
• Eenvoudig plannen: Het is niet 

meer nodig om apart gratis inbel-

nummers voor uw deelnemers te 

reserveren als u online vergaderin-

gen inplant

• Controle tijdens de meeting: 

Collectief of individueel dempen en 

geluid weer inschakelen

• Zien wie er aan het woord is: Het 

is direct duidelijk wie er praat

• Opnames maken met één klik: 

Neem gedeelde schermen en audio 

op met één klik

GRATIS INBELLEN IS 
EEN GOED IDEE
U werkt in verschillende landen? Dan heeft u handige en betaalbare manieren 

nodig om met uw medewerkers en klanten te communiceren. Met de audio-opties 

van join.me haalt u alles uit ieder contact, zodat iedereen in uw meeting kan inbel-

len met een standaard betaalde verbinding, een gratis inbelnummer of via VoIP.

Geschikte audio voor iedereen

Met join.me heeft u verschillende opties voor audioverbindingen. Zo kunnen u, uw 

klanten, uw samenwerkingspartners en uw medewerkers inbellen op een manier 

die voor hen geschikt is. join.me biedt onbeperkte audio met meer dan 50 betaal-

de inbelnummers inbegrepen bij uw licentie. Zo verlaagt u niet alleen uw kosten, 

maar hebben gebruikers overal ter wereld ook hun eigen vergadering-ID. join.me 

is voorzien van ingebouwde audio-opties. Als u daarnaast gratis inbellen voor uw 

klanten activeert, zorgt u er ook voor dat uw klanten, partners en mogelijke nieuwe 

klanten nooit hoeven te betalen om een meeting bij te wonen.

Gratis inbellen in join.me is beschikbaar via OpenVoice Integrated en zo gebouwd 

dat het naadloos integreert met de join.me-opties voor audio, opnames maken, 

plannen en besturing door de organisator. Concurrerende prijzen. Geen verborgen 

kosten. Uitstekende beveiliging. 24/7 beheer. Met OpenVoice Integrated kunt u de 

gratis inbelopties in join.me perfect beheren. Bepaal zelf hoe u werkt.

De eenvoud van join.me – nu ook met gratis inbellen voor deelnemers

Neem contact op met een van onze specialisten van de afdeling sales om gratis 

inbellen voor uw deelnemers in join.me op te zetten met OpenVoice Integrated. 

Schakel gratis inbellen voor uw deelnemers in op de Admin Console, zodat ieder-

een in uw join.me-account toegang heeft tot de join.me-opties. Door overzich-

telijke facturering van join.me voor de gratis inbelopties voor deelnemers hebben 

account-eigenaren inzicht in de kosten per minuut, zonder dat ze hiervoor op een 

maandoverzicht hoeven te wachten.

Ontdek hoe de audio-opties van join.me de productiviteit kunnen verhogen en 

kosten kunnen besparen voor uw bedrijf. Ga naar www.join.me/toll-free of bel 

ons via +1 877-251-8373.



Vergelijking 
audiokenmerken

join.me join.me met OpenVoice Integrated

Beschrijving Gratis onbeperkte audio met VoIP en onbeperkte 

betaalde inbelnummers. De individuele 

deelnemers betalen de kosten voor het inbellen via 

inbelnummers.

Gratis onbeperkte audio met VoIP en onbeperkte 

betaalde inbelnummers. Daarnaast kunnen uw 

klanten via OpenVoice Integrated gratis inbellen 

en betaalt u hiervoor een gunstig tarief, zodat uw 

klanten nooit kosten maken om deel te nemen aan 

een meeting.

Audio-opties VoIP

Ruim 50 betaalde inbelnummers

Gratis inbellen

VoIP

Ruim 50 betaalde inbelnummers

Maximum aantal 

deelnemers

250 met join.me BUSINESS, 50 met join.me PRO 250 met join.me BUSINESS, 50 met join.me PRO

Opnames maken Gratis online sessies en audio opnemen Gratis online sessies en audio opnemen (voor gratis 

en betaald inbellen en VoIP)

Internationale 

nummers

Ja Ja, inclusief China en India

Voordelen • Met onbeperkte gratis audio bevatten facturen 

nooit verrassingen

• Vaste inbelnummers

• Volledige controle over de audio voor organisatoren 

en deelnemers, inclusief collectief en individueel 

dempen en zien wie er aan het woord is

• Naadloos opnemen van audio en sessies met een 

gedeeld scherm

• Geen kosten voor klanten die inbellen en de tijd 

voor u nemen

• Verhoogde klanttevredenheid

• Volledige controle over de audio voor organisatoren 

en deelnemers, inclusief collectief en individueel 

dempen en zien wie er aan het woord is

• Naadloos opnemen van audio en sessies met een 

gedeeld scherm
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