
للتعرف على المزید، یرجى زیارة
Cisco Collaboration Flex® Plan الخطة المرنة للعمل الجماعي

تعرف على المزید

نموذج استھالك تعاوني ألي حجم من أحجام األعمال التي من شأنھا:
تمكین األعمال في أي وقت وفي أي مكان وزیادة اإلنتاجیة    •

تحویل شراء حلول التعاون من اإلنفاق المقدم إلى نموذج اشتراك    •
دمج الخدمات التي تحتاجھا بموجب عقد واحد  •

المصدر:

سھلة. مرنة. اقتصادیة.
أذكى طریقة لشراء مزیج مثالي من خدمات التعاون.

Collaboration Flex® Plan الخطة المرنة للعمل الجماعي

لم تعد اتفاقیات الترخیص المتعددة تؤدي إلى تعقید الطریقة التي تستھلك بھا 
تجارب التعاون عالیة الجودة. یمكنك االشتراك في ما تحتاج إلیھ الیوم، وإضافة 

المزید من الخدمات أثناء نمو عملك.

وكمكافأة، یمكنك إضافة حلول وخدمات جدیدة إلى محفظة التعاون المخصصة 
الخاصة بك—مع تقلیل التكالیف!

تعّرف على الخطة المرنة للعمل الجماعي 
Cisco Collaboration Flex® Plan

 

"توفر االشتراكات أسعاًرا
أفضل للمبتدئین..."

ھل تحتاج فرقك إلى...  
إجراء مؤتمر بالفیدیو؟  

التعاون بین أعضاء الفریق؟ االتصال؟  
مركز االتصال؟

توفر "الخطة المرنة" طریقة سھلة لتقدیم 
المزیج المثالي من الخدمات بسرعة.

البحث عن طریقة لتقلیل تكالیف 
التقنیة المقدمة؟

تسمح لك "الخطة المرنة" بإدارة إنفاقك 
وحمایة استثمارات تقنیة المعلومات 

الموجودة لدیك.

توفر لك "الخطة المرنة" مساحة 
للتحضیر لما یأتي بعد ذلك.

العناصر المضمنة:
 Cisco Webex Meetings

Cisco BroadCloud
 Cisco Meetings Server

Cisco Webex االتصال عبر
Cisco Unified Communications Manager

 :Cisco حلول التعاون الُمستضاف من
االتصال المستضاف والداخلي وعلى السحابة، باإلضافة إلى PBX في السحابة لفئة 

المؤسسات، متوفر اآلن

حلول مركز االتصال من Cisco متوفرة اآلن!

تم تضمین Cisco Webex Teams في كل اشتراك في "الخطة المرنة"!

Cisco خدمات دعم برامج
الدعم األساسي مضمن في كل خطة مرنة، أو اخَتر خدمات دعم البرامج المحّسنة أو 

المتمیزة باستخدام SLAs والخدمات الموسعة 

ترقیات البرامج التلقائیة مضمنة.
نماذج االشتراك في الخطة المرنة:
اتفاقیات المؤسسة (اجتماعات/اتصاالت)    

زیادة القیمة، تمكین الخدمات لكل شخص  

المستخدم النشط (اجتماعات)   
الدفع فقط لما تستخدمھ، زیادة المرونة

اسم المستخدم (اجتماعات/اتصاالت)  
حافظ على التكالیف المبدئیة منخفضة، بدء التشغیل بسھولة

الوكیل المتزامن (مركز االتصال)   
ادفع فقط للوكالء الذین یسجلون دخولھم في نفس الوقت، مع 
خیار معالجة التموجات الموسمیة عن طریق إضافة وكالء 

إضافیین حسب الحاجة

مزایا كبیرة:
الحصول على موظفین وتشغیلھم بسرعة:

فقط ادفع مقابل ما یحتاجون إلیھ الیوم

دفع االعتماد والنمو في المستقبل:
تمدید وإضافة الخدمات بوتیرتك الخاصة

حمایة استثمارك في التقنیة:
البناء على النشر الموجود لدیك

االنتقال إلى السحابة في طریقك:
عملیات النشر السحابیة والداخلیة مضمنة

میزانیة OpEx المتوقعة:
ادفع مقابل الخدمات عن طریق االشتراك الشھري، 

وأضف المزید عند اختیارك، دون تغییر العقد

من ِقبل بضعة مشتركین یصل عددھم إلى 1000 مشترك، 
ھناك اشتراك لخطة التعاون المرنة یالئم احتیاجاتك:

ھل تشعر بالقلق إزاء قدرتك على 
تلبیة احتیاجات التعاون في المستقبل؟
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