
Cisco Business Edition 6000 (BE6K) 

Cisco Bus iness Edition 6000 (BE6K) é uma soluçã o integra da que oferece serv iços  de voz e  vídeo,  

mobilidade, mensag ens unificadas,  mensag ens instantâneas, presença , contact center e consola  de  

operadora . Todos estes serviços estão disponíveis num único servidor físico em ambiente virtualizado.  

O  BE6K oferece a lta  disponibilidade  e  

serviços  de cola boraçã o f lexíveis  que 
proporcionam um custo reduzido de 

investimento e opera ção, bem com o 

a facilida de de utilização. Estes  

aspectos  são de vita l importância  
para  o crescimento de empresas de  

pequena e média dimensã o com  

recursos limitados de TI. 

A soluçã o é  ideal pa ra empresas  que 

vão desde 50 utiliza dores  até  um 
limite  má ximo de 1000 utilizadores ,  

até 50 s ites e  até  100 ag entes de 

contact center.   

Com o Bus iness Edition 6000 os  nossos  clientes  beneficiam de um produto com as  seg uintes  

características: 

 

 

O Business Edition inclui de base as seguintes plataformas de Colaboração: 

 Cisco Unified Communications Manager : A  soluçã o de comunicações IP líder de merca do! Permite  

realizar chama das de voz e vídeo, conferencias, e disponibiliza todas as funcionalidades de v oz  

empresarial necessárias ao seu negocio. Disponibiliza uma vasta escolha de terminais de voz e  
vídeo, uma oferta única no mercado.  

 

 Cisco Jabber: Dê a os seus cola boradores um cliente de colabora ção rico, basea do em sta nda rds e  

que permite através de uma única interface a conversaçã o por mensagens instantâneas, voz e  
vídeo bem como a informaçã o de presença integra da, quer esteja no seu pc, mac, smartphone ou 

tablet.  

 
 Cisco U nity Connection:  Soluçã o de voicemail e mensagens unifica das que lhe permite a ceder a o 

seu voicemail através do seu telefone, telemóvel ou ainda a través  da  sua  caixa de correio 

electrónico. 

 Cisco Prime Pr ovis ioning Manager Business Edition: Nunca foi tã o simples implementa r e  
aprovisiona r o s istema, o  Cisco Prime Prov isioning Ma nager BE  disponibiliza  ferramentas  que 

permitem a celera r a  conf iguraçã o inicial do s istema bem como introdução de novos utilizadores de 

uma forma intuitiva. 
 

 Acessível: Excelente relação preço/funcionalidades empresarias de colaboração.  

 Simples: Fácil de instalar, implementar, gerir e operar. 

 Flexível: Escolha os serviços que necessita para cada perfil de utilizador.  

 Esc alável: F ornece uma  mig raçã o rá pida e sem disrupções  de telefonia tra dicional com 

uma arquitetura expansível e flexível.  

 



 Cisco U CS  C220 M3 Server Rack : Um excelente servidor desenhado pa ra alto desempenho e  

dens ida de no forma t de 1RU  com processa dor Intel Xeon E5-2600, proporciona ga nhos  
significativos de desempenho e eficiência num pacote compacto. 

 

Opcionalmente poderá adquirir ainda: 

- Cisco Telepresence VCS-Control:  Solução avança da de v ídeo, que irá permitir por exemplo unificar  
redes existentes de video com a rede de telefonia IP, criando uma rede unif ica da ,  protegendo o seu  

investimento nos terminais de video existente s bem como a utiliza ção de funciona lida des avançadas  

de video. 

 
- Cisco Unified Contact Center  Express: Cisco Unif ied Conta ct Center Express suporta a té 100 agentes  

de ca ll center. Disponibiliza aplicações totalmente integra das de se lf-service, sis tema  de distribuição  

de cha madas sofis ticado e automá tico (A CD), resposta de voz interativa (IVR), integra ção de te lefonia  
por computador (CTI), e serviços de agente desktop.  

 

- Cisco Unified Attendant Console: Consola  de a tendimento que disponibiliza  ao operador te lefónico  

ferramentas que permitem tratar as chamadas de entrada de forma rápida e eficaz.  
 

 

Vantagens Business Edition 6000: 

 Diminui o custo total da  solução durante o seu tempo de v ida(TCO):   Redução do investimento inicial  
e custos de operação. 

 Optimização dos recursos  de TI: A rquitectura centra liza da que permite uma  facil instala ção, utiliza ção  
e gestão.  

 Aumento de Pr odutividade: Disponibiliza os serviços  de cola boraçã o a través da ma ioria  das  
plataformas  existentes  no mercado, como Windows,  Mac, IPhone, Ipa d, A ndroid, Bla ckberry  com o  

Cisco Jabber, permitindo uma maior facilidade na interacção entre colaboradores. 

 Protecção de Investimenro: Arquitectura flexivel que permite crescer ao seu ritmo! 

Aproveite agora  as condições únicas de aquisição deste  produto. Fale já com o seu gestor de conta  

Cisco e saiba mais em: 
 http://www.cisco.com/en/US/products/ps11369/ index.html.  
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