
 POVEŽITE SE 
 Z NAMI

VAŠ PONUDNIK CELOVITIH IT REŠITEV

Mega M je operater mobilne in IP telefonije, ponudnik širokopasovnih  

storitev in naprednih rešitev računalništva v oblaku. 

Pod blagovno znamko MegaTel nudimo poslovnim uporabnikom  

celovit nabor in podporo telekomunikacijskih storitev, ki so individualno  

prilagojene potrebam vsakega posameznega poslovnega uporabnika.



ZA VAS SMO ZASNOVALI 
NAPREDNE 
KOMUNIKACIJSKE  
REŠITVE

Naše ključne prednosti so 

Celovitost storitev, 

Prilagodljivost rešitev,

Profesionalni pristop, 

Najsodobnejše rešitve, 

Vrhunsko znanje in izkušnje, 

Stroškovna optimizacija, 

Zagotovljena odzivnost.



IP TELEFONIJA
POVEŽITE SVOJE 
KOMUNIKACIJSKE 
NAPRAVE
Storitev je namenjena poslovnim uporabnikom,  

ki želijo celovito rešitev poslovnih telelekomunikacij 

in prihranek pri storitvah telefonije. IP telefonija je 

rešitev tudi za vse tiste, ki želijo preiti na tehnološko 

napredne rešitve in poslovati v polnem obsegu.

ZAGOTAVLJAMO VAM

poslovni sistem IP telefonije z naprednimi funkcijami, nižje stroške 

kot pri klasični telefoniji, brezplačne klice med poslovnimi enotami 

podjetja doma in v tujini, brezplačno instalacijo, izobraževanje in 

vzdrževanje - zagotovljena izkušena ekipa, popolno integracijo 

telefona, računalniškega okoljain interneta. 

DO UREJENE IN PRILAGOJENE IP TELEFONIJE 

BREZ SKRBI, ENOSTAVNO IN V 5. KORAKIH. 

1 Preverimo lokacijo  

 in razpoložljivost 

 telekomunikacijske 

 infrastrukture na lokaciji.

4 Pripravimo pogodbo 

 in zahtevke za prenos  

 telefonskih številk.

5 Izvedemo instalacijo  

 in prenos številk.  

 Uporabnikova komunikacija  

 med prenosom številk  

 ni motena.

2 Brezplačno analiziramo  

 trenutne stroške  

 fiksne telefonije  

 in izračunamo prihranek.

3 Analiziramo obstoječe  

 sisteme in računalniško  

 omrežje v podjetju.



IP FAKS - BREZPAPIRNO POSLOVANJE

Omogoča uporabnikom prejemanje faks sporočil  

na elektronsko pošto brez uporabe faks naprave.  

Prav tako omogoča pošiljanje faks sporočil neposredno  

z vašega računalnika na prejemnikov faks. Uporaba  

te storitve je povsem enostavna in učinkovita.  

Prinaša številne prednosti v primerjavi  

s klasičnim načinom faksiranja.

PREDNOSTI
 brez stroška tonerja in papirja za faksiranje,

 faks lahko uporabljate kjerkoli in kadarkoli,

 pregledno elektronsko arhiviranje prejetih  

 in poslanih faksov,

 telefonska linija za prejem faksa  

 ni nikoli zasedena,

 brez stroškov telefonske linije,

 pošiljanje na več številk hkrati,

 prihranki pri strošku dela,

 okolju prijazna rešitev.

REŠITEV ZA ALARME - IP/GSM VMESNIK

IP/GSM vmesnik je ustrezna rešitev za alarmne sisteme. 

Omogoča nemoteno delovanje in varovanje vaše 

poslovne enote tudi ob izpadu interneta ali elektrike. 

IP TELEFONSKA CENTRALA

Poslovna IP telefonska centrala teče na samostojnem 

ali na virtualnem strežniku in v celoti nadomešča 

tradicionalne analogne in ISDN telefonske centrale. 

IP telefonska centrala je odlična rešitev za sodobne 

telekomunikacijske potrebe poslovnega okolja.  

Omogoča integracijo z informacijskimi rešitvami,  

kot so MS Outlook, CRM, ERP, namenske aplikacije,... 

