Cisco WebEx Teams:
Współpracuj.
Twórz innowacyjne
rozwiązania.
Z dowolnego miejsca.

Bardziej intuicyjny sposób pracy.
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Współczesne
miejsce pracy
jest wszędzie

Pomyśl o tym, jak pracujesz dzisiaj i jak zmienił się Twój sposób pracy.
Prawdopodobnie nie jest to już praca od 9 do 17, niezależnie od tego,
czy zajmujesz się bankowością, edukacją, handlem detalicznym, opieką
zdrowotną, produkcją czy też jakąkolwiek inną branżą.
Twoje miejsce pracy nie przypomina biura Twojego ojca wypełnionego schludnymi rzędami biurek. Obecnie
współpracownicy elastycznie łączą się w pary i grupy, a zespoły rozwijają się dzięki wymianie kreatywnej energii.
Personel spotyka się w przestrzeniach zaprojektowanych specjalnie po to, aby zachęcić do dzielenia się pomysłami.
Opracowane w ten sposób przełomowe nowe koncepcje to obszary, w których pojawiają się kolejne fantastyczne
możliwości rozwoju. Współczesne miejsce pracy to takie, w którym ceni się przede wszystkim ciągłą innowacyjność.
Elastyczność wykracza daleko poza cztery ściany siedziby firmy. Pracownicy kontraktowi, freelancerzy, rodzice
pracujący z domu oraz rosnąca armia pracowników wykonujących obowiązki na zasadzie crowdsourcingu
w przestrzeniach do współpracy są często rozproszeni po całej planecie. Dla nich i dla wielu przedstawicieli
pokolenia Y, oczekujących elastycznego środowiska pracy z dowolnego miejsca, łączenie się cyfrowo z miejscem
pracy stało się nowym standardem. Aby nie dopuścić do tego, by w realizacji dobrych pomysłów przeszkadzały
takie drobiazgi, jak różne półkule i strefy czasowe, współpraca w czasie rzeczywistym i w wirtualnych
przestrzeniach roboczych jest obecnie ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

13%

W innowacyjnych miejscach
pracy ludzie kontaktują się ze
sobą 13% częściej.1

1 GenslerOnWork: A Workplace Designed for the Innovation Economy, 2016.
2 CNBC: The new generation would take a pay cut for these job perks, maj 2017.
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76%

przedstawicieli pokolenia Y zgodziłoby się
na obcięcie wynagrodzenia o co najmniej
3%, aby móc pracować w firmie oferującej
elastyczne godziny pracy.2

Nowe miejsca pracy bez granic, nowe
style pracy, w których rozwiązania
cyfrowe przekształciły czas spędzany
przy monitorze w czas współpracy
twarzą twarz.
Nie ulega wątpliwości, że elastyczne opcje pracy opierają się
na technologiach, takich jak wideokonferencje, wiadomości
w czasie rzeczywistym i udostępnianie plików.
W związku z tym niezbędna jest bezproblemowa łączność z innymi członkami z zespołu,
partnerami, dostawcami i klientami przebywającymi w biurze lub gdziekolwiek indziej. Możliwość
wykonywania pracy w różny sposób z wybranego urządzenia to oczekiwanie związane
z nowoczesną pracą z dowolnego miejsca. Według badań przeprowadzonych na zlecenie
Harvard Business Review zdecydowana większość wydajnych firm zezwoliła swoim pracownikom
na korzystanie w pracy z technologii prywatnych, przede wszystkim urządzeń przenośnych

60%

wydajnych firm zezwala pracownikom na używanie
własnych urządzeń przenośnych.3

3 Harvard Business Review: Tracking the Trends in Bringing Our Own Devices to Work, maj 2016.
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INNOWACJE
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Kultura
innowacji
pojawia się
dopiero
wtedy, gdy
wprowadzasz
ją w życie

Jeśli nie podejmujesz ryzyka, nie robisz żadnej
rewolucji.
Oznacza to, że liderzy biznesowi muszą kłaść nacisk
na stwarzanie możliwości dzielenia się pomysłami
i opiniami, uczestniczenia w burzach mózgów, snucia
wizji i marzeń bez względu na to, jak małe albo jak
radykalne mogą wydawać się te marzenia. Tworząc
odpowiednie środowisko, otrzymujesz strumień
pomysłów, które mogą okazać się kolejnym Lyftem,
Airbnb lub Warbym Parkerem.

