
   1

Díky němu je 
spolupráce taková, 
jaká by měla 
být – intuitivní. 

Týmy mohou 
spolupracovat 
rychleji, jednodušeji 
a efektivněji než kdy 
dříve a IT správci si 
nemusí dělat starosti.

Intuitivnější způsob práce.  
Vaši zaměstnanci, zákazníci a partneři potřebují mít možnost 
kdykoli a odkudkoli komunikovat a spolupracovat – jak mezi 
různými časovými pásmy, tak u jednoho konferenčního stolu.  

Počet a rozmanitost pracovních prostředí neustále narůstá vlivem mobilních 
a cloudových technologií, čímž se virtuální konference stávají naprostou nezbytností. 
Díky škálovatelnému a bezpečnému přenosu hlasu, videa a obsahu může spolupráce 
probíhat v reálném čase odkudkoli. Možnost zůstat ve spojení zvyšuje produktivitu, 
urychluje rozhodovací procesy a zlepšuje služby pro zákazníky. To však pouze za 
předpokladu, že technologie budou jednoduché a dostatečně intuitivní, aby je uživatelé 
byli ochotni používat.

Efektivnější týmovou spolupráci ocení každý, ne všechna 
řešení jsou rovnocenná. 

Volba nevhodného nástroje může snížit produktivitu. Čas, který uživatelé stráví řešením 
technických potíží, je od dalšího používání odradí. To platí obzvlášť tam, kde může mít 
špatná kvalita komunikace vliv na vnímání a pověst firmy.

5 důvodů, proč 
stále více firem 
volí Webex

Zprávy   |   Volání   |   Schůzky   |   Whiteboard   |   Soubory   |   Úkoly
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Ne všechna konferenční řešení jsou si rovna.

113 milionů firemních 
uživatelů se nemýlí. 
Existuje mnoho řešení 
pro týmovou spolupráci. 
Ale pouze jeden 
Webex.
Nikdo nerozumí spolupráci lépe než 
Cisco, dlouhodobě nejvýznamnější 
dodavatel komunikačních 
technologií, včetně řešení pro:

• Internetové konference
• Videokonference
• Všekanálovou péči o zákazníky
• Týmovou spolupráci
• Jednotnou komunikaci

Intuitivní technologie a oceňovaný 
design poskytují špičkové služby:

• Přes 27 milionů schůzek za měsíc

•  Celková doba schůzek přes
5 miliard minut měsíčně

•  Přes 113 milionů účastníků
schůzek měsíčně

• 19 ocenění Red Dot za design
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Intuitivní schůzky jsou produktivnější – a lépe využité.
Složitá nebo nespolehlivá technika plýtvá časem účastníků, kteří musí řešit problémy. To má 
negativní vliv nejen na jejich produktivitu, ale také na ochotu taková řešení užívat. Jedna 
špatná zkušenost stačí, aby lidé napříště volili jinou cestu.

Platforma Cisco Webex kombinuje přenos hlasu, videa a obsahu a nabízí funkce, s nimiž je 
uspořádání schůzky zcela snadné – i pro naprosté nováčky. Stejné funkce, možnosti 
a uživatelská zkušenost jsou k dispozici na všech typech zařízení, takže tým může řešit, co 
potřebuje, aniž by kohokoli omezovala technika. 

Webex spojuje robustní konferenční řešení s inovativními funkcemi a poskytuje 
mimořádnou uživatelskou zkušenost v kanceláři, doma i na cestách.

Snadné připojení ke schůzce: Připojit se můžete přes počítač, prohlížeč, videokonferenční 
nebo mobilní zařízení – není nutné stahovat žádné zásuvné moduly. Připojit můžete i řadu 
různých aplikací, včetně Kalendáře Google. Jednodušší připojení znamená větší 
pravděpodobnost, že schůzka začne včas.

Jednoduché plánování schůzek: Zadáte-li v pozvánce do pole Místo konání „@webex“, 
automaticky se vyplní údaje pro připojení ke schůzce, takže je plánování jednoduché i na 
cestách – nemusíte nic stahovat ani instalovat. 

Méně vyrušování při schůzkách: Účinná technologie detekce okolního ruchu automaticky 
rozpoznává běžné zvuky a upozorňuje příslušné účastníky, aby si ztlumili mikrofon. Už vás 
nebude rušit žádný štěkot psa, domovní zvonek nebo hlasité psaní na klávesnici. 

Široké možnosti pro mobilní uživatele: Připojte se z libovolného zařízení. Dokonce 
i z hodinek Apple Watch nebo nositelné elektroniky se systémem Android. Můžete snadno 
zobrazit a sdílet obsah a užívat dvoucestné video o rozlišení 720p. A mobilní plánování 
schůzek je hračka. 

