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Výhody Cisco Spark Board:
• Řešení 3 v 1: Jediný nástroj, který potřebujete ke 

spolupráci ve fyzických zasedacích místnostech. 

• Jednoduchost: Plně dotykový systém, jehož 
používání je chytré, intuitivní a snadné.

• Nepřetržitá týmová práce: Cloudová platforma 
vám umožní pokračovat v práci před schůzkou, 
v jejím průběhu i po jejím skončení na jakémkoli 
zařízení, které podporuje aplikaci Cisco Spark.

• Úsporné, škálovatelné a zabezpečené: 
Díky registraci v cloudu je toto řešení cenově 
dostupné a lze jej snadno nasadit ve všech 
vašich konferenčních místnostech s kompletním 
šifrováním.

Cisco Spark Board: Zařízení pro týmovou spolupráci 3 v 1 pro zasedací 
místnosti

Cisco Spark™ Board je jedinečné nové zařízení pro týmovou spolupráci, 
které kombinuje bezdrátovou prezentaci, psaní na digitální bílou tabuli 
a videokonferenci. Toto plně dotykové cloudové zařízení je určeno pro bohatou 
týmovou spolupráci a zabezpečené propojení fyzických a virtuálních zasedacích 
místností. Je umístěno ve fyzické zasedací místnosti, ale zároveň připojeno ke 
službě Cisco Spark, což umožňuje nepřetržitou práci před začátkem schůzky 
i poté, co všichni fyzickou místnost opustili. Členové týmu, kteří jsou přítomni 
ve fyzické konferenční místnosti, i ti, kteří se účastní na dálku, se mohou 
prostřednictvím aplikace Cisco Spark setkávat, posílat si zprávy, volat a nyní 
i psát na bílou tabuli, a to odkudkoli prostřednictvím libovolného zařízení, které 
podporuje aplikaci Cisco Spark.

Vezměte si práci i týmy s sebou všude tam, kde se zrovna nacházíte

Cisco Spark Board v kombinaci s aplikací a službou Cisco Spark nabízí 
integrovaný a ucelený přístup k životnímu cyklu týmové práce, který 
v současnosti nedokáže poskytnout žádné jiné řešení na trhu. Samotné zařízení 
Cisco Spark Board vykonává klíčové činnosti, které týmy potřebují ke spolupráci 
ve fyzické zasedací místnosti. Služba Cisco Spark jej propojuje s virtuálním 
prostorem, takže práce může pokračovat i po skončení schůzky. 
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Ke klíčovým funkcím řešení Cisco Spark patří:

• Bezdrátová prezentace: Sdílejte svou prezentaci lokálně v místnosti 
nebo na dálku, aniž byste potřebovali jakékoli dráty, hardwarové klíče, 
adaptéry nebo museli zadávat PIN kódy.

• Digitální tabule: Na tabuli můžete snadno psát perem Cisco Spark 
Pen nebo prstem a obsah se bude automaticky ukládat do virtuálního 
prostoru Cisco Spark. Psát může i více lidí – buď přímo v místnosti, 
nebo na dálku na zařízení, které podporuje aplikaci Cisco Spark.

• Systém pro audio- a videokonference: Přímo na zařízení Cisco 
Spark Board můžete pořizovat video ve vysokém rozlišení nebo 
uskutečňovat hlasové hovory v hi-fi kvalitě. 

• Nepřetržitá práce: Připojte zařízení Cisco Spark Board k virtuálnímu 
prostoru Cisco Spark a vaše výtvory na tabuli a další sdílené 
dokumenty tam budou bezpečně existovat natrvalo. Kterýkoli člen 
týmu je pak může prohlížet a upravovat z jiného zařízení Cisco Spark 
Board nebo jakéhokoli zařízení, které podporuje aplikaci Cisco Spark.

Cisco Spark Board je nejnovější přírůstek do portfolia zařízení Cisco 
Spark pro video- a audiokonference, které lze zaregistrovat do cloudu 
Cisco Collaboration Cloud. Patří sem zařízení Cisco TelePresence řady 
MX, DX a SX a Cisco IP Phone řady 7800 a 8800.

Další kroky
Stáhněte si aplikaci Cisco Spark.
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http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/telepresence-mx-series/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/desktop-collaboration-experience-dx600-series/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/telepresence-quick-set-series/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/index.html
https://www.ciscospark.com/downloads.html



