Sikeres videoalapú
együttműködés 5 lépésben
Egyre hangsúlyosabbá válik a videoalapú
együttműködési megoldások használata.
A munkaerő következő generációja a videó
használatával együtt nő fel, így számukra
kézenfekvő lesz annak használata. A siker
érdekében kövesse a munkakörnyezetben
kialakuló trendeket.

2018-ra
az internet teljes
forgalmának

55%

-a

videoalapú tartalom lesz.
– „Cisco Visual Networking Index”,
Cisco, 2014. június 10.

1. Átjárhatóság
Amikor a videoalapú együttműködés

Alapvető elvárások:

együttesen képes kezelni a hang, videó,
webkonferenciát. Ennek köszönhetően bárki

• Híváskezdeményezés

be tud csatlakozni a rendelkezésére álló

• Tartalommegosztás

eszközökkel és alkalmazásokkal.

• Hívásminőség
• Hívásbiztonság

A videohívás épp olyan egyszerű,
mint egy telefonhívás.

2. Skálázhatóság
A videoalapú együttműködésben rengeteg
lehetőség rejlik. A skálázhatóság révén
a videomegoldás képes lépést tartani
a vállalat fejlődésével.

3. Végpontok
A videoalapú kommunikáció számos eszközről
megvalósítható. A megfelelő végpontok
kiválasztásával biztosíthatja alkalmazottai
számára a hatékony munkavégzést. Alakítsa át
munkakörnyezetét alkalmazottaira szabott
megoldásokkal.

• Szoftver alapú megoldások
• Telepített videorendszerek
• Asztali videovégpontok
• Videoképes fájlmegosztó és webkonferencia megoldások

„Nem az a kérdés hogy melyik végpontot választjuk,
hanem, hogy mikor melyiket használjuk”
– „Deploying Business Video: 5
Steps to Success”, Roberto De La
Mora, Cisco Blogs, 2013.

4. Együttműködés
Új lehetőségek rejlenek a modern
együttműködésben. Az intelligens
videomegoldás lehetővé teszi
a megbeszélések és események rögzítését
és streamelését is. Ezen felül képzések és
előadások lebonyolítását is nagyban segíti.
A videoalapú együttműködés költséghatékony
működést eredményez.

• Hatékony kapcsolattartás

• Információmegosztás

• Költséghatékony képzés

• Innováció

5. Megbízhatóság
A videó végfelhasználói folyamatos rendelkezésre
állást várnak el a rendszertől. Biztosítsa az eszközök

A nagyvállalatok vezetőinek

75%

-a

videoalapú eszközöket

folyamatos felügyeletét és a megfelelő műszaki háttér
kiépítését.

használ.
– „Unlocking the Full Potential of
Collaboration,” Cisco, 2014.
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