Innowacje muszą być częścią DNA firmy.
Według analityków z działu ds. technologii w firmie
Bloomberg, „Warby Parker stale opracowuje
nowe technologie, aby poprawić obsługę klienta,
łącznie z dążeniem do opracowania aplikacji, która
pozwoliłaby na wykonywanie badań ostrości wzroku
oraz innych badań okulistycznych za pośrednictwem
urządzeń przenośnych.”5

„”

„”

„Mówimy pracownikom, że chcemy być
firmą, która stale wprowadza innowacje.
To nie może się skończyć. Muszą one
znajdować się we wszystkim, co robimy,
co oznacza, że niektóre z rzeczy, które
zamierzamy zrobić, nie będą działały — i to
jest absolutnie normalne”.4

„Wiele myślimy o tym, aby stać się firmą
wprowadzającą przełomowe rozwiązania.
Pytanie brzmi: Jak ją pozostać? Jak
stworzyć kulturę innowacji? Pierwszym
sposobem jest w istocie proszenie
o innowacje. Wiele firm nie oczekuje od
członków zespołu pomysłów ani o nie nie
prosi, a jednocześnie ich wymaga”.

— David Ko, prezes i dyrektor operacyjny, Rally Health
— Neil Blumenthal, współzałożyciel Warby Parker
4 PA Consulting Group, Innovation Matters: New Innovation Research, 2017
„How Warby Parker Is Turning Affordable Eyewear into a Long-Lasting Legacy”,Tech at Bloomberg, grudzień 2016.
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Dla przyszłego Lyftu, Airbnb czy
Warby’ego Parkera innowacyjność
ma znaczenie tylko na tyle, co
możliwość dzielenia się nią i pracy
nad nią w zespole.
Dzisiejsza technologia pozwala nam na pozostawanie
w kontakcie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ale
może umieszczać ludzi i informacje w silosach.
W świecie technologii BYO niekompatybilność aplikacji i urządzeń może sypać piasek
w tryby komunikacji, a próby integracji tylko potęgują problemy. W efekcie zamiast
wzmacniać współpracę pomiędzy zespołami potencjalnie cenne aplikacje i usługi tylko
zwiększają złożoność.
Pionierzy pracy z dowolnego miejsca potrzebują rozwiązania, które wychodzi od ludzi,
a nie technologii. Rozwiązania skupiającego się na tym, co naprawdę jest potrzebne do
łączenia zespołów w tym nowym świecie pracy. Technologii mającej usuwać technologię
z drogi. Umożliwiającej integrację niezależnie od stosowanych narzędzi. Pozwalającej
nam kontaktować się, działać i współpracować jak prawdziwi ludzie, którymi jesteśmy.

8
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Dzięki rozwiązaniu
Cisco WebEx
Teams można
wprowadzać
innowacje
i realizować je
z dowolnego
miejsca
W ostatnim raporcie
Magic Quadrant firmy
Gartner firma Cisco
została wskazana jako lider
w pięciu ukierunkowanych
na współpracę obszarach
zdefiniowanych przez firmę
Gartner, w tym w sektorze
konferencji sieciowych
i grupowych systemów
wideo.

