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Η WebEx φέρνει τους χρήστες πιο κοντά µε νέα υπηρεσία τηλεδιάσκεψης
•

Η νέα υπηρεσία Web Meeting “MeetMeNow” θέτει νέες βάσεις στη διαπροσωπική
επικοινωνία των επαγγελµατιών σε περιβάλλον MS Office

Μαρούσι, 6 ∆εκεµβρίου 2007.
Η WebEx, κορυφαία εταιρεία στην αγορά εφαρµογών και υπηρεσιών συνεργασίας,
παρουσίασε σήµερα µία νέα έκδοση της υπηρεσίας Web meeting, MeetMeNow, ειδικά
σχεδιασµένη για επαγγελµατίες. Η νέα έκδοση προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες
τηλεδιάσκεψης και Web meeting µε το πάτηµα ενός πλήκτρου µέσα από τη σουίτα
εφαρµογών Microsoft Office.
Η υπηρεσία MeetMeNow (http://meetmenow.webex.com) είναι µία εύχρηστη και
οικονοµικά αποδοτική λύση για συνδιασκέψεις στο διαδίκτυο. Ενσωµατώνει δεδοµένα,
φωνή και βίντεο, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να ξεκινήσουν online
συνδιασκέψεις από την επιφάνεια εργασίας, το Microsoft Outlook και το Office, καθώς και
πολλαπλές υπηρεσίες αποστολής και λήψης µηνυµάτων. Καθώς προσφέρεται µέσα από το
WebEx MediaTone Network, ένα παγκόσµιο δίκτυο ειδικά σχεδιασµένο για ασφαλή
παροχή εφαρµογών on demand, η υπηρεσία MeetMeNow προσφέρει αδιάλλειπτη διανοµή
video και desktop εφαρµογών, χωρίς προβλήµατα συµφόρησης του δικτύου ή αξιοπιστίας.
Με την υπηρεσία MeetMeNow ο χρήστης µπορεί:
•

Να µοιραστεί όλη τη επιφάνεια εργασίας σε πραγµατικό χρόνο, µε πλούσια
εργαλεία σχολιασµού

•

Να δει τους συµµετέχοντες σε ένα Web meeting µέσω της ενσωµατωµένης
εφαρµογής τηλεδιάσκεψης

•

Να ξεκινήσει συνδιασκέψεις απευθείας από τη γραµµή εργαλείων των Windows, το
Microsoft Outlook και το Office, το Yahoo, το MSN Messenger ή το AIM

•

Να αποκτήσει πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που απαιτούνται
για να πραγµατοποιηθούν online συσκέψεις, από ένα πάντα διαθέσιµο πάνελ
ελέγχου συσκέψεων

•

Να προσκαλέσει όλους τους συµµετέχοντες σε µία συνδιάσκεψη
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•

Να µεταβιβάσει τον έλεγχο εγγράφων ή εφαρµογών σε οποιονδήποτε
συµµετέχοντα σε πραγµατικό χρόνο

Οι νέες δυνατότητες video συµβάλλουν στη δηµιουργία µίας συναρπαστικής
διαπροσωπικής εµπειρίας Web meeting. Η υπηρεσία MeetMeNow αυτόµατα βρίσκει και
ρυθµίζει την κάµερα του χρήστη, µετατρέποντας τη χρήση video σε εύκολη διαδικασία. Ο
χρήστης που φιλοξενεί µία συνάντηση µπορεί να µεταβεί σε οποιοδήποτε από τα video
streams των συµµετεχόντων για να δηµιουργήσει µία εικονική συζήτηση. Επιπλέον, η
µπάρα εργαλείων MeetMeNow ενσωµατώνεται στη σουίτα Microsoft Office, επιτρέποντας
στους χρήστες να ξεκινήσουν ένα Web meeting, ενώ δουλεύουν σε ένα έγγραφο, φύλλο
εργασίας ή παρουσίαση.
Για περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία MeetMeNow ή για να εγγραφείτε για µία
δωρεάν δοκιµή διάρκειας 14 ηµερών, µπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://meetmenow.webex.com

Σχετικά µε τη Cisco
Η Cisco είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσµίως που αλλάζει ριζικά τον τρόπο µε τον οποίο
οι άνθρωποι συνδέονται, επικοινωνούν και συνεργάζονται. Πληροφορίες σχετικά µε τη
Cisco είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση www.cisco.com.
Με 2,3 εκατοµµύρια εγγεγραµµένους χρήστες, η WebEx, τµήµα της Cisco, είναι
παγκόσµιος πάροχος εφαρµογών για συνεργαζόµενες επιχειρήσεις στο διαδίκτυο. Οι
παραπάνω εφαρµογές βελτιώνουν τις υψηλού επιπέδου επιχειρηµατικές διαδικασίες, όπως
είναι οι πωλήσεις και η εκπαίδευση, µε αποτελεσµατική αλληλεπίδραση Web-touch. Ως
πάροχος τέτοιων εφαρµογών η WebEx είναι σε θέση να διευκολύνει τόσο την εσωτερική
όσο και την εξωτερική συνεργασία. Η WebEx προσφέρει µία γκάµα εφαρµογών µέσω του
WebEx MediaTone Network, ένα παγκόσµιο δίκτυο ειδικά σχεδιασµένο για την ασφαλή
παροχή εφαρµογών. Οι εφαρµογές WebEx υποστηρίζουν πολλαπλή τηλεδιάσκεψη, Web
conferencing, τηλεεργασία και από απόσταση έλεγχο των εφαρµογών. Για περισσότερες
πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://webex.com.
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