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Cisco Spark
A Cisco Spark olyan alkalmazásközpontú, felhő alapú szolgáltatás,
amely a csoportmunkához szükséges összes eszközt a munkatársak
rendelkezésére bocsátja – akár csapatban, akár önállóan dolgoznak.
A Cisco Spark segítségével kollégái zavartalanul alkothatnak, megbeszéléseket tarthatnak, hívhatják egymást, white boardot használhatnak és megoszthatják egymással munkájukat a megbeszélések előtt,
alatt és után is. A Cisco Spark szolgáltatást a csapatmunka zökkenőmentessé tételére alakítottuk ki. Egyszerű, biztonságos, teljes körű és
nyílt szolgáltatás, amely a jobb munkavégzés lehetőségét kínálja.
A kommunikációnak rugalmasnak és mobilnak, a csoportmunkát támogatónak kell lennie. A mobileszközöknek, illetve az infrastruktúra és az
alkalmazások folyamatos fejlődésének köszönhetően mindez immár lehetséges. A Cisco Spark szolgáltatás az iparágvezető kommunikációs
eszközök szoros integrációja révén valósítja meg az azonnali kommunikációt és az élő megbeszéléseket, így megteremtve a csoportmunka
páratlan élményét – amelyet csak a Cisco-felhő képes biztosítani.
1. ábra: Egyszerűen jobb kommunikáció a Cisco Spark szolgáltatás révén

Egyszerű
A teljes egészében a Ciscofelhőből nyújtott Cisco Spark
szolgáltatást úgy alakítottuk ki,
hogy bármely aktivitás egyszerű
és magától értetődő legyen mind a
felhasználó, mind a rendszergazda
számára. Könnyen használható
és könnyen felügyelhető.
Előfizetéses alapon működik, így
a szolgáltatások igény szerint
bővíthetők, akár a felhőben, akár a
telephelyen.

Biztonságos
A világ legnagyobb hálózatainak
védelme során szerzett széles
körű tapasztalatunk, illetve a
kommunikáció és a felhő terén
meglévő szakértelmünk garantálja
a Cisco Spark biztonságát és
megbízhatóságát.

Teljes körű
Az egyetlen teljes körű
szolgáltatásban elérhető legjobb
csoportmunkaeszközeink
helyszíntől és eszköztől
függetlenül biztosítják a
munkavégzés nagyszerű élményét.
Megbeszélés, üzenetküldés és
telefonhívás – bárkivel, bárhol,
bármikor. Mivel a szolgáltatást a
felhőből nyújtjuk, mindig naprakész
marad.

Megbeszélések

Üzenetküldés

Hívások

Zavartalan személyes és
virtuális megbeszélések

Egyéni és csoportos
üzenet- és tartalomküldés

Felhőalapú
telefonrendszer1

Megbeszélés. Üzenet. Hívás.
A Cisco Spark megoldás:
• Megbeszélések: Összehozza a munkatársakat, hogy zavartalanul
alkossanak, kommunikáljanak és dolgozzanak össze a megbeszélések előtt, alatt és után, így a csapatok még hatékonyabbak lehetnek.
Hívja meg kollégáit, hogy íróasztaluktól, távoli irodájukból, otthonról
vagy akár útközben is részt vehessenek a megbeszéléseken bármilyen mobil- vagy videóeszközről.
• Üzenetküldés: Lehetővé teszi az egy vagy több munkatárssal való
üzenetváltást és fájlmegosztást. Válasszon ki valakit a vállalat címjegyzékből vagy egyszerűen írjon be egy e-mail címet, és küldjön
üzenetet ügyfeleinek, partnereinek – bárkinek, akivel együtt kell dolgoznia.
• Telefonhívások: A Cisco Spark felhő alapú telefonrendszert tartalmaz. A Cisco Sparkkal bármelyik cégnél dolgozó Cisco Spark felhasználó felhívható SIP-vonalon, illetve a PSTN-hálózaton keresztül1. Hívás indítható és fogadható a Cisco Spark szolgáltatáshoz
csatlakoztatott irodai telefonokon keresztül, vagy a mobiltelefonon
vagy a számítógépen lévő Cisco Spark alkalmazásból.

Munkavégzési szokásokhoz igazítva
A Cisco Spark minden olyan hatékony kommunikációs szolgáltatást
magában foglal, amelyre Önnek a munkavégzés során szüksége van
– akár ad hoc megoldást használó startupokról, akár elavult alközponti
rendszert használó és fejleszteni kívánó vállalkozásokról van szó.
1
A Cisco Spark szolgáltatás nem tartalmaz PSTN-szolgáltatásokat, amelyek külső szolgáltatóktól
rendelhetők meg. A Spark szolgáltatás teljes körű igénybe vételéhez a Cisco preferált partnereitől
helyi, távolsági és közvetlen beválasztási PSTN-szolgáltatások rendelhetők. A jelenlegi Cisco UCügyfelek Spark Hybrid szolgáltatásokkal kapcsolhatják össze a telephelyi hívásfunkciókat a Cisco
Spark felhőfunkcióival.
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Nyílt
A Spark API-k és az integráció
kulcsfontosságú ahhoz, hogy
digitalizálja vállalkozását.
Automatikus (self-enabled)
integráció és bot-ok, egyszerűen
használható API-k, valamint
ezeknek a meglévő folyamatokhoz
és a munkavégzéshez való
igazításának a lehetősége.