Zoptymalizowane pod kątem współpracy
Teraz możesz lepiej współpracować, tak jakby odbywało się to osobiście, na
dowolnym urządzeniu. Dzięki wyraźnemu, ostremu obrazowi podczas spotkań
wideo uczestnicy mają wrażenie, że siedzą przy tym samym stole. Każdy może
wnieść swój wkład w tworzenie i kształtowanie pomysłów na cyfrowej tablicy
w sali konferencyjnej, na urządzeniach lub w wybranym momencie. Członkowie
zespołu mogą pozostawać w kontakcie i współpracować tak łatwo, jak gdyby
przystanęli przy biurku drugiej osoby, nawet jeśli znajdują się tysiące kilometrów
od siebie.
Co stanowi podstawę tej najlepszej współpracy?
Cisco WebEx Teams.
Czas, aby wspólna praca stała się taka, jaka powinna być — intuicyjna.
Rozwiązanie Cisco WebEx Teams pozwala zespołom spotykać się, tworzyć i komunikować w sposób ciągły na jednej,
łatwej w obsłudze platformie. To narzędzia się dostosowują, więc zespoły już nie muszą. Ta sama strona? Każdy ma ją
przed oczami niezależnie od wybranych urządzeń i aplikacji oraz miejsca, w którym się znajduje.
Innowacje i praca posuwają się naprzód nawet po zakończeniu spotkania. Każdy może cieszyć się wyjątkowym
środowiskiem chronionym przez zabezpieczenia klasy korporacyjnej niezależnie od skali rozbudowy firmy.

„”

„Musimy zerwać z koncepcją spotkania, która wyznacza sposób i czas naszych kontaktów.
Współpraca ma charakter ciągły i nie opiera się jedynie na kilku oddzielnych spotkaniach,
wyznaczanych przez osobę rezerwującą salę konferencyjną lub opracowującą harmonogram
spotkań. Spotkanie jest częścią organicznej, nieprzerwanej komunikacji między ludźmi.
Najlepsze spotkania nigdy się nie kończą”.

— Rowan Trollope, starszy wiceprezes i dyrektor generalny ds. aplikacji, Cisco

10

Stymulowanie współpracy, innowacji i sukcesu

Pliki

Połączenia bez
kompromisów.

Tablica

Rozmowa

Zadania

Teraz możesz wykonać poważną pracę na urządzeniu przenośnym dokładnie tak samo jak w biurze. Planowanie,
udostępnianie ekranu i redukcja szumów działają równie płynnie na smartfonie, co w systemie do sali konferencyjnej.
Rozwiązanie Cisco WebEx Teams umożliwia przenoszenie pracy z pomieszczeń fizycznych do przestrzeni wirtualnych,
dzięki czemu nigdy nie tracisz z oczu tego, co się dzieje. Każdy niezależnie od tego, czy przebywa w samochodzie
czy w sali konferencyjnej, może korzystać z takiego samego spójnego środowiska bez kompromisów — na telefonie,
w przeglądarce internetowej, na urządzeniu przenośnym lub wielokrotnie nagradzanych urządzeniach stacjonarnych
i systemach konferencyjnych Cisco.
Możesz notować na tablicach, udostępniać pliki, organizować spotkania, nawiązywać wideorozmowy, udostępniać
ekrany i nie tylko. Oraz zapewnić gościom taką samą doskonałą jakość jak w przypadku członków Twojego zespołu
w biurze. Dzięki WebEx Teams wszystkie aplikacje i systemy operacyjne są mile widziane, włącznie z istniejącymi
narzędziami do współpracy, dzięki czemu możesz utrzymasz tempo rozwoju.
Stymulowanie współpracy, innowacji i sukcesu
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Elastyczność
stymulująca
rozwój
działalności

Daj pracownikom wybór, którego się domagają, ułatwiając jednocześnie działowi IT
zakupy, wdrażanie i zarządzanie.
Dzięki takim funkcjom, jak pojedyncza konsola administratora oraz aktywowanie i łączenie urządzeń w ciągu kilku minut oraz
ich automatyczna aktualizacja, rozwiązanie WebEx Teams wyręcza dział IT, który może skupić się na innych priorytetach.
Przy użyciu wbudowanych funkcji integracji dział IT może z łatwością przenosić do rozwiązania WebEx Teams istniejące
kalendarze, harmonogramy i systemy telefoniczne. Użytkownicy mogą uzyskiwać żądane pliki, powiadomienia i dokumenty bez
konieczności opuszczania przestrzeni rozwiązania.
A decydenci w firmie widzą rzeczywisty zwrot z inwestycji wzbogacony o model subskrypcji z opłatami dostosowywanymi
na bieżąco. Za tym wszystkim kryje się najbardziej zaawansowana w branży architektura zabezpieczeń, która zapewnia
kompleksowe szyfrowanie, pomagając zachować prywatność danych (nawet Cisco nie jest w stanie ich odczytać!). Globalna
sieć Cisco obsługuje funkcjonalne narzędzia gwarantujące zachowanie zgodności, nawet gdy obecni są goście.

Bogate analizy oferowane
przez Cisco zapewniają
wgląd w informacje
biznesowe oraz
wyjątkowe środowisko
niezależnie od skali.
12
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Cisco WebEx Teams:
kompleksowe
środowisko
współpracy
Przestrzenie Cisco WebEx Teamsx
Jedno miejsce na wszystko

Zadbaj o dobrą organizację pracy, tworząc obszar roboczy Cisco
WebEx Teams dla każdego projektu. Umożliwia on zapraszanie
współpracowników, przesyłanie wiadomości, udostępnianie
zawartości, a nawet rozpoczynanie zaplanowanych lub
nieplanowanych wideokonferencji z obrazem wysokiej jakości oraz
korzystanie z zaawansowanych funkcji, takich jak praca z tablicą.

Spotkania

W pełni wykorzystaj swój czas.

Łącz ludzi, umożliwiając im ciągłą współpracę z dowolnego miejsca i urządzenia
dzięki funkcji spotkań w rozwiązaniu Cisco WebEx Teams. Dziel się pomysłami
i skutecznie wykonuj zadania przed spotkaniem, w jego trakcie i po jego
zakończeniu, w ramach nieprzerwanej współpracy z innymi we własnej,
wirtualnej sali konferencyjnej. Funkcja spotkań w rozwiązaniu Cisco WebEx
Teams jest obsługiwana przez Cisco WebEx®, globalnego lidera w dziedzinie
konferencji sieciowych i wideokonferencji. W aplikacji Cisco WebEx Teams
lub przy użyciu programu Microsoft Outlook można zaplanować i realizować
spotkania aż dla 200 uczestników. Można też spontanicznie dołączać do
mniejszych spotkań. Rozpocznij rozmowę przed spotkaniem i kontynuuj ją po
jego zakończeniu, dzieląc się plikami, notatkami i omawiając poszczególne
pozycje w przestrzeni WebEx Teams.

„”

„Zamierzamy w dalszym ciągu wprowadzać innowacje
w dziedzinie komunikacji między ludźmi”.
— Chuck Robbins, prezes i dyrektorgeneralny, Cisco
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Wiadomości błyskawiczne
Wykonuj zadania w czasie rzeczywistym.

Zawsze dostępne i bezpieczne funkcje wiadomości błyskawicznych i udostępniania plików
z dowolnego urządzenia ułatwiają wymianę informacji i prowadzenie dyskusji w czasie
rzeczywistym, co przyspiesza podejmowanie decyzji. W rozwiązaniu Cisco WebEx Teams
Twoje wiadomości i pliki znajdują się w tej samej przestrzeni, w której rozpoczynasz
spotkanie. Możesz również wymieniać prywatne wiadomości z jedną osobą lub rozpocząć
dyskusję w grupie.

Połączenia głosowe

Połącz się z dowolnie wybraną osobą z dowolnie wybranego miejsca.

Możesz bez problemu prowadzić rozmowy w dowolnym czasie i na każdym
urządzeniu. Rozwiązanie Cisco WebEx Teams obejmuje również system
telefoniczny oparty na chmurze, który obsługuje połączenia głosowe i wideo
w jakości HD wykonywane z telefonu stacjonarnego oraz komórkowego. Odbieraj
i nawiązuj połączenia z dowolnego miejsca przy użyciu aplikacji Cisco WebEx
Teams lub telefonu stacjonarnego. Listy kontaktów i historia połączeń będą
synchronizowane na różnych urządzeniach, a Twoja poczta głosowa będzie
dostępna w każdym miejscu.

Udostępnianie plików

Łatwiejsze udostępnianie plików oraz ich wyszukiwanie.

Bezpiecznie udostępniaj pliki i uzyskuj do nich łatwy dostęp z dowolnego
urządzenia. Członkowie zespołu mogą nawet przeglądać poszczególne
pozycje i natychmiast przesyłać swoje opinie za pośrednictwem funkcji
wiadomości błyskawicznych dostępnej w rozwiązaniu Cisco WebEx Teams.
Zamiast śledzić komentarze w licznych wiadomościach e-mail można je
zapisać w jednej lokalizacji w przestrzeni Cisco WebEx Teams.
14
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Praca z tablicą

Angażuj wszystkich członków zespołu.

Przyspieszanie procesu
decyzyjnego w firmie
PR — Jak globalnej firmie
z branży PR i komunikacji
marketingowej udało się
skrócić czas weryfikacji
i zatwierdzania projektów
o 50%? Zobacz, jak firma
Golin używa rozwiązania
Cisco WebEx Teams,
aby przyspieszyć proces
podejmowania decyzji
i zwiększyć elastyczność.

Wyświetl analizę przypadku

Dzięki funkcji pracy z tablicą dostępną jednocześnie dla wielu osób
członkowie zespołu mogą rejestrować swoje pomysły, rysując
jednocześnie w aplikacji Cisco WebEx Teams oraz na tablicy Cisco
WebEx. Dzięki możliwości korzystania z myszy lub ekranów dotykowych
użytkownicy zyskują maksymalną elastyczność i swobodę wyboru
lokalizacji. Pliki i zawartość tablicy są dostępne w przestrzeni Cisco
WebEx Teams, a rysunki można zapisać do późniejszego wykorzystania
lub dodać po zakończeniu spotkania.

Tablica Cisco WebEx
Intuicyjna konstrukcja.

Tablica Cisco WebEx sprawia, że angażowanie całego zespołu i efektywne wykonywanie zadań
jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Tablica Cisco WebEx jest opcjonalnym urządzeniem
rozszerzającym środowisko rozwiązania Cisco WebEx Teams poprzez zwiększenie funkcjonalności sal
konferencyjnych pod kątem zapewnienia ciągłego przepływu pracy między przestrzeniami fizycznymi
a wirtualnymi.
Dzięki funkcji bliskości oferowanej w rozwiązaniu WebEx Teams tablica Cisco WebEx rozpoznaje
użytkowników rozwiązania Cisco WebEx Teams znajdujących się w pomieszczeniu i łączy ich
automatycznie, eliminując konieczność stosowania przewodów. Dotykowe, wszechstronne
urządzenie ułatwiające współpracę łączy funkcje bezprzewodowych prezentacji, cyfrowej tablicy
oraz wideokonferencji. Użytkownicy mogą jednocześnie rysować przy użyciu myszy lub ekranu
dotykowego z dowolnej aplikacji Cisco WebEx Teams i na tablicy Cisco WebEx, co zapewnia im
maksymalną elastyczność i swobodę wyboru lokalizacji.
Pliki i treść są dostępne w obszarach zespołu, a rysunki można zapisać, aby omawiać je później
w przeznaczonym do tego obszarze. Wszystkie te płynnie działające procesy są chronione za pomocą
kompleksowej, zapewniającej wysoką ochronę funkcji szyfrowania.
Stymulowanie współpracy, innowacji i sukcesu
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Usługi współpracy na rzecz bardziej intuicyjnego sposobu pracy
Doradztwo
i wdrożenie
Usługi współpracy dla rozwiązania
WebEx Teams
Pomaga zatwierdzać przypadki użycia
i oceniać rozwiązanie WebEx Teams
w ramach wdrożenia pilotażowego,
a także obsługiwać pełne wdrożenie
w całym przedsiębiorstwie.
Usługi współpracy dla rozwiązania
WebEx Meetings

Zarządzanie

Optymalizacja

Usługi zarządzane dotyczące
współpracy

Usługi współpracy
o kluczowym znaczeniu dla
działalności

Cisco zarządza infrastrukturą
rozwiązań do współpracy
za pomocą ciągłego
monitorowania i zarządzania,
aby zapewnić użytkownikom
końcowym spójne,
wysokiej jakości środowisko
współpracy, które pozwoli
Ci skupić się na działalności
biznesowej.