Temelji na standardu SIP, podpira SIP združljive naprave, 

je enostavna za upravljanje in je združljiva  

s tradicionalnim analognim in ISDN sistemi. 

TELEKOMUNIKACIJSKAOPREMA 

IN PRIPOMOČKI

Pri Mega M razumemo, vašo potrebo po učinkovitosti in optimizaciji delovne opreme,  

zato vam ponujamo raznolik nabor telekomunikacijske opreme in pripomočkov, k 

i vam bodo pri vašem delu v nenadomestljivo pomoč.

BREZPLAČNE, PREMIJSKE 

IN MEDNARODNE TELEFONSKE ŠTEVILKE

BREZPLAČNA ŠTEVILKA

Brezplačna številka 080 omogoča brezplačne dohodne 

klice iz kateregakoli omrežja fiksne ali mobilne telefonije 

v Sloveniji. Z brezplačno številko lahko povečate 

prepoznavnost svojega podjetja, navežete stik s 

strankami ter pridobite in ohranite njihovo zaupanje. 

Klice na brezplačno številko lahko prejemate  

preko interaktivnega odzivnika ali pa neposredno  

na vaš telefon ali telefonsko centralo.  

Stroške prometa krije vaše podjetje.

PREMIJSKA ŠTEVILKA

Je primerna za dostop do različnih informacij, pravnih 

nasvetov, zabavnih vsebin, vedeževanja, vsebin za odrasle 

in drugih. Številko je mogoče uporabiti tudi za sodelovanje 

v televizijskih ali radijskih oddajah. Cena klica na premijsko 

številko 090 je višja od cene klica na navadno telefonsko 

številko, večino denarja dobi ponudnik vsebine. Premijska 

številka omogoča sprejem več klicev hkrati, s katerimi 

administrator upravlja in jih razporeja preko spletnega 

portala. Klice na premijsko številko je mogoče enostavno 

usmeriti tudi na interaktivne odzivnike.

PREDNOSTI 090 PREMIJSKIH ŠTEVILK
 spletni portal za upravljanje s klici,

 vključevanje klicev v oddajo ali glasovanje,

 razporejanje klicev v klicni center,

 spletna statistika klicev, opravljenega 

 prometa in zaslužka,

 možnost sprejemanja klicev preko mobilnega 

 telefona, fiksnega telefona ali računalnika,

 stimulativna delitev prihodka,

 razvoj premijskih aplikacij »na ključ«,

 brez rizika neplačil uporabnikov,

 brezplačen prenos premijske  

 številke 090 k operaterju Mega M.

MEDNARODNE ŠTEVILKE
Mega M vam lahko zagotovi lokalno telefonsko številko  

za več kot 60 držav in več tisoč mest. Zagotovimo vam 

posredovanje klica na vašo centralo, navadni telefon,  

mobilni telefon ali katero koli drugo napravo. 



DOSTOP DO INTERNETA

Dostop do interneta preko Mega M vam omogoča  

visoke hitrosti, dobre cene in zanesljivost. Glede  

na stanje infrastrukture na lokaciji lahko izbiramo  

med različnimi rešitvami priklopa kot so optika,  

ethernet, wireless, DSL.Vse navedene rešitve imajo 

zagotovljeno tehnično podporo in zavezujoč SLA.

ZAKUP OPTIČNIH VLAKEN (DARK FIBER)

Zakup optičnih vlaken je rešitev, ki je namenjena 

podjetjem, ki potrebujejo zanesljiv medij  

za prenos podatkov med svojimi lokacijami.  

Naročnik z rešitvijo pridobi fleksibilnosti  

pri izbiri tehnologije za povezovanje.

DWDM POVEZAVE

DWDM tehnologija omogoča hitrosti od 1 Gbit/s  

pa vse do 100 Gbit/s in podpira različne protokole. 

Tehnologija vam zagotavlja pasovno širino, ki bo 

zadostovala tudi za najbolj napredne aplikacije. 