Megeshet, hogy átállt már IP-re vagy felhő alapú szolgáltatást vesz
igénybe, és szeretné tovább bővíteni az elérhető funkciók körét. A Cisco
Sparkkal azáltal tudja eggyel még magasabb szintre emelni a kommunikációt, hogy vállalkozásán belül mindenki számára elérhetővé teszi a
mindenre kiterjedő üzleti csoportmunka-szolgáltatás előnyeit: egyetlen
szolgáltatás és egyforma felhasználói élmény mindenkinek (2. ábra).
2. ábra: Egyetlen szolgáltatás és egyforma felhasználói élmény minden alkalmazottnak

Interaktív és hatékony
megbeszélések
Hozza össze a munkatársakat,
hogy zavartalanul alkossanak,
kommunikáljanak és dolgozzanak
össze a megbeszélések előtt,
alatt és után, így a csapatmunka
még hatékonyabb lehet. Javítsa a
munkavégzés hatékonyságát, és
hozzon jobb döntéseket, rövidebb
idő alatt.

Üzleti üzenetküldés
Legyen mindig naprakész
a tartalmak csapaton belüli
megosztása és az üzenetküldés
révén. Korlátlan egyéni és
csoportos üzenetküldés.

Nagyfelbontású hang- és
videóhívások
Javítsa az alkalmazottak
hatékonyságát azzal, hogy bárkit
bárhonnan hívhatnak. Váltson
zökkenőmentesen a mobil-, asztali
és tárgyalóbeli eszközök között.
Közös névjegyalbum, naptár és
híváselőzmények a mobilon és az
asztali gépen.

Hogyan tovább?
Ha szeretne részletesebben
tájékozódni arról, hogyan alakítható
át az üzleti kommunikáció a
Cisco Spark szolgáltatással,
kérjük látogasson el a
www.ciscospark.com oldalra.

NagyCsoportos
Asztali és
KonferenciaFájlMobilWhite board
felbontású
megoldás megosztás üzenet- és Spark Board alkalmazás tárgyalóban használhang és videó
küldés
ható eszközök

Legyen kreatív és rajzolja fel ötleteit:
• A Cisco Spark white board funkcióját bármilyen eszközről használhatja – akár egy tárgyalóteremben tartózkodik kollégáival, akár tőlük
külön.
• A tárgyalókban a Cisco Spark Board a Cisco Spark szolgáltatáshoz
csatlakoztatott megjelenítő képernyőként, digitális white boardként
és videokonferencia-rendszerként is használható.
• Bármelyik megbeszélés résztvevője vagy csapat tagja csatlakozhat
és segítheti a kreatív folyamatot.
Rugalmasabb csapatmunka és gyorsabb válaszadás a projekt elejétől
a végéig:
• Tartson hatékonyabb, megfelelően koordinált és előkészített megbeszéléseket.
• Érje el a megbeszélések alatti tartalmakat és párbeszédeket.
• Tekintse át a megbeszélésen történteket, majd cselekedjen gyorsan
és megalapozottan.
Gyorsítsa fel az üzleti növekedést és alapozza meg a sikerét:
• Összpontosítson az IT-erőforrásokra, hogy azok egyszerű költséghely helyett az innováció és a növekedés motorjai lehessenek.
• Fejlessze a vállalati kultúrát intelligensebb és kötetlenebb munkavégzéssel, valamint az alkalmazottak összekapcsolásával és bevonásával.
• A gyorsabb és intelligensebb munkavégzés, a költségek kontrollálása és az erőforrások maximális kihasználása révén jobban megfelelhet az üzleti igényeknek.

Korábbi beruházások értékének védelme
A Cisco Spark Hybrid szolgáltatásokkal ügyfeleink csatlakoztathatják meglévő Cisco hívásvezérlő megoldásaikat (például a Unified
Communications Managert, a Business Edition 6000-et vagy 7000-et
vagy a Cisco Powered™ HCS szolgáltatásokat) a Cisco Collaboration
felhőben hosztolt csoportmunka-szolgáltatásokhoz. Ráadásul a Cisco Spark szolgáltatás által támogatott összes telefon és videóeszköz
egyszerű regisztrációt és csatlakozást biztosít a felhőben lévő Cisco
Spark szolgáltatáshoz.
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