
1. Birlikte 
çalıştığından 
emin olun

3. Doğru uç 
noktalarını seçin

Video işbirliği kurulumu söz konusu 

olduğunda hedef, tüm parçaların birlikte 

çalışmak üzere bir araya getirilmesidir: ses, 

video, web konferansı. Bu yolla herkes zaten 

sahip oldukları araçlarla bile tam olarak 

katılım sağlayabilirler. 

Video kurulumu herkese uyan bir şey değildir. 

Bu, insanların nasıl çalıştıkları ve en verimli 

nasıl olabileceklerini anladıkları durum için 

doğru uç noktayı anlamaları ile ilişkilidir. 

İşyerinizi dönüştürmek üzere en iyi çözüm için 

ihtiyaçlarınıza, büyüme stratejinize ve kullanıcı 

profillerinize bakın.

2018'de tüm  
internet trafiğinin

%55'lik
kısmı video olacak.

 — “Cisco Görsel Ağ İletişim Endeksi (Cisco Visual  
Networking Index),” Cisco, 10 Haziran 2014.

4. İşbirliğini en üst 
düzeye çıkarın
Toplantılardan çok daha fazlasıdır. Akıllı bir 

video çözümü, önemli konuşmaları ya da 

duyuruları kaydetmenizi ve aktarmanızı sağlar 

ve sanal belediye binalarında canlı etkinlikler 

oluşturur. Video ile eğitim bile daha iyi ve 

daha az masraflı hale gelir. Nihai sonuç, 

daha fazla üretkenlik ve daha düşük bir 

maliyetle daha iyi bir yetenek gelişimidir. 

Temel birlikte çalışabilirlik 
standartları:
• Çağrı başlatma

• İçerik paylaşımı

• Çağrı kalitesi

• Çağrı güvenliği

Görüntülü bir arama yapmak, bir telefon  
araması yapmak kadar kolay olmalıdır.

2. Daha fazlasını 
planlayın
Video işbirliği hiçbir yere gitmiyor ve yalnızca 

bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir 

altyapı tasarlamanız durumunda, yarın için 

kendinizi başarısızlığa hazırlamış olursunuz. 

Çözümünüzün, işiniz ile birlikte büyüyebilmesi 

için ölçeklendirilebilirliğe odaklanın. 

• Mobil çalışanlar için yazılım tabanlı

• Yoğun toplantı yapan gruplar için oda tabanlı

• Masasız çalışanlar için paylaşılan veya çok fonksiyonlu (çok 
kullanımlı) uç noktaları 

• Video, dosya paylaşımı ve sunum için çok amaçlı çözümler

• Hiyerarşileri ortadan kaldırın. 

• Daha etkili bir şekilde eğitim 
verin.

• Kayıtlı öngörüleri paylaşın.

• İçeriği, görüşler paylaşmak üzere 
dönüştürün.

“Bu, bir uç noktası VEYA diğeri arasındaki bir oyun 
değildir; bir uç noktasının ne zaman kullanılacağı 
VE bir başkasını kullanmanın ne zaman daha iyi 
olacağını bilmek ile ilişkilidir.” — “İş Videosu Kurulumu: Başarıya Giden 5 Adımlar,” 

Roberto De La Mora, Cisco Blogları, 2013.

5. Çalışanlarınızın 
güvenebileceği 
çözümler sağlayın

küresel iş liderlerinin

%75'i 
video işbirliği araçlarını  

kurmaktadır.

—  “İşbirliğinin Tam Potansiyelini 
Ortaya Çıkarma,” Cisco, 2014. 

Kullanıcıların, her şey çalışırken video işbirliğinin 

avantajlarını görmeleri daha olasıdır. Dahili ve 

harici destek hizmetlerini anlayın ve yalnızca 

uçtan uca video işbirliği çözümleri sunma 

deneyimi olan tedarikçiler ile birlikte çalışın. 
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Video işbirliği ile 
başarıya giden 5 adım
Video işbirliğine geçiş giderek daha da büyüyor. 

Gelecek vaat eden nesil, ilk telefon aramalarını 

yapmadan çok uzun zaman önce videoyu nasıl 

kullanacaklarını öğrendiler ve sadece sesli 

aramalar kullanımı kolay, yüksek çözünürlüklü 

video ile karşılaştırıldıklarında daha da kısıtlı 

olmaya başlayacak. Trendin önünde olun ve 

kendinizi artık başarı için hazırlayın. 