IP-SEC VPN

Rešitev IP-SEC VPN priporočamo v primerih,  

ko gre za povezovanje manjšega števila lokacij  

podjetja. Je cenovno ugodna rešitev, omogočena  

je hitra postavitev, povezave so prilagodljive  

in dovolj varne za prenos občutljivih podatkov. 

EPL (ETHERNET PRIVATE LINE)

Storitev MegaM EPL je namenjena podjetjem,  

ki potrebujejo zasebnost podatkovnih povezav  

in fleksibilnost pri izbiranju pasovnih širin.  

Omogoča učinkovito širitev privatnega omrežja  

in prilagajanje  kapacitet dejanskim potrebam.

UPRAVLJANE IP STORITVE

Ker se IT oddelki naših naročniko danes srečujejo  

z vedno večjimi in kompleksnejšimi potrebami,  

vam omogočamo varno in zanesljivo upravljanje  

vašega omrežja, tako da se lahko brez skrbi  

osredotočite na svojo osnovno dejavnost.

PODATKOVNE 
STORITVE
VSE INFORMACIJE 
NA VAŠI DLANI
Mega M je ponudnik zanesljivih in prilagodljivih 

komunikacijskih rešitev za poslovne uporabnike. 

Z odlično zasnovo svojega omrežja vam Mega M 

nudi različne vrste zanesljivih podatkovnih storitev, 

ki jih prilagodimo dejanskim potrebam poslovnih 

uporabnikov. Z neposrednimi povezavami in politiko 

odprtega medomrežnega povezovanja je naša storitev 

prava izbira za hiter in zanesljiv dostop do interneta. 

Poslovnim uporabnikov zagotavljamo nivo storitev  

s pogodbo (SLA - Service Level Agreement), 

ki je standardni del naše ponudbe.

Z NAŠIMI STORITVAMI STE V PREDNOSTI

Ker imamo direktne povezave do vseh operaterjev v državi, odlično regijsko povezljivost in neposreden  

dostop do Tier-1 omrežij, vam lahko zagotovimo hitro in zanesljivo internetno povezljivost.  

Za kakovost naših storitev se zavezujemo z SLA, poslovnim uporabnikom v sklopu storitve  

nudimo neposreden dostop do naše visoko usposobljene tehnične ekipe 24/7/365.



FUNKCIONALNOSTI

 odlična pokritost s signalom,  

 visoka zanesljivost delovanja,

 možnost pregleda lastne porabe,

 fiksno - mobilna konvergenca,

 24 - urna podpora in pomoč naročnikom,

 možnost ohranitve obstoječe številke.

ZAGOTAVLJAMO VAM 

 najboljšo pokritost v Sloveniji,

 individualen pristop,

 personalizirane naročniške pakete,

 vklop dodatnih storitev (SMS obveščanje o tekoči porabi;  

 pregled porabe preko spletne aplikacije;  

 možnost zakupa posameznih storitev (npr. telemetrija);   

 možnost zakupa storitev v tujini, itd.)

 izbor mobilnega telefona po želji.

DO UREJENE IN PRILAGOJENE MOBILNE TELEFONIJE 

BREZ SKRBI, ENOSTAVNO IN V 3. KORAKIH.

2 Pripravimo pogodbo  

 in zahtevek za prenos  

 številke ali dodelimo  

 nove številke.

1 Brezplačno analiziramo  

 trenutne stroške  

 mobilne telefonije,  

 izračunamo prihranke  

 in ustrezno prilagodimo  

 naročniške pakete.

3 Izvedemo prenos  

 številk ali dodelimo nove  

 številke. Uporabnikova  

 komunikacija med prenosom  

 številk ni motena.

MOBILNA 
TELEFONIJA
SVOBODA VAŠE 
KOMUNIKACIJE
Namenjena je poslovnim uporabnikom,  

ki želijo vrhunsko kvaliteto delovanja  

mobilnih telekomunikacij in individualen  

pristop ter optimizacijo stroškov  

mobilnih telekomunikacij.

ALI STE VEDELI?

 Več kot tri četrtine uporabnikov mobilne telefonije ima neoptimizirane naročniške pakete.

 Povprečni porabnik kar 70 minut na dan porabi za brskanje po spletu preko mobilnega aparata.

