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Cisco Collaboration Flex Plan
Vereenvoudig uw overstap naar cloud
collaboration-services
Het hedendaagse kantoor is divers, verandert snel en wordt niet belemmerd door
locatie. Het is echter nog altijd belangrijk dat werknemers verbonden zijn en
samenwerken. Of zij nu 1 op 1 willen samenwerken, contact willen houden via
messaging of brainstormen in vergaderingen, contact kunnen maken en effectief
samenwerken is essentieel. U moet voor de technologie en communicatietools
kunnen zorgen die dit mogelijk maken.
En u moet collaboration-services kosteneffectief kunnen leveren met de
infrastructuur op locatie of via cloudgebaseerde services, afhankelijk van de
behoeften van uw werknemers.
Met een eenvoudige aanbieding gebaseerd op een abonnement, geeft het Cisco®
Collaboration Flex Plan mensen recht op het gebruik van Cisco's toonaangevende
collaboration-tools. Doordat de cloud, locaties, gehoste en hybrid implementaties
inclusief zijn, met de flexibiliteit om ze allemaal te gebruiken, helpt het bij de
overstap naar de cloud en zorgt het voor investeringsbescherming. Kies ervoor om
werknemers uit te rusten met vergaderingen, gesprekken en voeg op elk moment
meer toe. En stimuleer naadloos betere teamsamenwerking met Cisco Spark™, dit
wordt zonder extra kosten meegeleverd. Eén overeenkomst voor de software,
rechten en technische ondersteuning voor services, cloudgebaseerd en op locatie.
© 2018 Cisco en/of zijn dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

Voordelen
• Eenvoud: Cisco's
toonaangevende collaborationtools, beschikbaar in één
abonnement
• Flexibiliteit: combineer
verschillende
implementatieopties: cloud,
op locatie, gehost en hybrid
• Snelheid: bied gebruikers
vandaag nog de services die
ze nodig hebben. Schaal op bij
toenemende adoptie
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Volgende stappen
Ga voor meer informatie over het Cisco
Collaboration Flex Plan naar cisco.com/go/
ciscocollaborationflexplan. Wanneer u
vergaderingen of bellen in het Cisco
Collaboration Flex Plan aanschaft, kunt u
het vereiste ondersteuningsniveau
selecteren. Neem contact op met uw
Cisco-accountmanager of een
geautoriseerde Cisco-partner, voor meer
informatie over deze opties en voor hulp bij
het selecteren van de juiste ondersteuning
voor uw bedrijf.

U kunt de diensten die u vandaag nodig hebt kiezen en in uw eigen tempo groeien. U kunt zorgen
voor vergaderingen of belservices, of beide. En u kunt de productiviteit verder verhogen door teams
te voorzien van Cisco Spark, zonder extra kosten meegeleverd, voor doorlopend werk. Op elk
apparaat, overal. om verder te gaan met het werk. U kunt deze services mogelijk maken voor
geselecteerde individuen, teams of afdelingen of voor uw hele organisatie. En u kunt alles in één
abonnement combineren met de flexibiliteit om services toe te voegen als adoptie toeneemt.
Het beheren van ingewikkelde overeenkomsten is niet meer nodig. En u kunt abonnementen voor
vergaderen en bellen combineren voor flexibiliteit en meerwaarde.
Met het Flex Plan kunt u het juiste abonnement kiezen op basis van de grootte en behoeften van uw
bedrijf. Elke optie is inclusief technische ondersteuning. Kies een van de volgende aankoopmodellen:
• Ondernemingsbrede implementatie: Cisco Enterprise Agreement-klanten kunnen alle benodigdheden
aanschaffen via het Cisco Collaboration Flex Plan. Profiteer van maximale meerwaarde door
vergadering- of belservices (of beide) voor iedereen in uw organisatie toe te voegen.
• Vergaderen naar gebruik: maak gebruik van Cisco Collaboration Flex Plan – Active User Meetings,
waarmee iedereen een vergadering kan hosten en u alleen betaalt voor daadwerkelijk gebruik
• Belservices voor personen, teams of afdelingen: kies voor Cisco Collaboration Flex Plan – Named
User Calling, waarbij uw aanschaf is gebaseerd op het aantal personen die belservices nodig
hebben. Groei in uw eigen tempo.
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