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Zalety rozwiązania Cisco Spark Board:
•	 Rozwiązanie	typu	„3	w	1”: jedyne narzędzie, 

którego potrzebujesz do współpracy w fizycznych 
pokojach konferencyjnych 

•	 Prostota: Inteligentny, intuicyjny i prosty system 
zapewniający pełną obsługę dotykową

•	 Ciągła	praca	zespołowa: platforma chmurowa 
umożliwia kontynuowanie pracy przed spotkaniem, 
w jego trakcie i po zakończeniu na dowolnym 
urządzeniu obsługującym aplikację Cisco Spark

•	 Ekonomiczne,	skalowalne	i	bezpieczne: 
rejestracja w chmurze z użyciem kompleksowego 
szyfrowania pozwala zredukować wydatki i można 
ją w prosty sposób zastosować we wszystkich 
pokojach konferencyjnych

Cisco	Spark	Board:	urządzenie	typu	„3	w	1”	do	współpracy	
zespołowej	w	pokojach	konferencyjnych

Cisco Spark™ Board to innowacyjne urządzenie do współpracy zespołowej łączące 
funkcje prezentacji bezprzewodowej, prezentacji przy użyciu cyfrowej tablicy 
i wideokonferencji. Urządzenie w pełni wykorzystuje technologię chmury i jest 
w całości obsługiwane dotykowo, dzięki czemu zapewnia wieloaspektową współpracę 
zespołu, bezpiecznie łącząc fizyczne i wirtualne pokoje konferencyjne. Urządzenie 
jest ulokowane w fizycznym pokoju konferencyjnym, ale dzięki połączeniu z usługą 
Cisco Spark zapewnia ciągły przepływ pracy przed rozpoczęciem spotkania, a nawet 
po jego zakończeniu, gdy wszyscy uczestnicy opuszczą już pokój konferencyjny. Przy 
użyciu aplikacji Cisco Spark zarówno członkowie zespołu przebywający w fizycznym 
pokoju konferencyjnym, jak i osoby uczestniczące w spotkaniu zdalnie mogą spotykać 
się, wymieniać wiadomości, dzwonić, a obecnie także pisać na tablicy z dowolnego 
miejsca za pomocą urządzenia obsługującego aplikację Cisco Spark.

Możliwość	pracy	zespołowej	niezależnie	od	lokalizacji
Urządzenie Cisco Spark Board wraz z aplikacją i usługą Cisco Spark oferuje 
zintegrowane, kompleksowe podejście do współpracy oparte na jej cyklu życia, które 
wcześniej trudno było sobie nawet wyobrazić. Obecnie jest to jedyne tego rodzaju 
rozwiązanie dostępne na rynku. Urządzenie Cisco Spark Board samo wykonuje 
podstawowe działania, których zespół potrzebuje do efektywnej współpracy 
w fizycznym pokoju konferencyjnym. Usługa Cisco Spark łączy tablicę z przestrzenią 
wirtualną, co pozwala na kontynuowanie pracy nawet po zakończeniu spotkania. 
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Najważniejsze funkcje rozwiązania Cisco Spark:

•	 Prezentacje	bezprzewodowe: prezentacje można udostępniać lokalnie 
w pokoju lub zdalnie, bez konieczności stosowania przewodów, kluczy 
sprzętowych, adapterów i wpisywania kodów PIN

•	 Tablice	cyfrowe: użytkownicy mogą korzystać z urządzenia jak 
z tablicy suchościeralnej przy użyciu pisaka Cisco Spark Pen lub palca 
i automatycznie zapisywać zawartość w przestrzeni wirtualnej Cisco Spark. 
Z tablicy może jednocześnie korzystać wiele osób — w pokoju lub zdalnie 
przy użyciu dowolnego urządzenia obsługującego aplikację Cisco Spark

•	 System	konferencji	audio/wideo: na urządzeniu Cisco Spark 
Board można bezpośrednio prowadzić rozmowy wideo w wysokiej 
rozdzielczości lub wykonywać wysokiej jakości połączenia głosowe 

•	 Ciągły	przepływ	pracy: połącz urządzenie Cisco Spark Board 
z przestrzenią wirtualną Cisco Spark, aby móc w niej zapisywać 
i bezpiecznie przechowywać materiały udostępniane na tablicy i inne 

współdzielone dokumenty, które następnie mogą być redagowane 
i modyfikowane przez każdego członka zespołu posiadającego dostęp 
do innego urządzenia Cisco Spark Board lub dowolnego urządzenia 
obsługującego aplikację Cisco Spark

Cisco Spark Board to najnowszy produkt w ofercie urządzeń Cisco 
do obsługi konferencji audio/wideo rejestrowanych w chmurze Cisco 
Collaboration Cloud, obejmującej rozwiązania takie, jak Cisco TelePresence 
MX, DX i SX Series oraz Cisco IP Phone 7800 i 8800 Series.

Dalsze	kroki
Już dziś pobierz aplikację Cisco Spark.
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http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/telepresence-mx-series/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/desktop-collaboration-experience-dx600-series/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/telepresence-quick-set-series/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/ciscospark.html