Personalizované schůzky: Každý uživatel má k dispozici osobní virtuální konferenční 
místnost s přizpůsobitelnou adresou, takže se můžete spojit ihned, plánovaně nebo 
ponechat místnost otevřenou pro nově příchozí. Při důvěrných schůzkách můžete místnost 
uzamknout, podívat se, kdo čeká před virtuálními dveřmi, a snadno účastníky vpouštět. 
Svoji konferenční místnost a její předsíň můžete přizpůsobit podle svého – umístěním 
avatara, obrázků nebo stolu.

95 % 
společností z žebříčku 

Fortune 500

užívá videokonferenční 
řešení Cisco pro 

spolupráci.¹

52 % 
podíl na trhu online 

konferenčních řešení²

Webex se těší důvěře více 
společností než všechna 

ostatní konferenční 
řešení dohromady.

http://red-dot.de/pd/online-exhibition/?lang=en&c=0&a=0&y=2012&i=0&oes=


Kvalita obrazu tvoří dojem, dobrý nebo špatný.

Způsob, jakým se firma prezentuje – osobně, přes telefon, online nebo ve 
videokonferenci – o ní mnohé prozrazuje. Špatný dojem může negativně ovlivnit 
spokojenost a věrnost zákazníka i vnímání firmy na trhu. Nízkonákladové konferenční 
služby mohou být sice lákavé, ale je nutné zvažovat obchodní rizika.

Kvalita a spolehlivost řešení se rychle stává důležitým aspektem a každé 
videokonferenční řešení vyžaduje robustní infrastrukturu. Pouze Cisco nabízí globální 
architekturu. Někteří poskytovatelé podporují jen určité země nebo regiony, což má 
vliv na kvalitu videa a komunikace pro vzdálené členy týmu. Jiní podporují pouze 
určitá video zařízení, čímž omezují okruh těch, kdo se mohou připojit a jakým 
způsobem se mohou zúčastnit.   

Cisco Webex nabízí spolehlivé video špičkové kvality:  

Nejkvalitnější obraz: zcela plynulý a čistý přenos pro více než 1000 účastníků 
současně.

Specializovaná globální síť: Webex je založený na globální architektuře a síti 
speciálně postavené pro účely konferencí, která je zárukou rychlosti a výkonu. 
Webex má datová centra po celém světě, takže se účastníci schůzek připojují vždy 
k nejbližšímu. A jakou to má výhodu? Vysoká kvalita videopřenosu bez zpoždění 
– bez ohledu na to, kde se účastníci nachází.

Videokonference: Videokonference jsou součástí řešení Cisco Webex bez dalších 
nákladů. Webex připojí vaše videozařízení a obohatí vaše virtuální schůzky o další 
rozměr. 

Snadná integrace a užití: Webex je přátelský vůči jiným systémům. Kdokoli se může 
připojit z prohlížeče nebo vlastního mobilního telefonu či videozařízení, a to bez 
dodatečných nákladů. Podporována jsou stolní a prostorová videozařízení Cisco, 
systémy jiných výrobců, a dokonce Microsoft Skype pro firmy.

Dynamické funkce: Cisco optimalizuje a zjednodušuje virtuální schůzky pro všechny účastníky spojením toho nejlepšího ze svých 
stolních a konferenčních zařízení i aplikačního softwaru. Funkce jako sledování mluvčího a automatická kompozice záběru inteligentně 
zaměří kameru na toho, kdo právě hovoří – výsledkem je mimořádně kvalitní videokonference evokující přítomnost v téže místnosti.
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75 %

65 %
57 %

75 % rychle rostoucích 
podniků užívá řešení 
pro spolupráci 
založená na videu.3 

Představujeme aplikaci Cisco Webex Teams 
pro intuitivní a efektivní týmovou spolupráci. 
Cisco Webex Teams jako součást komplexní cloudové platformy pro týmovou spolupráci poskytuje 
ucelenou sadu nástrojů, které umožňují spojit se kdykoli, kdekoli a z libovolného zařízení. Webex 
Teams rozšiřuje možnosti Webex Meetings, takže můžete zachovat konverzaci, která probíhala před 
schůzkou, během ní i po ní – a zůstat v kontaktu a pokračovat v inovacích.

