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MegaMeeting Giải pháp Hội 
nghị truyền hình mạnh mẽ, 
truy cập với một Web linh hoạt 
và tùy biến với giải pháp Video 
Conferencing hỗ trợ đa nền 
tảng Windows, MAC, iOS, 
Android

MegaMeeting được thiết kế 
cho các cá nhân, doanh nghiệp 
và các tập đoàn lớn tiến hành 
cuộc họp, hội nghị trực tuyến 
tại nhiểu địa điểm trên toàn 
cầu. MegaMeeting cung cấp 

nhiều giá trị hơn và linh hoạt, 
so với việc phải bỏ chi phí và 
thời gian cho việc đi lại và tổ 
chức họp trực tiếp.

Ngoài ra, MegaMeeting cũng 
hỗ trợ nâng cao năng suất 
công cụ cộng tác, cho phép 
người tham gia cuộc họp chia 
sẻ các ứng dụng và tài liệu của 
họ với các thành viên khác 
trong phòng họp.  Với Mega-
Meeting bạn có thể tùy chỉnh 
Video Conference để cho phép 

hội nghị truyền hình chất 
lượng cao hơn (lên đến độ 
phân giải Full HD cho mỗi 
luồng video) và khung hình 
mỗi giây cao hơn (lên đến 30 
fps).  MegaMeeting cho phép 
doanh nghiệp của bạn giao 
tiếp hiệu quả hơn với nhân 
viên, khách hàng tiềm năng và 
khách hàng hiện có, cho dù họ 
ở bất cứ đâu miễn là có internet

KẾT NỐI ĐA ĐIỂM, GIAO TIẾP TIỆN LỢI 

TÍNH NĂNG CỦA MEGA MEETING
TÍNH NĂNG CẦU TRUYỀN HÌNH1 TÍNH NĂNG PHÒNG HỌP2

Hỗ trợ tối đa 50 điểm cho 1 phiên làm việc

Audio/Video up to HD1080p
(Point2Point hoặc Point2Multipoints)

Yêu cầu băng thông rất thấp
(tối thiểu 128kbps)

Thiết lập phòng họp đa điểm

AnyShare: Hỗ trợ chia sẻ bất cứ điều gì bạn 
muốn như Whiteboard, Presentation, 
MsOffice, Video, Image

Meeting tools: đầy đủ công cụ để thuyết 
trình cho một buổi họp

Chat: Chat theo nhóm hoặc riêng tư

Record: Ghi lại clip buổi họp (cần được 
phép của chủ toạ)

WebShare: Hỗ trợ chia sẻ thông tin từ một 
URL bất kỳ

Hỗ trợ đa thiết bị: desktop, tablet, mobile-
phone MegaMeeting



Thực hiện hỗ trợ sau bán 
hàng & hỗ trợ kỹ thuật

MEGAMEETING RA ĐỜI VÌ KHÁCH HÀNG
Trong thời đại kỷ nguyên công nghệ số, kinh tế trên toàn cầu với nhiều cơ hội giao 
thương hợp tác và mở rộng kinh doanh, mở rộng văn phòng giữa các doanh nghiệp 
trong và ngoài nước. Mobifone cung cấp giải pháp MegaMeeting cho các doanh 
nghiêp nhằm tối ưu hóa các mục đích:

Đào tạo trực tuyến

Tổ chức cuộc họp và 
hội thảo qua Internet

Xây dựng mối quan hệ 
với các đối tác từ xa

Chứng minh sản 
phẩm và dịch vụ

Các doanh nghiệp hiện nay đang này càng mở 
rộng quy mô với các văn phòng, chi nhánh trải 
khắp mọi miền và trên quốc tế

Các cơ quan, ban ngành luôn có nhu cầu hội 
nghị từ trung ương tới địa phương, từ thành phố 
tới các huyện xã vùng sâu, xa, hải đảo.

Các sản phẩm hội nghị truyền hình của nước 
ngoài cần đầu tư lớn và đội ngũ chuyên gia vận 
hành (Polycom, Cisco…)

Các sản phẩm hiện nay trên thị trường Việt 
Nam chưa linh hoạt và giá cũng cao so với nhu 
cầu của số đông 

Mobifone đã tìm kiếm và đưa ra một giải pháp 
mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng - 
MegaMeeting - Hội nghị truyền hình sử dụng 
được trên cả 3G, 4G - rút ngắn khoảng cách địa 
lý, giao tiếp tiện lợi, giảm thiểu chi phí cho 
doanh nghiệp.

TỪ THỰC TẾ CHO THẤY
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA MEGAMEETING

Cung cấp Dịch vụ họp hội nghị trực tuyến1

Khách hàng chỉ cần thuê bao dịch vụ MegaMeeting,
không cần đầu tư thiết bị tốn kém3

4 Khách hàng có thể ngồi bất cứ đâu đều có thể tham gia
họp (trong nước, nước ngoài, thành phố, nông thôn,
miền núi), miễn là có kết nối internet (LAN/Wifi/3G/4G)

Phòng họp ảo được thiết lập trên hệ thống
MegaMeeting của Mobifone2

Khách hàng sử dụng ngay chính máy tính, laptop hoặc
điện thoại di động, máy tính bảng để tham gia hội nghị5

Chi phí rất rẻ, yêu cầu băng thông thấp hỗ trợ tích cực,
thiết kế cho các doanh nghiệp SME và thị trường VN6

Áp dụng tiêu chuẩn bảo mật AES 256bit/Blowfish7

Sử dụng công nghệ điện toán đám mây8