Oferuje w pełni zarządzany proces
projektowania, opracowywania
i wdrażania zintegrowanego
rozwiązania konferencyjnego WebEx.
Strategia współpracy i usługi
związane z planem działania
Pomaga w wejściu na drogę do
współpracy z myślą o realizacji wizji
i strategii współpracy Cisco. Opracuj
plan działania i zalecenia w celu
dostosowania działań związanych
z ludźmi, procesami i technologią, aby
osiągnąć określone wyniki biznesowe
dzięki inwestycji we współpracę.
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Nowa generacja usług
optymalizacji łączy naszą
niezrównaną wiedzę
technologiczną ze
zintegrowaną analityką
i automatyzacją, aby
umożliwić przewidywanie
możliwości, zapobieganie
ryzykom i nawigację
w ważnych zmianach
technologicznych.

Usługi
techniczne
Pomoc techniczna dla
oprogramowania dotycząca
współpracy
Szybko wdrażaj i wprowadzaj
nowe technologie i śledź
pełne korzyści związane
z oprogramowaniem Cisco,
aby przyspieszyć realizację
celów biznesowych przy
użyciu pomocy technicznej
dla oprogramowania.
Pomoc techniczna dla
rozwiązań dotycząca
współpracy
Usługa Cisco Solution Support
zwiększa pewność wdrażania
innowacji oraz pomaga skupić
się na działalności i utrzymać
niezawodność rozwiązań,
oferując scentralizowaną
pomoc techniczną
w środowisku wielu
dostawców. Nasi eksperci
na poziomie rozwiązań są
odpowiedzialni za zarządzanie
problemami bez względu
na to, gdzie się znajdują,
zapewniając szybsze ich
rozwiązywanie.

Szkolenia
Certyfikacja CCNA
Rozwijaj i pogłębiaj
umiejętności w zakresie
współpracy i wideo zgodnie
z konwergencją aplikacji
głosowych, do obsługi
wideo i transmisji danych
oraz aplikacji mobilnych
dzięki programowi
szkoleń i certyfikacji
ukierunkowanemu na role
zawodowe.
Certyfikacja CCNP
Przy użyciu tego programu
certyfikacji możesz zyskać
zaawansowane umiejętności
współpracy poprzez
projektowanie, wdrażanie
i konfigurowanie aplikacji,
urządzeń i sieci Cisco
Collaboration i Unified
Communications oraz
rozwiązywanie związanych
z nimi problemów.

Cisco WebEx App Hub
Sprawniejsza i szybsza praca.

Cisco WebEx App Hub to nieustannie rozszerzany
katalog rozwiązań zintegrowanych i botów, które
można dodawać do rozwiązania Cisco Webex Teams
w celu przyspieszenia osiągania wyników biznesowych
przez użytkowników i firmy różnej wielkości. Funkcja
wiadomości błyskawicznych i boty to kolejny etap rozwoju
technologii komunikacyjnych. Cisco WebEx App Hub
to Twoje centrum do odkrywania możliwości rozwiązań
zintegrowanych i botów pozwalających na dostosowanie
środowiska rozwiązania Cisco WebEx Teams do
indywidualnych preferencji. Możesz skorzystać z gotowych
rozwiązań zintegrowanych i botów w ramach platformy lub
utworzyć własne rozwiązania niestandardowe przy użyciu
pakietu Cisco WebEx for Developers.

Cisco WebEx for
Developers

Rozbudowa środowiska rozwiązania
Cisco WebEx Teams.
Pakiet Cisco WebEx for Developers oferuje wydajne otwarte
interfejsy API, przy użyciu których programiści mogą
tworzyć innowacyjne i przydatne aplikacje zwiększające
wartość rozwiązania Cisco WebEx Teams. Żadne inne
rozwiązanie nie łączy w sobie tylu aspektów współpracy
w postaci jednej, zintegrowanej platformy, otwierając przed
programistami liczne możliwości. Nasze pakiety do rozwoju
oprogramowania są dostępne w popularnych wersjach
językowych i wersjach na najczęściej używane platformy,
co przyspiesza proces rozwoju aplikacji. Jesteśmy w trakcie
opracowywania kolejnych wersji.
Stymulowanie współpracy, innowacji i sukcesu
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Cisco Collaboration Flex
Plan
Jak chcesz pracować?

