
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
Cisco Collaboration Plan Flex®

Dowiedz się więcej

Model korzystania ze współpracy dla dowolnej wielkości firmy, który 
zapewnia:
• Możliwość pracy w dowolnym miejscu i czasie, a także zapewnienie o wiele 

większej produktywności 
• Zmianę zakupu narzędzi do współpracy z zakupu z góry do modelu subskrypcji  
• Konsolidację usług, których potrzebujesz w ramach jednej umowy

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

Prostota. Elastyczność. Opłacalność.
Inteligentniejszy sposób na zakup doskonałej kombinacji 
usług współpracy.

Collaboration Flex® Plan

Wiele umów licencyjnych nie komplikuje sposobu 
korzystania z narzędzi współpracy wysokiej jakości. 
Możesz subskrybować to, czego potrzebujesz już dziś, 
i dodawać więcej usług w miarę rozwoju.

A jako bonus możesz dodawać nowe rozwiązania 
i usługi do spersonalizowanej oferty współpracy, 
jednocześnie obniżając koszty!

Co znajduje się 
w zestawie:
Cisco Webex Meetings 
Cisco BroadCloud
Serwer Cisco Meeting 
Cisco Webex Calling
Cisco Unified Communications Manager
Cisco Hosted Collaboration Solution  
teraz dostępne: połączenia w chmurze, lokalne i hostowane, 
a także centrala PBX w chmurze w klasie korporacyjnej
Rozwiązania Cisco Contact Center są już dostępne!

Rozwiązania Cisco WebEx Teams zawarte w każdej subskrypcji 
planu Flex!

Usługi Cisco Software Support
Podstawowe wsparcie zawarte w każdym planie Flex lub wybór 
usług wsparcia rozszerzonych albo premium dla oprogramowania 
z rozszerzoną umową SLA i usługami

Modele subskrypcji planu Flex:

Umowy korporacyjne (spotkania/połączenia)     
Maksymalnie zwiększ wartość, włącz usługi dla wszystkich 

Aktywny użytkownik (spotkania)  
Płać tylko za to, czego używasz, maksymalnie zwiększ 
elastyczność

Nazwany użytkownik (spotkania/połączenia)  
Utrzymuj niskie koszty początkowe, łatwo rozpocznij 
współpracę

Równoległy agent (Centrum kontaktu)  
Płać tylko za agentów zalogowanych jednocześnie, z opcją 
obsługi szczytów sezonu polegającą na dodawaniu kolejnych 
agentów w miarę potrzeb

Duże korzyści:
Spraw, aby pracownicy szybko 
rozpoczynali pracę: 
płać tylko za to, czego dzisiaj potrzebują

Napędź przyszłe wdrożenia i rozwój:
rozszerzaj i dodawaj usługi we własnym tempie

Chroń inwestycje w technologie:
twórz na dotychczasowych wdrożeniach

Przejście do chmury na Twoich warunkach:
w tym wdrożenia w chmurze i siedzibie klienta

Zaplanuj koszty OpEx: 
płać za usługi w abonamencie miesięcznym 
i dodawaj kolejne, gdy się na to zdecydujesz, 
bez zmiany w umowie

Poznaj Cisco 
Collaboration Flex® Plan 

Czy Twoje zespoły potrzebują... 
wideokonferencji? 
współpracy w zespołach? 
połączeń głosowych? 
centrum kontaktu?

Szukasz sposobu na obniżenie 
kosztów początkowych 
związanych z technologiami?

Obawiasz się o zdolność 
zaspokajania przyszłych potrzeb 
w zakresie współpracy?

Plan Flex oferuje łatwy 
sposób na szybkie 
dostarczenie doskonałej 
kombinacji usług.

Plan Flex pozwala 
zarządzać wydatkami 
i chronić dotychczasowe 
inwestycje w IT.

Plan Flex zapewnia 
możliwość przygotowania 
się do tego, co nadejdzie 
w przyszłości.

„Subskrypcje zapewniają 
lepsze ceny na poziomie 

podstawowym...”

Automatyczne 
aktualizacje 
oprogramowania 
wliczone w cenę
Od kilku do tysięcy subskrybentów — 
istnieje plan współpracy Flex oparty na 
użytkownikach, który jest dopasowany 
do Twoich potrzeb:


