
Доброго Вам дня! 

Згідно постанови КМУ про дії щодо запобігання поширенню коронавірусної 

інфекції введенням певних обмежень на можливість наочного спілкування, для 

згладжування наслідків обмежень, 

ТМ ConnectyCube -  запускає платформу для відеоконференцій - TeaTalk. 
 

Я є представником компанії - ТМ ConnectyCube. Ми надаємо послуги повного циклу розробки 

мобільних та веб додатків, а також сервісів в області реал-тайм комунікацій (чати, відеодзвінки, чат 

боти). 

Вперше в наш час світ зіткнувся з глобальною проблемою - пандемією коронавирусної інфекції. 

Заходи щодо запобігання поширенню захворюваності передбачають певні обмеження, в тому 

числі і самоізоляцію. У зв'язку з цим порушився звичний процес навчання в школах і вищих 

навчальних закладах по всій країні. 

На який період? Поки ми не можемо прогнозувати тривалість застосовуваних захисних заходів. 

Але ми можемо і в змозі не переривати процес навчання. 

Для цього ми розробили платформу для відеоконференцій під назвою TeaTalk. 

Ми не пропонуємо вам заміну звичної Вам системи викладання, ми не прагнемо замінити 

розроблену Вами систему і методологію ведення Вашої документації. 

Ми пропонуємо Вам відеокоммунікатор, за допомогою якого Ви абсолютно безкоштовно зможете 

взаємодіяти зі своїми учнями / студентами, а при бажанні з друзями та родичами в режимі 

реального часу, організовувати відеоконференції та вебінарі. Це чудова платформа для людей у 

всіх галузях. Ви можете використовувати її для особистих чи ділових справ та комунікацій. 

І вона абсолютно безкоштовна та не має обмежень за тривалістю дзвінка. Завдяки нашому рішенню 

для відеоконференцій викладачі можуть також ефективно взаємодіяти один з одним та із 

студентами незалежно від того, де вони у цей час знаходяться, та які девайси та під якою ОС вони 

використовують. 

Наш продукт відповідає всім міжнародним вимогам з безпеки та захисту персональних даних і 

захищає їх від несанкціонованого доступу. Також наша платформа не збирає дані користувачів і не 

зберігає їх ні на своїх, ні на віддалених, ні на сторонніх серверах, та не передає їх стороннім 

структурам. Створена Вами відеоконференція існує тільки той період часу, який Ви її 

використовуєте. Після припинення зв'язку всі дані, які могли бути пов'язані з Вами та Вашими 

співрозмовниками видаляються. 

Ви можете запустити його прямо в браузері (немає необхідності завантажувати додаток або 

попередньо реєструватися) і легко запросити людей приєднатися до онлайн-зустрічі за 

посиланням. Завдяки нашій платформі кожен, у кого є смартфон, планшет або комп'ютер, може 

спілкуватися. 

*** 

Основні переваги TeaTalk: 

  Швидка організація голосових і відео зустрічей в один клік. 

  До 12 користувачів для голосової або відео зустрічі. 

  До 100 слухачів за одну Зустріч - ідеально відповідає навчальній меті. 

  Не потрібно завантажувати плагін та Додаток або попередньо 

реєструватися - все на базі Web. 

  Відсутній код відстеження - всі Ваші Особисті дані знаходяться у безпеці та 

не передаються Стороннім структурам. 

 

Інформація щодо запуску відеоконференції знаходиться у додатку 
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Для початку роботи необхідно перейти за посиланням - https://teatalk.connectycube.com та натиснути - 

 "Create and Join Guest Room" 

 
Далі необхідно ввести будь-яке ім'я користувача і натиснути 'OK', 

 

 
Для запрошення когось до себе в Meeting Room Вам необхідно просто скопіювати адресу з адресного рядка 

браузера 

 
 

https://teatalk.connectycube.com/


 

 

та відправити його будь-яким зручним для Вас способом тим, з ким плануєте спілкуватися. Іншим 

користувачам просто необхідно буде перейти за цим посиланням, ввести ім'я користувача і почати 

спілкування з Вами. Все дуже просто. Також можна відключити відео і просто спілкуватися голосом. 

*** 

Залишайтеся вдома та врятуйте життя за допомогою TeaTalk. 

Це також захистить вас і допоможе запобігти поширенню коронавірусу. 

Сподіваюся, ви знайдете це корисним для вас. 

Будь ласка, не соромтеся зв’язатися з нами, якщо у вас виникнуть будь-які запитання. 

Будьте здорові! 

*** 

Протестуйте в один клік! 

*** 
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