Spotkania przy użyciu
dowolnego systemu wideo

Cisco WebEx Meeting Center
Opis produktu

Korzyści
• Większa skuteczność współpracy
z klientami, partnerami i pracownikami,
bez konieczności podróżowania.
• Szybsze podejmowanie decyzji dzięki
łatwemu udostępnianiu materiałów
audio, wideo i innych danych
w ramach jednego spotkania.
• Zwiększanie zaangażowania
i budowanie zaufania podczas
wideokonferencji, tak samo jak
podczas spotkań osobistych;
uczestnicy mogą dołączać do
spotkania, używając własnego
systemu wideo.
• Udostępnianie informacji i pomysłów —
zarządzanie projektami realizowanymi
przez zespoły z całego świata.
• Dodatkowe udogodnienie:
prowadzenie spotkań we własnej,
zawsze dostępnej sali konferencyjnej,
którą można dostosować do własnych
potrzeb.
• Możliwość łączenia się z systemem
za pomocą dowolnego popularnego
urządzenia mobilnego, systemu
operacyjnego, przeglądarki
internetowej lub standardowych
systemów wideo, a także rozwiązań
Lync/Skype for Business.

Rozwiązanie Cisco WebEx® Meeting
Center, jeden z najlepszych systemów
w branży konferencji sieciowych i wideo,
to gwarancja zwiększenia produktywności
i wydajności oraz usprawnienia współpracy.
Użytkownicy systemu Meeting Center
mogą dołączać do spotkań, korzystając
z dowolnych popularnych urządzeń
mobilnych lub systemów wideo, można
więc regularnie organizować spotkania ze
wszystkimi zainteresowanymi: od placówek
terenowych po biuro zarządu, bez względu
na ich lokalizację. Rozwiązanie upraszcza
zarządzanie projektami i prowadzenie
atrakcyjnych spotkań dla klientów,
partnerów i pracowników. Wszyscy
uczestnicy mogą zobaczyć, usłyszeć
i obejrzeć te same informacje w tym
samym czasie, dzięki czemu są w stanie
łatwiej i szybciej podejmować uzasadnione
merytorycznie decyzje. Wszyscy są więc
zawsze na bieżąco.
Osobisty wymiar spotkań
Dzięki wysokiej jakości transmisji wideo
wideokonferencje zwiększają
zaangażowanie, wzmacniają relację
i budują zaufanie, tak samo jak spotkania
osobiste. Możliwość spotykania się
bezpośrednio i udostępniania dokumentów,
prezentacji i aplikacji pozwala zwiększyć
produktywność.

Uczestnicy mogą dołączać do spotkań,
korzystając z telefonu, urządzeń mobilnych,
systemów wideo albo zintegrowanych
funkcji audio w komputerze, bez względu
na to, jakiej technologii używają.
Spotkanie można rozpocząć — lub
dołączyć do niego — za pomocą własnego
systemu wideo, przeglądarki internetowej,
telefonu komórkowego albo tabletu.
Rozwiązanie Cisco to bezpieczna,
skalowalna i niezawodna usługa
Rozwiązania Cisco WebEx do
wideokonferencji i konferencji sieciowych
pomagają obniżyć koszty i dają działowi
IT możliwość skoncentrowania się na
kluczowych zadaniach. System Meeting
Center jest udostępniany na zasadach
SaaS (oprogramowanie jako usługa)
w środowisku Cisco® Collaboration Cloud
i można go łatwo wdrażać i skalować
w miarę rozwoju organizacji.
Cisco Collaboration Cloud to globalna sieć
klasy korporacyjnej, zaprojektowana z myślą
o bezpiecznym udostępnianiu aplikacji na
żądanie. Oferuje skalowalną architekturę,
stałą dostępność i wielowarstwowy
system zapewniający użytkownikom
bezpieczeństwo potwierdzone niezależnymi
audytami, w tym dotyczącymi zgodności
z normami SSAE-16 i ISO 27001.
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Łatwa organizacja spotkań dzięki bogatej funkcjonalności
Konferencje wideo
Wideokonferencje prowadzone za
pomocą rozwiązania Cisco WebEx
zwiększają zaangażowanie i budują
zaufanie, tak samo jak spotkania osobiste.
Zaproszeni uczestnicy mogą dołączać
do spotkania, używając własnego
standardowego systemu wideo (jednolub wieloekranowego). Dzięki obsłudze
materiałów w formacie standardowym
(4:3) i szerokoekranowym (16:9) wszyscy
mogą korzystać z wysokiej jakości
obrazu: do 720p w przypadku filmów i do
1080p w przypadku innych materiałów.
W wideokonferencjach Cisco WebEx mogą
też uczestniczyć użytkownicy programów
Microsoft Lync 2010 i 2013 oraz Skype for
Business.
Ilustracja 1. Udostępnianie materiałów
podczas wideokonferencji

Interaktywne korzystanie z multimediów
Uwzględnienie w prezentacjach
materiałów multimedialnych — prezentacji
programu PowerPoint, animacji Flash,
plików audio i wideo — zwiększa
zaangażowanie uczestników.
Zintegrowane funkcje wideo
Rozwiązanie umożliwia wyświetlanie
obrazu wideo maksymalnie siedmiorga
uczestników. Dostępny jest tryb
pełnoekranowy, w którym aktywny
prelegent jest widoczny w głównym panelu,
a obrazy wideo pozostałych uczestników
są wyświetlane w postaci miniatur. Opcja
rozszerzenia trybu pełnoekranowego
zapewnia największą szczegółowość:
obraz wideo aktywnego prelegenta jest
wyświetlany w rozdzielczości HD, trybie
720p (ilustracja 2).
Ilustracja 2. Tryb pełnoekranowy

