L’espai de
comunicació amb
els teus clients,
instantani i segur

Privat i segur

Controla les
comunicacions

Organitzat

No es comparteixen
les dades personals
de cap persona. La
informació viatja i
s’emmagatzema de
manera segura en els
nostres servidors.

Tu tens el control dels
canals que creguis.
Tria si els configures
unidireccionals o
bidireccionals, d’accés
obert o privats.

Crea múltiples canals
segmentats per a
comunicar-te amb els
teus clients i enviarlos informació.

hola@tellfy.com
Tellfy Professionals - v1.0

www.tellfy.com

tfy.to/tellfy

Descarrega ara Tellfy i
comença a comunicar-te
amb els teus clients
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COMUNITATS
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MÚLTIPLES CONTINGUTS

2

TIPUS DE COMUNICACIÓ
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PRIVAT I SEGUR
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CANALS PRIVATS
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VIDEOCONFERÈNCIES SENSE
LÍMIT
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La teva comunitat és un espai
exclusiu per a tu i els teus clients.
Aquí tindràs tots els teus grups
de comunicació i els teus usuaris
organitzats segons les teves
necessitats.

Crea els grups que vulguis dins de
la teva comunitat. Poden ser de
notícies, de participació o canals
d’atenció. Pots unir als teus clients
als grups o permetre’ls que s’uneixin
segons els seus interessos.

En la teva comunitat pots establir
comunicacions individuals amb els
teus clients. Com consultes en línia o
visites. Crea un canal privat i tanca’l
una vegada s’acabi la consulta.

SENZILLA GESTIÓ

Com a administrador de la teva
comunitat, pots crear canals,
grups, xats en un sol clic. Pots
afegir o eliminar usuaris dins de la
comunitat.
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Envia missatges de text, imatges,
documents, anuncis, notes de veu,
vídeos i autoritzacions digitals o
enquestes ràpides.

Preservem la privacitat dels
teus clients no compartint la
seva informació personal. Les
comunicacions viatgen en un
entorn segur.

Pots comunicar-te amb els teus
clients mitjançant videoconferències
sense preocupar-te pel temps.
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ANALÍTICA I MÈTRIQUES

Accedeix a mètriques i anàlisis
de les comunicacions de la teva
comunitat.

www.tellfy.com

tfy.to/tellfy

