Közlemény
A Corona Vírus okozta válság hatásainak enyhítését célzó felajánlásról
Mint ismert, a jelenlegi Corona vírus járvány rendkívüli gazdasági károkat okoz a rendezvényipar szereplőinek. Krízis helyzetben az
összefogás és a kölcsönös segítségnyújtás hozzájárul a válság átvészeléséhez és mielőbbi megoldásához. Ennek szellemében
vállalkozásunk díjmentesen felajánlja informatikai infrastruktúrájának szabad kapacitásait a MARESZ és UNICEO tagjai részére az alábbi
esetekre:
-

Corona Vírus miatt lemondani tervezett rendezvény cégünk portfoliójában megtalálható online szolgáltatásokkal történő

részbeni megvalósíthatósága esetén – minimalizálandó a Szervező lemondás miatt keletkezett kárát
-

A vírus miatt Home-office-ban / karanténban történő munkavégzés iT támogatása esetén – támogatva a tag cég

munkavégzésének folytonosságát
Felajánlott szolgáltatások

-

Online interaktív webkonferencia szolgáltatás

-

Internetes közvetítés, események egyirányú közvetítése és webkonferencia megoldásunkkal történő ötvözése

-

Online kollaborációs megoldásaink, tárterület, file-megosztás, közös file szerkesztés és online csoportmunka támogatás

-

IP telefónia, titkosított IP telefonbeszélgetések és telefonkonferencia megoldás

-

Tömeges levélkiküldés

Igénybevétel feltételei:

-

MARESZ vagy UNICEO tagság

-

Előjegyzési sorrendben történő kiszolgálás az info@rentit.hu címre küldött „CORONA” tárgyú igénylés alapján

-

Maximum 3 hónap időtartamra vagy az ezt megelőző - a járványveszély végét jelentő - hatósági bejelentésig

-

Infrastruktúránk kapacitásának mértékéig igényelhető díjmentes szolgáltatás

-

A díjmentesség kizárólag az online szolgáltatásainkra és az infrastruktúránk szabad kapacitására vonatkozik.

Reméljük, hogy felajánlásunk valamelyest hozzájárul a vírus okozta károk enyhítéséhez.
Bővebb információ budapesti irodánk telefonszámán (+36 1 468 3073) és központi e-mail címén (info@rentit.hu) kérhető.
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