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A modern technológiák megkönnyítik a csapatok közötti 
kommunikációt, miközben kiváló minőségű hang és 
videorendszereket biztosítanak a virtuális megbeszélések 
során. Összeköti a távoli irodákban dolgozó csapattagokat, 
lehetővé téve a hatékony közös munkát. Ha egy autóban ülve, 
mobiltelefonjáról csatlakozik be megbeszélésre, majd közben 
beér az irodába és asztalánál egy videoeszközre átcsatlakozva 
folytatja azt, az eszközök közötti váltás annyira zökkenőmentes, 
hogy ezt a konferenciában ülők észre sem veszik. A videón 
keresztül szakértővel történő egyeztetések személyesebb jellegű 
kapcsolattartást tesznek lehetővé. A Cisco® együttműködési 
eszközei segítségével bárkivel bármikor kapcsolatba léphet.

A beépített videokonferencia 
rendszerektől a mobil eszközökig, 
piacvezető együttműködési 
termékeink lehetővé teszik 
az egyszerű kommunikációt 
az alkalmazottak és az 
ügyfelek között.
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A virtuális értekezletek megváltoztatják az alkalmazottak közötti kommunikációt
Az üzleti modellek gyorsan változnak. Egy vállalatnál több alkalmazott, több szervezet dolgozik csapatokban, melyek hatékony munkáját elősegítik a virtuális 

megbeszélések. Tartson lépést a változásokkal és biztosítsa alkalmazottai számára a modern kommunikációs lehetőségeket. 

Kommunikációs 
probléma Leírás Megoldás: Virtuális megbeszélések

Csatlakozási nehézségek A megbeszélések eleje sokszor azzal telik, 
hogy a résztvevőknek elmagyarázzák, 
hogyan tudnak csatlakozni, illetve gyakran 
gondot okoz a tartalommegosztás és az 
egyéb működés közben felmerülő hibák 
elhárítása.

A résztvevők könnyen és biztonságos 
csatornákon keresztül csatlakozhatnak 
bárhonnan, bármilyen eszközről. A 
technológia helyett a megbeszélés kerül 
a középpontba.

Háttérzaj A virtuálisan csatlakozó kollégáktól a háttérből 
különböző, oda nem illő zajok szűrödnek 
be (kutyaugatás, gyereksírás, stb.), melyek 
zavarják a megbeszélést.

A Cisco megoldásai messze túlmutatnak 
egy egyszerű videokonferencia 
technológián. A videóhoz kötött, intelligens 
audioberendezések érzékelik a teremben 
ülők helyzetét és a képet automatikusan arra 
a személyre fókuszálják, aki éppen beszél.

A terem méretéből adódó 
problémák

A hosszú, keskeny konferenciatermek egyes 
arcokat összezsugorítanak, az interaktív 
táblák pedig olvashatatlanok.

Az intelligens megoldások segítségével 
minden résztvevő jól látható.

Névtelenség Mindenkinek be kell mutatkoznia minden 
alkalommal, amikor megszólal.

A helyszín és a résztvevők nevei is 
megjelennek a képernyőn egy-egy 
felszólalás alkalmával.

Frankenstein Egy gyártó hangkonferencia megoldásának 
és egy másik gyártó webkonferencia 
alkalmazásának használata egyazon 
megbeszélések alatt.

Az egységes és integrált technológiák 
használata gördülékennyé teszi a részvételt 
és a tartalommegosztást videón és weben 
egyaránt.

Vizuális hibák Az interaktív táblák és a résztvevők egy része 
nem látszik a videón.

Az intuitív technológiák segítségével minden 
résztvevő interakciója jól látható.
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A videoalapú együttműködésben 
rejlő lehetőségek
A technológia forradalmasítja a munkafolyamatokat. Ha a vállalat 
a megfelelő technológiát alkalmazza, akkor:

•	 Alkalmazottai könnyedén kezdeményezhetnek videohívásokat egymás 

között vagy az ügyfelek irányába.

•	 Távmunka esetén is közvetlenül tarthatják a kapcsolatot egymással.

•	 A videó segítségével a testbeszéd és mimika is érzékelhetővé válik 

a virtuális megbeszélések során.

•	 A személyes kommunikáció magasabb szintre kerül, így elősegítve 

a gyorsabb döntési folyamatokat.

•	 Az egyetlen infrastruktúra és egyszerűsített adminisztrálás révén 

csökkenti a TCO-t.

•	 A valós idejű tartalommegosztás és szerkesztés elősegíti a hatékony 

csoportmunkát.

