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ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
НА УСТРОЙСТВА

2

ИНСТРУМЕНТ ЗА НЕЗАБАВНА ДИСТАНЦИОННA АУДИО-ВИЗУАЛНА ПОМОЩ

ОТДАЛЕЧЕНА ПОДДРЪЖКА
В УСЛОВИЯТА НА
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Ако имате технически проблем с Вашето устройство, се свържете с нас. С помощта на Вашия
смартфон AIRe Link ще осъществи аудио-визуална връзка с наш представител.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА AIRe Link?
–
–

По-лесно диагностициране на проблема и по-бързото му разрешаване с
помощта на аудио-визуалната връзка
Намаляване на посещенията от страна на сервизните инженери с цел
ограничаване на контактите

КАКВО Е НУЖНО, ЗА ДА СЕ ПОЛЗВАТЕ AIRe Link?
–
–
–

Смартфон
Добра интернет връзка
Браузър: Chrome, Mozila Firefox, Safari (не е нужно инсталиране на
приложение)

ИНСТРУМЕНТИ, ПОДПОМАГАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ЛИЦЕ
–
–
–
–
–
–
–

Видео и аудио комуникация
Моментна снимка на екрана
Преместване, мащабиране на моментната снимка
Възможност за добавяне на графични елементи
визуализация върху моментната снимка в реално време
Въвеждане на текст
Цветни опции
Софтуерен показалец в реално време

за

по-лесна

ИНСТРУМЕНТ ЗА НЕЗАБАВНА ДИСТАНЦИОННA АУДИО-ВИЗУАЛНА ПОМОЩ

КАК РАБОТИ AIRe Link?
Получаване на
линк за
отдалечена връзка
•Свържете се с нас
при възникнал
проблем с
устройството
•Продиктувайте
имейл адрес или
телефонен номер

Осъществяване на
връзка с оператора
•Показва се екран с
аудио и видео
настройки, които
обичайно не се
налага да
променяте.

•Ще получите
имейл или SMS с
линк за
отдалечена
връзка.
•Отворете го от
мобилния си
телефон

•Натиснете бутона
“Join” на
следващата
страницата, за да
се присъедините
към сесията

•Позволете достъп
до камерата и
микрофона на
Вашето
устройство.

•Изчакайте
присъединяването
на оператора.
•На екрана има
бутони, чрез които
можете да
контролирате
силата на звука и
големина на екрана.
•Чрез бутон "STOP"
може да излезете от
сесията.

Присъединяване
към сесията

Възникване на
проблем
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Сервизен инженер
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