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Fordele 
• Enkelhed: Få Ciscos brancheførende 

samarbejdsværktøjer i et enkelt 
abonnement

• Fleksibilitet: Vælg mellem forskellige 
muligheder såsom cloud, on-prem, 
hostede eller hybridløsninger

• Behændighed: Sørg for, at brugerne 
kommer hurtigt i gang med de 
tjenester, som de har brug for i dag. 
Skaler op i takt med, at flere bruger 
løsningen

Få en mere enkel overgang til 
cloud-samarbejdstjenester
Nutidens kontor er et mangfoldigt sted, hvor tingene går stærkt, og det er ikke altid 
den geografiske placering, der sætter grænser. Men det er stadig lige så vigtigt som 
altid for medarbejdere at komme i kontakt og samarbejde. Uanset om det handler om 
at samarbejde på tomandshånd, kommunikation via chat eller brainstorming i møder, 
så er det afgørende at kunne komme i kontakt og samarbejde effektivt. Du skal være 
i stand til at levere teknologien og kommunikationsværktøjerne, der gør dette muligt. 

Desuden skal du være i stand til at levere samarbejdstjenester på en økonomisk måde 
ved hjælp af virksomhedens infrastruktur eller cloudbaserede tjenester, alt efter hvilke 
behov dine medarbejdere har.

Cisco® Collaboration Flex Plan giver personer ret til at bruge Ciscos brancheførende 
samarbejdsværktøjer med et enkelt abonnementsbaseret tilbud. Det gør overgangen 
til cloud lettere og beskytter investeringer ved at inkludere cloud-, on-prem-, hybrid 
samt hostede løsninger og muligheden for at bruge dem alle. Vælg denne løsning for 
at give medarbejdere mulighed for at holde møder, ringe op eller gøre begge dele. Du 
kan altid tilføje flere løsninger. Desuden kan dine teams samarbejde bedre takket være 
Cisco Spark™, som er et gratis program, der følger med. Én aftale dækker software, 
rettigheder og teknisk support til cloudbaserede tjenester og tjenester i selve 
virksomheden. 
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Du kan vælge de tjenester, som du har brug for i dag, og udvide i dit eget tempo. Du kan levere 
møde- eller opkaldstjenester eller begge dele. Desuden kan du øge produktiviteten yderligere ved 
at give dine teams Cisco Spark, som er et gratis program, der følger med, til fremtidig brug. På alle 
enheder, uanset hvor de er, så arbejdet kan skride fremad. Du kan gøre disse tjenester tilgængelige 
for udvalgte personer, teams, afdelinger eller hele din organisation. Du kan også kombinere alt dette 
i ét abonnement med mulighed for at tilføje flere tjenester i takt med, at flere benytter løsningen.

Det er ikke nødvendigt at administrere komplekse aftaler. Desuden kan du vælge mellem en række 
abonnementer til møder og opkald, der er fleksible og giver værdi for pengene.

Med Flex Plan kan du vælge det rigtige abonnement, som er baseret på din virksomheds størrelse 
og behov. Hver enkelt valgmulighed inkluderer teknisk support. Vælg en af følgende købsmodeller:

• Hvis løsningen skal implementeres i hele virksomheden, kan kunder med Cisco Enterprise Agreement 
købe via Cisco Collaboration Flex Plan. Få mest værdi for pengene ved at give alle i din organisation 
adgang til møde- eller opkaldstjenester eller begge dele.

• Køb af møder i henhold til brug: Cisco Collaboration Flex Plan – møder for aktive brugere: alle kan 
være værter for et møde, og du betaler kun for dem, der benytter privilegiet 

• Levering af opkaldstjenester til enkeltpersoner, teams eller afdelinger: Cisco Collaboration Flex 
Plan – navngivet brugeropkald: Dit køb er baseret på, hvor mange personer der har behov for 
opkaldstjenester. Ekspander i dit eget tempo.

Næste trin
Få mere at vide om Cisco Collaboration 
Flex Plan på https://cisco.com/go/
collaborationflexplan. Når du køber møder 
eller ringer i Cisco Collaboration Flex Plan, 
kan du vælge det nødvendige 
supportniveau. Få yderligere oplysninger 
om disse valgmuligheder og hjælp til at 
vælge den support, der passer til din 
virksomhed, hos din Cisco-kontoansvarlige 
eller en godkendt Cisco-partner. 
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