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WYZWANIE

CO NAS WYRÓŻNIA?

Komunikacja to słowo klucz. W dobie globalnej wioski nabiera jednak zupełnie
innego znaczenia. Jak skutecznie i efektywnie zarządzać firmą, prowadzić
rozmowy biznesowe z partnerami, klientami rozsianymi nie tylko po całym kraju,
ale i świecie – a przy tym nie ponosić ogromnych kosztów zwiazanych
z podróżami? Jak skutecznie komunikować się wewnętrznie, z pracownikami
z różnych oddziałów firmy?
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ZALETY
WIEDZA DOŚWIADCZENIE ŚWIADOMOŚĆ
Cisco Webex Teams - czyli elastyczne rozwiązanie, w którym mamy szeroki
wybór końcowego urządzenia wideo, najlepiej spełniającego nasze
oczekiwania. Następnie dobieramy najdogodniejszą dla nas subskrypcję
platformy chmurowej do konferencji internetowych Webex Teams
i wideokonferencje mamy na wyciągnięcie ręki. W zależności od opcji, na
którą się zdecydujemy rozwiązanie daje nam możliwość organizowania
spotkań roboczych, szkoleń, konferencji czy też konsultacji zarówno na
niewielką, jak i ogromną skalę, jeśli chodzi o ilość uczestników.
Co najistotniejsze, wszystko to bez konieczności posiadania i wdrażania
skomplikowanej i rozbudowanej infrastruktury sieciowej, bowiem korzystamy
z usługi chmurowej.
Oferowane rozwiązanie umożliwia korzystanie z szerokiej gamy urządzeń
końcowych znajdujących się w ofercie Cisco. Obejmują one różnego typu
terminale, począwszy od różnego typu rozwiązań sprzętowych po rozwiązania
aplikacyjne (klient software’owy) na platformy Windows oraz Mac OS.

Proste i nieinwazyjne wdrożenie,
Doskonałej jakości połączenia wideo o rozdzielczości do 1080p, możliwość
udostępniania pulpitu w trakcie konferencji internetowej,
Szeroki wybór najlepszej jakości urządzeń do komunikacji wideo (zarówno
w biurze jak i mobilnych),
Łatwość planowania oraz brania udziału w spotkaniach w siedzibie firmy,
oddziale, w domu, w podróży,
Usprawnienie prac grupowych dzięki możliwości korzystania z wirtualnych pokoi
ułatwiających komunikację, przesyłanie plików,
Prosty start i intuicyjna obsługa
skomplikowanych instalacji i szkoleń,

całego

systemu

bez

konieczności

Elastyczny system rozliczeń zarówno w przypadku subskrypcji samej platformy,
jak i dostarczonego sprzętu wideo,
Bezpieczeństwo w procesie przesyłania, używania czy przechowywania danych
(np. chatu tekstowego lub wysyłanych plików). Na serwerach Cisco wszystkie
informacje mają charakter zaszyfrowany.

