Stručný přehled

Cisco Spark
Cloudová služba pro podnikovou spolupráci
Při komunikaci jde o víc než jen možnost zavolat nebo poslat zprávu
zaměstnancům nebo partnerům. Je důležité moci posílat zprávy,
setkávat se a volat si okamžitě a takovým způsobem, který posiluje
vazby a zvyšuje produktivitu (obrázek 1).
A nyní musí být komunikace i pružná. Mobilní. Umožňovat spolupráci.
A to vše díky mobilním zařízením a rozvíjejícím se inovacím v oblasti
infrastruktury a aplikací pro přenos hlasu, videa, zasílání zpráv a sdílení
obsahu. Služba Cisco Spark umožňuje okamžitou komunikaci a setkávání
naživo prostřednictvím hluboce integrovaného souboru komunikačních
nástrojů, které patří ke špičce v oboru a přinášejí jedinečné prostředí pro
spolupráci – takové, které dokáže poskytnout pouze společnost Cisco.
Obrázek 1.

Komunikujte prostě lépe s Cisco Spark

Ucelené řešení

Jednoduché
Každý prvek činí práci
uživatele a správce jednodušší
a intuitivnější. Používání
i správa řešení jsou velmi
jednoduché. Navíc jej můžete
získat na základě jednoduchého
předplatného, takže další služby
lze přidávat dle potřeby.

Zabezpečení
Řešení Cisco Spark je bezpečné
a spolehlivé i díky našim rozsáhlým
zkušenostem se zabezpečováním
těch největších sítí na světě
a odborným znalostem v oblasti
komunikačních a cloudových
technologií.

Dokončení
Naše nejlepší nástroje pro
spolupráci jsou obsaženy v jediné
kompletní službě a poskytnou
vám skvělé zážitky bez ohledu
na místo nebo zařízení. Můžete si
vyměňovat zprávy, pořádat schůzky
nebo telefonovat s kýmkoli, kdykoli
a kdekoli. A protože je služba
hostována v našem cloudu, vše je
vždy aktuální.
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Zprávy. Schůzky. Hovory.
S řešením Cisco Spark můžete:
• Zasílat zprávy: Zasílání zpráv v rámci podniku vám umožní připravovat,
sdílet a upravovat obsah. Využijte individuální a týmové zasílání zpráv
ve virtuálních místnostech s trvalým obsahem a kontextem pro interakci
týmu. Služby Cisco Spark boří komunikační bariéry a neuvěřitelně
zjednodušují spolupráci s kýmkoli.
• Pořádat schůzky: Propojujte týmy a pořádejte schůzky se zákazníky
s dodatečnými výhodami v podobě zasílání zpráv a sdílení obsahu před
schůzkou, v jejím průběhu i po jejím skončení. Snadno lze naplánovat
schůzku nebo se jí zúčastnit v hlavní kanceláři, na pobočce, doma, na
cestách či v místnosti s video systémem. Základem každé schůzky je
video. Uživatelé by při plánování neměli muset přemýšlet o tom, jaký
typ konference potřebují; je to přeci jen schůzka.
• Volat: Využijte plně schopnosti řešení Cisco Spark a integrujte volání
se zasíláním zpráv a pořádáním schůzek. Pokud máte produkty Cisco
Unified Communications Manager, Business Edition 6000 nebo 7000,
či Cisco Hosted Collaboration Solution pro řízení volání, můžete plně
využít všech funkcí volání v řešení Cisco Spark. Na trzích mimo USA
jsou funkce volání nabízený výhradně jako hybridní služba, která spojuje
řízení volání od společnosti Cisco s řešením Cisco Spark v cloudu.
Výsledkem jsou konzistentní a integrované uživatelské zkušenosti.
© 2016 Společnost Cisco a její pobočky. Všechna práva vyhrazena.
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Další kroky

Navrženo pro váš způsob podnikání

Chcete-li se dozvědět víc o tom,

Cisco Spark přináší výkonný soubor komunikačních služeb pro všechny
způsoby vaší komunikace. Možná jste začínající firma s ad-hoc řešeními
nebo máte zastaralý klíčový systém či pobočkovou ústřednu a chcete
je upgradovat. Třeba jste už přešli na IP nebo zavedli cloudovou
službu a chcete své možnosti dále rozšiřovat. Cisco Spark posune
vaši komunikaci na novou úroveň tím, že každému ve firmě poskytne
výhody kompletní služby pro podnikovou spolupráci: jedna služba, jedno
prostředí, pro všechny (obrázek 2).

řehled jak může služba Cisco Spark

transformovat vaši komunikaci,
navštivte prosím stránky www.
ciscospark.com.

Obrázek 2.
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• Osobní produktivita na cestách, v kanceláři i u zákazníků:
- Účastněte se schůzek, když jste v terénu, z kanceláře
nebo z vyhrazené místnosti.
- Plynule přecházejte mezi mobilním zařízením a stolním počítačem.
- Přistupujte ke společným kontaktům a historii volání z mobilního
zařízení nebo ze stolního počítače.
• Pružnost týmu a rychlá odezva od začátku projektu až po jeho
dokončení:
- Pořádejte efektivnější schůzky se synchronizacemi, diskuzemi
a přípravou předem.
- Získejte přístup k obsahu a diskuzním vláknům během schůzek.
- Hodnoťte, sledujte a dělejte rychlé, informované kroky po
schůzkách.
• Zrychlení růstu a úspěchu podniku:
- Zaměřte IT zdroje a změňte je z nákladového centra na platformu
pro inovaci a růst.
- Zlepšete firemní kulturu díky chytřejší práci odkudkoli a propojování
a zapojování zaměstnanců.
- Uspokojujte podnikové požadavky prostřednictvím rychlejší
a chytřejší práce, řízení nákladů a maximalizace zdrojů.
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