• Schůzky
• Zprávy

• Volání
• Whiteboard

• Sdílení obsahu
• Inovace
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Webcastů pro více než 40 000 účastníků: Cisco Webex 
Webcasting nabízí podobné funkce jako Cisco Webex Event 
Center, ale v podobě škálovatelného řešení pro streamování 
videa velmi početnému publiku. Obsahuje i produkční asistenční 
službu, která zajišťuje, že vaše akce proběhne bez problémů.

Výukových lekcí až se sedmi dílčími sekcemi: Cisco Webex 
Training Center rozšiřuje dosah a efektivitu vašich interních 
i externích vzdělávacích programů. Pomocí tohoto nástroje 
můžete snadno poskytnout školení komukoli a kdekoli 
v interaktivním výukovém prostředí, které umožňuje lépe řídit 
zapojení účastníků a rozšiřovat e-learningové programy bez 
navyšování rozpočtu nebo počtu pracovníků.

Podpory zaměstnanců a zákazníků v reálném čase: Cisco 
Webex Support Center umožňuje pracovníkům podpory 
odpovídat na dotazy, rychle napravovat problémy, přistupovat 
vzdáleně k počítačům, aktualizovat software a poskytovat služby 
interním a externím klientům v kteroukoli dobu.

Cisco nabízí nejlepší řešení, jaká jsou 
na dnešním trhu dostupná, a neustále 
své technologie zdokonaluje a inovuje.
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1. IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Videoconferencing Equipment 2016 Vendor Assessment, IDC,
June 2016.

2. The Cisco Webex Node for the Cisco ASR 1000 Series Delivers the Best Aspects of On-Premises and
On-Demand Web Conferencing, Cisco, Sept. 28, 2015.

3. Video-Enabled Collaboration and Business Growth: The Winning Combination, Techaisle, Jan. 2017.

Získejte flexibilní konferenční řešení, které se bude 
přizpůsobovat a poroste podle vašich potřeb. 

Pokud se podobáte většině ostatních firem, pravděpodobně jste 
zažili frustraci z koordinace řešení pro různé konferenční potřeby 
od více dodavatelů. 

Webex se integruje s vašimi stávajícími nástroji a zařízeními 
a pokrývá všechny typy a velikosti virtuálních setkání, včetně:

Schůzek pro více než 1 000 účastníků současně: Cisco Webex 
Meetings umožňuje uspořádat schůzku s kýmkoli na libovolném 
zařízení a s integrovaným přenosem audia, videa a obsahu. Cisco 
Webex Teams můžete bez dalších nákladů použít jako bezpečný 
virtuální prostor pro tvorbu a sdílení v jediné pohodlně použitelné 
aplikaci. Spojuje schůzky s textovou konverzací, voláním, sdílením 
souborů a kreslicí tabulí a pomáhá týmům efektivněji řešit problémy 
a udržovat probíhající konverzaci před schůzkou, během ní i po ní.

Online konferencí pro více než 3 000 účastníků: Cisco Webex Events 
pomáhá plánovat a pořádat akce se zákazníky, partnery nebo 
zaměstnanci. Aktivizujte účastníky, pokládejte otázky, navažte na akci 
následnou komunikací a měřte úspěch akce, abyste tu příští 
realizovali efektivněji nebo díky svým produktům a službám účinněji 
oslovili širší publikum. 

Bezpečná komunikace je kriticky důležitá 
a nikdo nerozumí bezpečnosti lépe než Cisco. 

Pro dnešní podniky a jejich uživatele je bezpečnost nejvyšší prioritou. 
Konferenční služby musí být vybavené několika vrstvami zabezpečení 
– od plánování přes ověřování účastníků až po sdílení obsahu. Jako jeden 
z nejvýznamnějších hráčů na trhu služeb pro týmovou spolupráci a na trhu 
síťové bezpečnosti nebereme tento aspekt na lehkou váhu.

Cisco Collaboration Cloud je globální síť podnikové třídy koncipovaná 
speciálně pro poskytování aplikací na vyžádání s vysokou úrovní 
zabezpečení. Nabízí škálovatelnou architekturu s konzistentní 
dostupností a vícevrstvým zabezpečením pro jednotlivé uživatele, jehož 
účinnost potvrzují striktní nezávislé audity.

Týmy mohou bezpečně spolupracovat 
s pomocí nástrojů, které potřebují, 
a s podporou, jakou požadují.



Podívejte se, jak si stojí Cisco Webex oproti konkurenci.
OBECNÉ FUNKCE A SCHOPNOSTI Ostatní dodavatelé

Nabízí všechny typy virtuálních setkání 
a komunikace, včetně online schůzek, školení, 
konferencí, webcastů a podpory.

