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Zoom One AddOn
Anda harus memiliki setidaknya satu pengguna Berlisensi untuk membeli paket Add-on ini.

Large Meetings 

Tingkatkan kapasitas peserta untuk 
rencana meeting Anda.

Sertakan hingga 500 atau 1.000 peserta 
interaktif dalam meeting.

Cloud Storage

Simpan, streaming, dan unduh rekaman 
video Anda dari Zoom Cloud

Format file MP4 atau M4A tersedia dan 
Opsi penyimpanan mencakup hingga 

5 TB/bulan.

Zoom IQ for Sales

Solusi intelijen percakapan untuk 
wawasan panggilan dan peluang

Add-on untuk Zoom Meetings dan 

Zoom Phone

Audio Conferencing

Semua paket berbayar dilengkapi 
dengan nomor telepon lokal, tetapi 



Paket Audio memungkinkan Anda 
untuk menambahkan Panggilan Keluar, 
panggilan telepon lokal dan 



bebas pulsa global untuk negara-
negara premium

Tidak ada biaya untuk peserta Anda 
untuk menelepon dari perangkat apa 
pun.

Pilih satu atau beberapa negara dengan 
mudah untuk panggilan bebas pulsa

Zoom Phone Power Pack

Dirancang untuk supervisor/manajer 
call center dan resepsionis

Analitik antrean panggilan yang 
ditingkatkan dan wawasan historis

Jendela kontak yang diperluas untuk 
merampingkan penanganan panggilan

Nomor telepon Auto Receptionist dan 
Call Queue

Conference Room Connector


Hubungkan sistem H.323/SIP Anda 
dengan desktop, tablet, perangkat 
seluler, Ruang Zoom, dan titik akhir 
H.323/SIP lainnya

Bekerja dengan banyak titik akhir lama 
termasuk Polycom, Cisco, Lifesize, dan 
lainnya

Konektor ruangan berbasis cloud atau 
on-premise (VM).

Untuk mempelajari lebih lanjut hubungi sales 
kami melalui WhatsApp (+62) 851-6299-4602.

Premier Support

Minimalkan waktu henti dan selesaikan 
masalah dukungan dengan cepat 
dengan respons prioritas.

Terhubung langsung dengan teknisi 
dukungan untuk mendiagnosis masalah 
melalui telepon, chat, atau email.

Dengan Premier+, Manajer Akun Teknis 
dapat ditugaskan untuk memastikan 
penyelesaian masalah dan eskalasi 
otomatis

Zoom Translated Captions


Berdayakan kolaborasi global dengan 
kemampuan untuk melihat teks otomatis 



yang diterjemahkan ke dalam bahasa 
pilihan Anda yang didukung

Tersedia dalam Zoom Meeting dan Zoom 
Webinar

Zoom Mesh


Lakukan Webinar & Acara berkualitas 
tinggi di lokasi mana pun terlepas dari 
bandwidth yang tersedia dan jumlah 
peserta.

Zoom Mesh adalah solusi eCDN asli 
yang dirancang untuk mengatasi 
kendala bandwidth jaringan dengan 
mendistribusikan ulang Webinar dan 



Media Acara langsung antara klien 
Zoom secara transparan kepada 
peserta dan tuan rumah.
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