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Fordeler 
• Enkelhet: Ciscos bransjeledende 

samarbeidsverktøy, tilgjengelig 
i ett abonnement

• Fleksibilitet: Bland og sett 
sammen skybaserte, lokale, 
driftede og hybride 
distribusjonsalternativer

• Smidighet: Få brukere opp 
og i gang med tjenestene de 
trenger i dag. Oppskaler 
ettersom innføring øker

Forenkle overgangen din til skybaserte 
samarbeidstjenester
Dagens kontor er mangfoldig, travelt og ikke geografisk avgrenset. Det er imidlertid 
like viktig som tidligere at de ansatte kan komme i kontakt og samarbeide. Enten de 
ønsker å samarbeide én og én, holde kontakten ved bruk av direktemeldinger eller 
ha tankesmie i møter, er det avgjørende at de kan koble til og samarbeide effektivt. 
Du må kunne tilby teknologien og kommunikasjonsverktøyene som gjør dette mulig. 

Du trenger også å kunne levere samarbeidstjenester kostnadseffektivt ved bruk 
av lokal infrastruktur eller skybaserte tjenester, avhengig av behovene til 
medarbeiderne dine.

Cisco® Collaboration Flex-planen gir folk mulighet til å bruke Ciscos 
bransjeledende samarbeidsverktøy med ett enkelt abonnementsbasert tilbud. Det 
hjelper til med overgangen til skyen, og investeringsbeskyttelse, ved å inkludere 
nettsky, lokale, driftede og hybride distribusjoner med fleksibiliteten til å bruke dem 
alle. Velg å utstyre den ansatte med møter, telefontjenester eller begge deler, og 
legg til mer når det passer. Med Cisco Spark™, som følger med uten ytterligere 
kostnad, driver du frem sømløst teamsamarbeid. Én avtale dekker programvare, 
rettigheter og teknisk støtte for skybaserte og lokale tjenester. 
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Du kan velge tjenestene du trenger i dag, og vokse i din egen fart. Du kan tilby møte- eller 
telefontjenester, eller begge deler. I tillegg kan du forbedre produktiviteten enda mer ved å utstyre 
teamene med Cisco Spark, inkludert uten ytterligere kostnad, for fortløpende arbeid. På enhver enhet, 
ethvert sted, for å drive arbeidet fremover. Du kan aktivere disse tjenestene for utvalgte personer, 
team eller avdelinger, eller for hele organisasjonen. Du kan også kombinere alt i ett abonnement, 
med fleksibiliteten til å legge til tjenester etter hvert som innføringen vokser.

Det er ikke behov for å administrere komplekse avtaler. Du kan også blande og sette sammen møte- 
og telefontjenesteabonnementer for fleksibilitet og verdi.

Med Flex-planen kan du velge det rette abonnementet basert på størrelsen og behovene til 
virksomheten din. Hvert alternativ inkluderer teknisk støtte. Velg fra følgende innkjøpsmodeller:

• For innføring over hele selskapet kan Cisco Enterprise Agreement-kunder kjøpe via Cisco 
Collaboration Flex-planen. Oppnå maksimal verdi ved å aktivere tjenester for alle i organisasjonen, 
for møter eller telefonsamtaler, eller begge deler.

• Hvis du vil kjøpe møter i henhold til bruk: Cisco Collaboration Flex-planen – Aktive brukermøter: 
Alle kan være vert for et møte, og du betaler kun for dem som bruker rettigheten. 

• Hvis du vil levere telefontjenester til enkeltpersoner, team eller avdelinger: Cisco Collaboration 
Flex-plan – Navngitt bruker ringer: Innkjøpet ditt baseres på antallet personer som trenger 
telefontjenester. Voks i ditt eget tempo.

Veien videre
Hvis du vil finne ut mer om Cisco 
Collaboration Flex-planen, kan du gå til 
cisco.com/go/ciscocollaborationflexplan. 
Når du kjøper møter eller telefonsamtaler 
med Cisco Collaboration Flex-planen, kan 
du velge støttenivået du trenger. Hvis du vil 
ha mer informasjon om valgmulighetene 
samt hjelp til å velge den støtten som er 
riktig for din virksomhet, kan du kontakte 
kontoadministratoren hos Cisco eller en 
autorisert Cisco-partner. 
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