A statisztika alátámasztja, hogy:

•	 A videoalapú megoldások 120%-os megtérülést hoznak az azokat 

alkalmazó vállalatoknak. – Aberdeen Group 2011

•	 A távoli felhasználók 87%-a jobban be tud kapcsolódni a folyamatokba, 

ha videokonferenciát használ. – Gigaom 2014

•	 A videokonferenciát gyakran használó alkalmazottak 75%-a szerint 

hatékonyabb csapatmunkát tesz lehetővé a videó használata a különböző 

helyszínekről becsatlakozó kollégák között. – Frost & Sullivan 2014

•	 Új munkaerő felvétele estében a videó használata 35%-kal csökkenti 

a ráfordított időt és 32%-kal csökkenti a költségeket. – Aberdeen 

Group 2014

Cisco DX80, DX70 és 
DX650 végpontok

virtuális megbeszélés
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Virtuális megbeszélés
Legyen felhasználó-centrikus

•	 A felhasználói élmény kulcsfontosságú az együttműködés során. 

A személyre szabható technológia biztosítja, hogy minden felhasználó 

igényeihez igazított módon használja az együttműködési eszközöket és 

alkalmazásokat.

•	 A Cisco új video-együttműködési megoldásai mindezt biztosítják. 

A Red Dot-díjnyertes dizájn, az intuitív érintő felületek és a könnyű 

telepítés és beállítás biztosítja, hogy az együttműködési technológia 

igazodjon az alkalmazottak és az ügyfelek igényeihez is.

Zökkenőmentes integrálás

•	 Biztosan Ön is tapasztalta már milyen az, amikor több rendszert 

kell együtt használnia egy konferencia során. Például az asztali 

gép hangszórója bedugva a laptopba, rácsíptetett kamerával és 

összegubancolt fülhallgató kábellel. Vagy azok az eszközök, amelyek 

sehogy sem akarnak együtt működni. A több gyártótól beszerzett 

különböző eszközök telepítése több integrációs problémát okoz melyek 

használat közben a felhasználói élmény rovására mennek.

•	 A Cisco integrált HD kamerái, a mobileszközön is elérhető funkciók 

és az együttes működés lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy 

a konfigurálás helyett a megbeszélésre összpontosítsanak. A Cisco 

nagy hangsúlyt fektet a könnyű összeszerelésre és üzembe helyezésre 

(integrált kábeles csatlakozások, operációs rendszerbe integrált 

alkalmazások, stb.). A Cisco videó és hang megoldásai mobilon és 

a felhőben is elérhetőek. Együttműködési technológiáink számos 

platformon működnek, hogy mindenhonnan interakcióba léphessen.

Kiváló minőség

•	 A hangminőség, a videominőség és a dizájn mind hozzájárulnak 

a virtuális megbeszélések minőségének javításához.

•	 A Cisco együttműködési portfóliója teljesen integrált megoldásokat 

szállít. A rendszer használatának egyszerűsége a minden eszközön 

elérhető funkciók biztosítása megkülönböztetett felhasználói élményt 

nyújt.

•	 Megoldásainkat díjnyertes, globális szakmai és technikai 

szolgáltatásokkal kínáljuk. Ezáltal olyan technológiai megoldást 

implementálhat vállalkozásába, mely egyszerűbbé és hatékonyabbá 

teszi az üzletmenetet.

virtuális megbeszélés
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Nyújtson kiemelkedő 
szolgáltatásokat a Cisco 
Együttműködési Megoldásaival
A Cisco integrált video-együttműködési megoldása a virtuális 

megbeszéléseket hatékonyabbá és egyszerűbbé teszi. A modern virtuális 

megoldások segítik alkalmazottai munkavégzését és a kapcsolattartást. 

A távoli szakértői konzultációk, képzések, termékbemutatók és 

termékbevezetések, konferenciák, vezetőségi értekezletek és termékhez 

kapcsolódó képzések mind áttevődnek a virtuális térbe, új lehetőségeket 

teremtve ezzel vállalata számára.

Biztosítsa a videoalapú együttműködés élményét

•	 Részletek a Cisco DX, SX, MX és IX videovégpontokról.

Intergrálja a hangot, a videót, a jelenléti információt, a mobil- és 
közösségi felületeket egyetlen eszközben

•	 Fedezze fel a Cisco piacvezető egységes kommunikációs platformját 

a közepes és nagyvállalatok számára.

Csatlakozzon bárhol, bármikor a minőségi és biztonságos WebEx® 
konferencia segítségével

•	 Tekintse meg, hogyan teszi lehetővé a Cisco a telepített vagy felhő 

alapú együttműködést.

Növelje az ügyfél-elégedettséget és a lojalitást a modern 
együttműködési megoldásokkal

•	 Tekintse meg, hogy a Cisco megoldásai hogyan teszik ismét 

személyessé a ügyfélszolgálatot.

További információk:
•	 Videokonferencia etikett: Tippek

•	 Cisco Collaboration Esettanulmány Részletek

A Cisco MX200/300 eszközök 
segítségével összekötheti 
a világ különböző pontjain lévő 
telephelyeit.
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