
Finn ut mer her:
Cisco Collaboration Flex® Plan

Les mer

En modell for bruk av samarbeid for bedrifter av alle størrelser som:
• muliggjør jobbing når og hvor som helst og gir større produktivitet  
• flytter kjøp av samarbeidsløsninger fra en utleggsmodell til en abonnementsmodell  
• samler tjenestene du trenger under én kontrakt

Kilde: Smarter with Gartner: Lessons learned from IT leaders who successfully 
moved to a SaaS-based business model. Mai 2018.

Enkel. Fleksibel. Kostnadseffektiv.
En smartere måte å kjøpe den perfekte blandingen av 
samarbeidsstjenester på.

Collaboration Flex® Plan

Det er slutt på at mange lisensavtaler kompliserer 
måten du bruker samarbeidsopplevelser av høy kvalitet 
på. Du kan abonnere på det du trenger i dag, og 
utvide med flere tjenester etter hvert som du vokser.

Og som en bonus kan du legge til nye løsninger og 
tjenester i den tilpassede samarbeidsporteføljen, 
samtidig som du reduserer kostnader.

Bli kjent med Cisco 
Collaboration Flex® Plan

«Abonnementer gir bedre 
pris på inngangsnivå…»

Trenger teamene dine… 
videokonferanser? 
teamsamarbeid? telefonsamtaler? 
kontaktsenter?

Med Flex Plan får du en 
enkel måte å levere den 
perfekte blandingen av 
tjenester på.

Leter du etter en måte å 
redusere forskuddskostnader 
til teknologi på?

Med Flex Plan kan du 
administrere forbruket og 
beskytte eksisterende 
IT-investering.

Flex Plan gir deg rom til å 
forberede deg på det 
som kommer senere.

Dette er inkludert:
Cisco Webex Meetings 
Cisco BroadCloud 
Cisco Meetings Server 
Cisco Webex Calling
Cisco Unified Communications Manager
Ciscos vertsbaserte samarbeidsløsning: 
skybasert, lokal og vertsbasert samtaletjeneste 
pluss PBX i bedriftsklassen i skyen, tilgjengelig nå

Ciscos kontaktsenterløsninger tilgjengelig nå!

Cisco Webex Teams inkludert i alle Flex Plan-abonnementer!

Ciscos støttetjenester for programvare
Grunnleggende støtte inkludert i alle Flex Plan-abonnementer, 
eller velg Enhanced eller Premium støttetjenester for 
programvare med utvidede SLA-er og tjenester

Automatiske program-
vareoppgraderinger 
er inkludert.

Flex Plan-abonnementsmodeller:

Bedriftsavtaler (Meetings/Calling)     
Maksimer verdi, aktiver tjenester for alle  

Aktiv bruker (Meetings)   
Betal bare for det du bruker, maksimer fleksibilitet

Navngitt bruker (Meetings/Calling)   
Hold startkostnadene nede, kom lett i gang

Samtidig agent (kontaktsenter)   
Betal bare for agenter som er logget på samtidig, 
med mulighet til å håndtere sesongtopper ved 
å legge til agenter trinnvis etter behov

Store fordeler:
Få ansatte raskt i gang:
Betal bare for det de trenger i dag

Driv fremtidig tilpassing og vekst:
Utvid og legg til tjenester i egen fart

Beskytt teknologiinvesteringen:
Bygg på eksisterende distribusjon

Overgang til skyen på din måte:
Skybaserte og lokale distribusjoner inkludert

Budsjetter OpEx forutsigbart: 
Betal for tjenester via månedlig abonnement, 
legg til flere når du vil, uten å endre 
kontrakten

Fra noen få til tusenvis av abonnenter, 
det finnes et brukerbasert Collaboration 
Flex Plan-abonnement som passer 
dine behov:

Bekymret for evnen til 
å dekke fremtidige 
samarbeidsbehov?

https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/collaboration-flex-plan/index.html

