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Korzyści 
• Prostota: Czołowe w branży 

narzędzia do współpracy firmy 
Cisco dostępne w ramach jednej 
subskrypcji

• Elastyczność: Połączenie 
i dostosowanie opcji wdrożeń 
w chmurze, na miejscu, 
hostowanych i hybrydowych

• Sprawność: Już dziś użytkownicy 
mogą korzystać z usług, których 
potrzebują. Skalowanie wraz 
ze wzrostem wdrożeń

Uprość przejście do usług współpracy 
w chmurze
Dzisiejsze biuro to działające w szybkim tempie zróżnicowane środowisko bez 
ograniczeń geograficznych. Jednak dla pracowników nadal równie ważne jak 
wcześniej są kontakt i współpraca zespołowa. Decydujące znaczenie mają 
kontakt ze sobą i skuteczna współpraca, niezależnie od tego, czy pracownicy 
chcą indywidualnie współpracować ze sobą, mieć kontakt za pośrednictwem 
komunikatora, czy też spotkać się w celu zorganizowania burzy mózgów. Należy 
zapewnić odpowiednią technologię i narzędzia komunikacyjne, które to umożliwią. 

Usługi współpracy, w zależności od potrzeb pracowników, powinny być także 
ekonomiczne i zapewnione z użyciem miejscowej infrastruktury lub usług 
chmurowych.

Elastyczny plan współpracy Cisco® pozwala korzystać z czołowych w branży 
narzędzi do współpracy Cisco w ramach jednej prostej oferty opartej na subskrypcji. 
Nasz plan ułatwia przejście do usług w chmurze i ochronę inwestycji, która obejmuje 
chmurę, wdrożenia na miejscu, hostowane i hybrydowe wdrożenia z elastycznością 
pozwalającą na korzystanie z nich wszystkich. Zapewnij pracownikom możliwość 
spotkań i (lub) połączeń oraz dodawaj kolejne rozwiązania w dowolnej chwili. Ponadto 
sprawnie napędzaj ulepszoną współpracę za pomocą rozwiązania Cisco Spark™, 
dostarczonego bez dodatkowych opłat. Jedna umowa obejmuje oprogramowanie, 
upoważnienia i pomoc techniczną dla usług w chmurze i świadczonych na miejscu. 
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Możesz wybrać usługi, których potrzebujesz już dziś, i rozwijać się we własnym tempie. Możesz wybrać 
spotkania i (lub) połączenia. Możesz także jeszcze bardziej zwiększyć produktywność, dostarczając 
zespołom oferowane w komplecie rozwiązanie Cisco Spark bez dodatkowych opłat w ramach bieżących 
zadań. Możesz pracować na dowolnym urządzeniu i w każdym miejscu. Usługi można udostępniać 
wybranym osobom, zespołom lub działom, a także całej organizacji. Możesz połączyć wszystko w jednej 
subskrypcji z elastyczną możliwością dodawania kolejnych usług wraz z rozwojem wdrożenia.

Zarządzanie złożonymi umowami nie jest konieczne. Możesz łączyć oraz dopasowywać subskrypcje 
spotkań i połączeń w celu zapewnienia elastyczności i ekonomiczności.

W planie elastycznym możesz wybrać odpowiednią subskrypcję na podstawie wielkości i potrzeb 
firmy. Każda opcja zawiera pomoc techniczną. Do wyboru są następujące modele zakupu:

• W przypadku wdrożenia w całym przedsiębiorstwie klienci umowy Cisco dla przedsiębiorstwa mogą 
dokonać zakupu za pośrednictwem elastycznego planu współpracy Cisco. Osiągnij maksymalną 
wartość, włączając usługi spotkań i (lub) połączeń dla wszystkich pracowników Twojej organizacji.

• Aby dokonać zakupu spotkań w zależności od wykorzystania: elastyczny plan współpracy Cisco — 
spotkania aktywnych użytkowników: każdy może zorganizować spotkanie, ale płacisz tylko za osoby 
korzystające z upoważnienia.

• Aby zapewnić usługi połączeń wybranym osobom, zespołom lub działom: elastyczny plan 
współpracy Cisco — połączenie określonego użytkownika: opłata zależy od liczby osób 
potrzebujących usług połączeń. Rozwijaj się w swoim własnym tempie.

Kolejne kroki
Więcej informacji na temat elastycznego 
planu współpracy Cisco można 
znaleźć pod adresem cisco.com/go/
ciscocollaborationflexplan. W przypadku 
zakupu spotkań lub połączeń w ramach 
elastycznego planu współpracy Cisco 
można wybrać wymagany poziom 
wsparcia. Aby uzyskać więcej informacji 
na temat dostępnych opcji i uzyskać 
pomoc w wyborze odpowiedniej pomocy 
technicznej dla Twojej firmy, skontaktuj się 
z właściwym Cisco Account Managerem lub 
autoryzowanym partnerem Cisco. 
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