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Easymeeting Free Connect er en tjeneste som er 

designet for å forenkle bruken og øke kompabiliteten i 

ditt videosystem. Du får tildelt et 6 til 8-sifret EasyNumber 

til ditt videosystem, og vil enkelt kunne kontakte andre 

videosystemer, EasyConference virtuelle møterom og 

EasyConference Mobile. Free Connect er en gratis tjeneste 

og tilgjengelig for alle typer videosystemer. Tjenesten krever 

minimale endringer i systeminnstillingene.

Hvordan virker det?
For at Free Connect skal virke optimalt må videosystemet ditt ha fått tildelt 

en offentlig IP-adresse, samt at videosystemet ditt må være registrert mot 

Easymeeting Free Connect gatekeeper. Vi anbefaler at du leser igjennom 

våre brannmuranbefalinger for å sikre at din brannmur er konfigurert for en 

optimal Easymeeting-opplevelse.

Videosystem som er registrert med Free Connect vil få tildelt et EasyNumber 

som forenkler oppringingen til andre videosystemer som er registrert med 

vår tjeneste, samt oppringing til EasyConference virtuelle møterom. Selv om 

vår tjeneste gjør videomøtene dine enklere, vil du fremdeles kunne ringe til 

IP-adresser.

Ved å registrere seg til Free Connect vil ditt videosystem få en oppføring i 

vår Easymeeting Directory, vår globale telefonkatalog for videosystemer. Slik 

kan andre søke deg opp og dere kan enkelt møtes. Det er selvfølgelig mulig å 

reservere seg for denne oppføringen.

Nevnte vi at Free Connect gjør at du kan motta samtaler fra SIP-aktiverte 

videosystemer? Du vil også få tilgang til å kunne ringe og motta H.323-

samtaler med URI (f.eks 801@easymeeting.net). Alt dette uten ekstra 

kostnader.

Med Easymeeting Free Connect og Easymeeting Desktop og EasyConference Mobile vil du få muligheten til å ringe ditt videosystem punkt-til-
punkt fra iOS og Androide smarttelefoner og nettbrett uten skytjeneste og ytterligere kostnader. For samtaler med flere deltakere sjekk ut vår 
brukervennlige skytjeneste EasyConference.

Free Connect & Easymeeting Desktop and EasyConference Mobile

OM OSS
Easymeeting leverer  brukervennlige videokonferanseløsninger av høy kvalitet. Vi jobber for å levere enkle 
verktøy slik at du kan jobbe mer effektivt å fokusere på det som inspirerer deg.

*Dette dokumentet kan bli oppdatert og endret uten varsel

Hva kan Easymeeting Free Connect gjøre for deg?
Free Connect gjør det mulig for deg og ditt firma å enkelt koble deg til Easymeetings skytjeneste 

og andre videosystemer uten å bruke lange IP-adresser eller kompliserte e-postadresser.