 Približno 80% svetovnega prebivalstva ima mobilni telefon.

 Mobilna industrija je najhitrejerastoča industrija na svetu. 

 V zadnjih 3 letih je bistveno upadla uporaba SMS  sporočil, zelo pa se je povečala 

 uporaba aplikacij za interaktivno izmenjavo sporočil (WhatsApp, Viber, Messenger...)



1 MAJHNIM PODJETJEM

Podjetja, ki za svoje delo potrebujejo osnovno  

IT  opremo: računalnik, tiskalnik, e-pošto,  

strežnik, MS Office in drugo programsko opremo.

2 SREDNJIM PODJETJEM

Podjetja, ki poleg IT opreme potrebujejo  

še drugo opremo npr. orodja za vodenje  

odnosov s strankami  (CRM – Customer  

Relationship Management), programe  

za podporo poslovanju  (ERP - Enterprise  

Resource Planning, kot npr: VASCO, SAOP,  

LAW Office, Pantheon, Normasoft ...) in drugo. 

Računalništvo v oblaku nudi gostovanje  

aplikacij na strežniškem sistemu  

v varovanem podatkovnem centru.

3 VELIKIM PODJETJEM

IN JAVNIM USTANOVAM

Podjetja, ki so organizirana v različne  

oddelke in potrebujejo popolnoma  

prilagojeno informacijsko storitev.

STORITEV JE NAMENJENA ZAGOTAVLJAMO VAM 

 ni začetne investicije,

 občutno nižji IT stroški, 

 prihranki pri porabi električne energije,

 visoka fleksibilnost sistema,

 100 % začšita pred izgubo podatkov,

 mobilnost - storitev računalništva v oblaku 

 omogoča delo od kjerkoli in kadarkoli.

FUNKCIONALNOSTI

 najem virtualnega namizja  

 z možnostjo najema fizične opreme,

 najem poštnega strežnika in uporabniških predalov,

 gostovanje in zakup domene ter spletnih strani,

 lastni virtualni strežnik z redundanco,

 upravljanje in gostovanje IT sistema,

 skrb za varnost podatkov in varnostne kopije,

 visoko stabilnost in zanesljivost,

 mobilnost zaposlenih in neomejen  

 dostop do podatkov,

 maksimalna zaščita in varnost vseh podatkov,

 visoka razpoložljivost sistema (24/7),

 skladnost z zakoni in regulativami  

 o varovanju podatkov (ISO 27001),

 odzivna tehnična podpora in servis (helpdesk).

KAKO DELUJE STORITEV RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU?

Storitev temelji na združevanju in virtualizaciji računalniških virov, kar odpravlja vezanost uporabnikov na strojno 

opremo. Naročnik dobi v uporabo mrežno opremo, računalnik, IP telefon, programsko opremo in tehnično 

pomoč. Podatki so shranjeni na strežnikih v strogo varovanem datacentru Mega M. Naročnik do njih dostopa s 

katerekoli lokacije in katerekoli naprave preko varovane povezave. Pri tem je virtualno okolje vedno isto. 

RAČUNALNIŠTVO 
V OBLAKU
DODANA  
VREDNOST VAŠEGA 
POSLOVANJA

Stopite v korak s časom in svojemu podjetju 

zagotovite več dinamike, boljšo infrastrukturo in nižje 

stroške poslovanja, ki jih omogoča računalništvo v 

oblaku.



DOVOLITE NAM, DA NADGRADIMO

VAŠE POSLOVANJE IN NAREDIMO VAŠO

KOMUNIKACIJO ŠE BOLJ UČINKOVITO

Za pripravo brezplačne in neobvezujoče analize,  

ki vključuje tudi stroškovno optimizacijo, 

nas pokličite na 03 777 00 77 ali nam 

pišite na prodaja@mega-m.net.

Mega M d.o.o.

Šaleška cesta 2a

SI-3320 Velenje

T 03 777 00 00

F 03 777 00 20

E info@mega-m.net

W www.mega-m.si

24-urna tehnična podpora na številki 

03 777 00 10 ali preko elektronske 

pošte podpora@mega-m.net.