Ano Ne

Globální dostupnost s podporou více jazyků Ano - k dispozici v 17 jazycích Omezeně

Kapacita schůzek Ano - přes 1 000 účastníků schůzky připojených 
současně, přes 3 000 účastníků konference a více 
než 40 000 příjemců webcastu

Možnost vyzkoušet zdarma Ano - bez časového omezení, nejvýše pro tři 
účastníky

Ano - Někteří dodavatelé stanoví časové omezení 
pro schůzku více než dvou účastníků.

Záznam ve formátu MPEG 4 Ano Ano - Většina vyžaduje uložení záznamu na počítače 
iniciátora schůzky a neumožňuje streamování.

Integrace s úložišti obsahu Ano - Box, Dropbox, IBM Connections, 
Google, OneDrive

Různě

Videokonferenční schopnosti a možnost připojit se 
prostřednictvím videokonferenčního zařízení 
u všech typů schůzek

Ano - videokonference jsou součástí řešení Cisco 
Webex bez dalších nákladů.

Ostatní dodavatelé buď účtují dodatečné poplatky, 
nebo tuto možnost nenabízí

Osobní místnosti s pokročilými funkcemi Ano - automatické zamykání a automatické odemykání 
s čekací místností a vpouštění uživatelů po jednom.

Většina takovou funkci nenabízí nebo ne tak 
bezpečnou jako Webex.

Možnost cloudové, hybridní a lokální implementace Ano Žádný jiný dodavatel nenabízí všechny tři možnosti.

Možnost zakoupit službu online Ano Ano

ŠPIČKOVÉ ZABEZPEČENÍ Ostatní dodavatelé

Bezpečné řešení Ano - vícevrstvé zabezpečení založené na 
špičkových bezpečnostních technologiích Cisco 

Omezeně

Jednoduché zabezpečení bránící připojení 
neoprávněných účastníků

Ano - Uživatel jednoduše uzamkne svoji osobní 
místnost a vpouští účastníky, když jsou připraveni.

Ne - Jiní nabízí těžko zapamatovatelná a obtížně 
použitelná hesla a riskují tak bezpečnost osobní místnosti.

Automatický zámek osobní místnosti Ano - Uživatel může předem nastavit uzamykání 
osobní místnosti.

Ne - Uživatel si musí vzpomenout, aby místnost 
uzamkl po připojení účastníků ke schůzce.

Zabezpečení trvalého obsahu Ano Omezeně - Někteří dodavatelé ponechávají obsah 
na serveru i po skončení schůzky.

Osvědčení FedRAMP pro užití ve veřejné správě Ano - Cisco Webex splňuje přísná kritéria stanovená 
federální vládou USA.

Většina tento požadavek nesplňuje.

JEDNODUCHÉ PLÁNOVÁNÍ Ostatní dodavatelé

Rychlé plánování pomocí kancelářských nástrojů jako 
Outlook, Google a Lotus Notes

Ano Ano

Snadné plánování pomocí kancelářských nástrojů 
Ano - je-li aktivována služba hybridního kalendáře, 
uživatel jednoduše v pozvánce zadá jako místo konání 
„@Webex“ a údaje pro připojení ke schůzce se vyplní 
automaticky, a to i na mobilních zařízeních.

Ne

Snadno zapamatovatelná bezpečná adresa 
osobní místnosti 

Ano - přizpůsobitelná adresa podle vkusu uživatele Někteří nabízí náhodné desetimístné kódy.

JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ Ostatní dodavatelé

Ano Ano

Připojení ke schůzce jedním tlačítkem z mobilních, 
stolních, telefonních nebo videozařízení.

Ano Různé u různých dodavatelů

Párování mobilního zařízení s konferenčním systémem 
pro zjednodušení připojení ke schůzce

Ano - V systému Webex je integrována funkce 
inteligentní detekce přítomnosti.

Různé u různých dodavatelů

Přihlašování pomocí Touch ID na zařízeních Apple iOS Ano Různé u různých dodavatelů

Připojení bez dalších nákladů z libovolného zařízení 
podporujícího standardy, dokonce Microsoft Skype 
pro firmy

Ano Ne - Jiní dodavatelé účtují zvláštní poplatek nebo 
tuto funkci nenabízí.

   5

Různě

Zahájení schůzky nebo připojení ke schůzce 
jedním dotykem z libovolného zařízení 



Další informace

INOVATIVNÍ FUNKCE A VLASTNOSTI

Týmová spolupráce se stálou textovou 
komunikací, sdílením souborů a whiteboard 
s kýmkoli a na jakémkoli zařízení

Ano - Cisco Webex Teams jako součást zdarma. Ne 

Ano - uživatel jednoduše v pozvánce zadá jako místo 
konání „@Webex“ a údaje pro připojení ke schůzce se 
vyplní automaticky, a to i na mobilních zařízeních.

