WeTolk: teleconferencing voor tolken
Met teleconferencing kunt u uw werk als tolk uitoefenen via de telefoon. Dit biedt grote voordelen. Om te
beginnen wordt de groep van potentiële klanten veel groter omdat u niet langer bent gebonden aan uw
eigen regio. Daarnaast bespaart u op reistijd en kunt u dus meer opdrachten uitvoeren in dezelfde tijd.

Wat biedt WeTolk?

Waarom WeTolk?

In de eerste plaats biedt WeTolk alle faciliteiten voor het

WeTolk is tot stand gekomen in nauw overleg met tolken. Een

organiseren en uitvoeren van de conference call voor uw

belangrijk uitgangspunt is dat u altijd zelf in de lead bent in het

sessie.

contact met uw klant. WeTolk faciliteert waar mogelijk, maar is
geen tussenpersoon of bemiddelaar. Zo bepaalt u bijvoorbeeld

WeTolk gebruikt hiervoor het uitgebreide en hoogwaardige
netwerk van newConference, met inbelnummers in meer dan
40 landen en uitstekende geluidskwaliteit.
Daarnaast, en zeker zo belangrijk, is de mogelijkheid om via de

zelf wat uw uurtarief is.

Wat kost WeTolk?
Omdat WeTolk geen bemiddelaar is, betaalt u dus ook niet als
klanten u via de WeTolk site vinden. U betaalt alleen voor de

WeTolk-site gevonden te worden door nieuwe klanten.

conferencing faciliteiten. Maar omdat u deze kosten

Hiervoor kunt u op de site kosteloos een profiel aanmaken en

doorberekent aan de klant, kost WeTolk u feitelijk niets.

onderhouden. Omdat WeTolk ook in andere landen wordt
aangeboden, kunnen ook klanten uit het buitenland u vinden.

Meer informatie?
Alle informatie kunt u vinden op de website van WeTolk:

Verder is het mogelijk om de sessie te op te nemen. Zonder

http://nl.wetolk.com. Daar kunt u ook zonder kosten een

kosten. Handig als er later bijvoorbeeld een transcriptie moet

account aanmaken, waarna u meteen gevonden kunt worden

worden gemaakt.

door nieuwe klanten.

Tenslotte biedt WeTolk u een aantal hulpmiddelen om na

NewTelco BV - het bedrijf achter WeTolk

afloop van uw sessie eenvoudig een factuur te maken met
daarop naast uw eigen kosten ook de kosten voor het
conferencing deel.

WeTolk is een dienst van NewTelco BV. NewTelco BV is
opgericht in 2005 en is gespecialiseerd in conferencing
diensten.
Neem gerust contact met ons op als u vragen, opmerkingen of
suggesties hebt.
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