Jeden łatwy plan, który można dostosować z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb w zakresie współpracy:
Cisco Collaboration Flex Plan pozwala Ci wybrać subskrypcję
odpowiednią dla Twojej firmy, upraszczając proces dokonywania
zakupów, zwiększając elastyczność i obniżając koszty. Dostępne
są dwie opcje, obejmujące koszt wsparcia technicznego.
•	Subskrypcje uzależnione od liczby użytkowników,
oferujące funkcje spotkań, wiadomości błyskawicznych
oraz połączeń głosowych wszystkim pracownikom
•	Wspólne subskrypcje funkcji spotkań przypisane do sali
konferencyjnej i urządzeń stacjonarnych dla wszystkich,
którzy dopiero zaczynają korzystać z wideokonferencji

Rozwiązanie Cisco WebEx Teams jest obecnie
oferowane z każdą subskrypcją usługi Cisco Webex
Meetings. Przed spotkaniem, w jego trakcie i po jego
zakończeniu lepiej ze sobą współpracują.
18
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95%
firm z listy
Fortune 500
korzysta
z rozwiązań
do współpracy
Cisco z obsługą
wideo.

Najlepsze środowisko
współpracy dzisiaj
i w przyszłości
Rolą technologii na rynku jest wspieranie i inspirowanie wielkich idei i kultur
innowacji. Firma Cisco pragnie stanąć na czele tej rewolucji w zakresie
współpracy — teraz i w przyszłości. Cyfrowa transformacja będzie nadal
stymulować nowe sposoby pracy. Cisco pozostanie w czołówce przyszłych
przełomowych rozwiązań, z wizją wykraczającą poza wewnętrzne
innowacje, ponieważ najlepsze pomysły pochodzą z bardzo różnych miejsc.
Niezależnie od tego, kto jest zaangażowany i ile zespołów pracuje
jednocześnie, wszystkie one osiągają ten sam poziom wydajności
i bezpieczeństwa niezbędny do utrzymania koncentracji i zaangażowania,
korzystania z inspiracji i tworzenia innowacji bez konieczności zwalniania
lub wahania. Współpraca — tak. Kompromis — nie.

Cisco WebEx to ciesząca się największym
zaufaniem i najczęściej wdrażana usługa do
organizowania spotkań dostępna na rynku.

Ponad Ponad Ponad
27
5
113

mln organizowanych
spotkań w miesiącu
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mld minut globalnych
spotkań w miesiącu

mln uczestników
spotkań w miesiącu
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nagród Red Dot
za projekt

Upamiętnienie
innowatora
W 2015 r. firma Cisco nawiązała
współpracę z uniwersytetem New
South Wales w Wielkiej Brytanii,
aby wirtualnie przetransportować
niedawno zmarłego słynnego fizyka
i kosmologa Stephena Hawkinga w
postaci hologramu do opery w Sydney,
gdzie miał wygłosić gościnny wykład.
Ann Mossop, dyrektor działu wykładów
i koncepcji w operze w Sydney,
opisała to wydarzenie jako pierwsze
takie przedsięwzięcie technologiczne
zrealizowane w Australii.

https://mashable.com/2015/04/25/stephen-hawking-hologram/#_jrezEEMyiqp
https://gblogs.cisco.com/uki/cisco-telepresence-live-streams-stephen-hawking-hologramin-vision-of-the-future/
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Cisco WebEx Teams

Utwórz tutaj. Przenieś tam. Udostępnij w dowolnym miejscu.

Przestań tylko mówić innowacjach — spraw, by stały się rzeczywistością.
Wypróbuj rozwiązanie WebEx
Teams już dziś

Facebook-f

Linkedin-in

Twitter