Ne 

Snadno zapamatovatelná bezpečná adresa osobní 
místnosti pro účastníky

Ano - Webex umožňuje přizpůsobit adresu osobní 
místnosti podle vkusu uživatele

Někteří dodavatelé nabízí osobní místnosti s adresou 
v podobě náhodného desetimístného kódu.

Připojení ke schůzce přijetím videohovoru z konferenční 
služby

Ano - Webex zavolá video zařízení účastníka Ne 

Integrace s funkcí ztlumení mikrofonu u náhlavních 
souprav jiných výrobců kvůli zamezení dvojitého ztlumení

Ano Ne 

Detekce okolního ruchu pro omezení rušivých 
vlivů během schůzky

Ano Ne 

Jednoduché plánování schůzek z mobilních zařízení Ano - Stačí v pozvánce zadat jako místo konání 
„@Webex“ a údaje pro připojení ke schůzce se 
vyplní automaticky.

Ne - U jiných řešení nutno více kroků, kdy správce musí 
plánovat na počítači nebo ručně kopírovat pokyny pro 
připojení.

Ano - Webex nabízí nativní prostředí v internetovém 
prohlížeči pro rychlé připojení ke schůzce využívající 
standard WebRTC pro audio a video. Podporováno 
v prohlížečích Chrome a Firefox a na zařízeních Chromebook.

Ne 

Nativní sdílení z mobilních zařízení Ano – i u iOS 11 Ne - vyžadují externí aplikaci pro sdílení z mobilních 
zařízení

Funkce automatického vytáčení a automatického 
zpětného volání pro uživatele mobilních zařízení

Ano Většina tento požadavek nesplňuje.

ŠPIČKOVÁ KVALITA VIDEA

Globální datová centra zajišťují vysokou kvalitu 
obrazu bez ohledu na to, kde se uživatelé nachází

Ano - Webex má globální architekturu s datovými centry 
po celém světě, speciálně vybudovanou pro konferenční 
účely. Uživatelé se tedy připojují prostřednictvím 
nejbližšího datového centra, což zvyšuje rychlost a výkon.

Ne - Ostatní nutí uživatele k připojení prostřednictvím 
lokálního datového centra hostitele bez ohledu na 
vzdálenost, což negativně ovlivňuje kvalitu videa a dojem 
z užívání služby.

Nejlepší stolní a prostorové video systémy ve své třídě Ano - Cisco nabízí nejrozsáhlejší portfolio koncových 
videozařízení na trhu, jejichž design získal nezávislá ocenění.

Spolupráce mezi kodeky, softwarem a hardwarem 
Ano - Videokonferenční řešení Cisco se vyznačuje 
špičkovým designem a jednoduchým použitím, což zvyšuje 
pravděpodobnost přijetí uživateli a poskytuje podrobnou 
analýzu.

Ne - Ostatní spoléhají na videozařízení jiných výrobců 
a nenabízí analýzu.

Podpora internetových prohlížečů, webkamer, 
mobilních zařízení a běžných standardů podporujících 
koncová videozařízení SIP v rámci jedné schůzky 
s videem ve vysokém rozlišení až 720p.

Ano Ne - pouze Webex nabízí při jedné schůzce video 
vysoké kvality na všech zařízeních.

Přenos schůzky z mobilního zařízení 
do konferenčního systému

Různé u různých dodavatelů 

Přenos schůzky z konferenčního systému do 
mobilního zařízení, takže je možné opustit 
zasedací místnost a pokračovat v jednání

Různé u různých dodavatelů 

Jste připraveni přejít na novou úroveň konferencí s řešením Cisco Webex? Začněte 
podrobným zmapováním potřeb své firmy – od malých interních meetingů po školení 
tisíců uživatelů. Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme.
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K plánování schůzky není nutné stáhnout žádné 
doplňky nebo zásuvné moduly 

K plánování schůzky není nutné stáhnout žádné 
doplňky nebo zásuvné moduly 

Ostatní dodavatelé

Ostatní dodavatelé

Ne - jiná řešení vyžadují spojení technologií od více 
dodavatelů.

Ano - V systému Webex je integrována funkce inteligentní 
detekce přítomnosti.

Ano - V systému Webex je integrována funkce inteligentní 
detekce přítomnosti.

Začněte nebo si obnovte předplatné služby ještě dnes.

http://cisco.com/go/collaboration