Dostępnych jest także wiele różnych
rozwiązań audio oferowanych przez firmy
zewnętrzne. Do spotkań można dołączać,
korzystając z płatnego lub bezpłatnego
połączenia telefonicznego, a także funkcji
wdzwaniania lub oddzwaniania. Można też
udostępnić uczestnikom opcję łączenia
się za pomocą protokołu Voice over IP
(VoIP) albo wbudowanych funkcji audio
komputera. Szerokopasmowa obsługa
funkcji audio przy użyciu technologii VoIP
zapewnia znakomitą jakość dźwięku —
nawet w sieciach o niskiej przepustowości.
Opcja „zadzwoń do mnie”
System może zadzwonić do uczestnika
spotkania. Wystarczy przy rozpoczęciu
spotkania wpisać swój numer telefonu
albo wybrać system wideo, a system
oddzwoni do uczestnika automatycznie —
bez konieczności wybierania numeru czy
podawania kodów dostępu.
Aktywny prelegent
Technologia rozpoznawania aktywnego
prelegenta, automatycznie wyświetlająca
jego bieżący obraz wideo w odpowiednim
oknie, pozwala skupić uwagę na osobie,
która mówi w danej chwili.

Interfejs użytkownika
Nowoczesny interfejs użytkownika jest
przejrzysty i intuicyjny w obsłudze. Awatar
wyświetlany w momencie, w którym
uczestnik spotkania nie przesyła obrazu
wideo, ułatwia interakcje z innymi.
Udostępnianie dokumentów, aplikacji
i ekranu
Zawartość całego ekranu prowadzącego
można w czasie rzeczywistym
udostępniać zdalnym uczestnikom
spotkania. Uczestnicy mogą przejąć
kontrolę nad współdzieloną zawartością
i udostępniać swoje materiały albo
wprowadzać adnotacje do materiałów
udostępnionych przez innych. Na
ilustracji 1 przedstawiono przykład
informacji udostępnionych aktywnemu
prelegentowi i innym uczestnikom.

Osobiste sale konferencyjne
Możliwość utworzenia na stałe własnej
sali konferencyjnej dodatkowo usprawnia
organizację spotkań. Dzięki temu można
zaplanować spotkanie z wyprzedzeniem,
pozostawić salę otwartą, zamknąć ją
i „wpuszczać” do niej oczekujących
uczestników. Spotkania można planować
w programie Cisco Spark™, co zapewnia
oszczędność czasu. Można też
udostępnić bezpośrednie łącze do sal
Cisco Spark, aby kontynuować rozmowy
po zakończeniu spotkania.
Zintegrowane funkcje audio
Zintegrowane funkcje audio, udostępniane
za pośrednictwem publicznej
komutowanej sieci telefonicznej (PSTN)
lub systemu Cloud Connected Audio,
administrowanego wewnętrznie przez firmę
albo przez certyfikowanego dostawcę
usług, zapewniają pełną interaktywność
spotkań Cisco WebEx.

Rejestrowanie, edytowanie i odtwarzanie
spotkań
Rozwiązanie umożliwia bezpieczne
zapisywanie szyfrowanych
i zabezpieczonych hasłem nagrań spotkań.
Można je wykorzystać w przyszłości do
celów informacyjnych, szkoleniowych lub
demonstracyjnych.
Integracja ze środowiskiem pulpitu
Spotkania można inicjować z programów
Microsoft Office, Microsoft Outlook,
Lotus Notes i wielu innych rozwiązań do
komunikacji natychmiastowej.
Dostęp do spotkań One-Click
Rozwiązanie umożliwia rozpoczęcie
spotkania i zaproszenie uczestników
bezpośrednio z systemu wideo, pulpitu,
paska zadań lub najczęściej używanych
aplikacji.
Łatwość zapraszania uczestników
Zaproszenia i przypomnienia można
wysyłać za pomocą automatycznych
połączeń telefonicznych, wiadomości SMS,
wiadomości e-mail wysyłanych z lokalnego
programu pocztowego lub osobistej sali
konferencyjnej, a także komunikatorów.
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Integracja w obrębie przedsiębiorstwa
Dostęp do rozwiązania Meeting Center można uzyskać,
korzystając z funkcji jednokrotnego logowania (SSO). System
współpracuje z innym rozwiązaniami Cisco w zakresie
współpracy, takimi jak Cisco Jabber®, Cisco Spark czy punkty
końcowe wideokonferencji.

Ilustracja 3. Udział w spotkaniu z dowolnego urządzenia

Obsługa urządzeń wideo
Aby uczestniczyć w spotkaniu, wystarczy dowolne standardowe
urządzenie wideo — telefon komórkowy, tablet, komputer
stacjonarny, klient programu Cisco Jabber, Cisco Spark albo
stacjonarne systemy wideokonferencji oferowane przez Cisco lub
innych producentów (ilustracja 3). Z rozwiązania mogą też korzystać
użytkownicy programów Microsoft Lync / Skype for Business.
Obsługa wielu platform
Uczestnicy spotkań mogą korzystać ze wszystkich powszechnie
używanych systemów operacyjnych: Windows, Mac OS X i Linux.
Rozwiązanie obsługuje najpopularniejsze przeglądarki, takie jak
Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome i Edge.
Obsługa łączności mobilnej
Funkcja udostępniania danych audio, wideo i innych materiałów
urządzeniom takim jak iPhone’y, iPady, Apple Watch, BlackBerry 10,
Windows Phone 8 oraz telefony i tablety z systemem Android
gwarantuje bogate możliwości w zakresie spotkań.

Więcej informacji
Więcej informacji na temat rozwiązania Cisco
WebEx Meeting Center można uzyskać pod
numerem 00800 441 2410 lub znaleźć na stronie
www.cisco.com/pl/webex.

Rozwiązanie Cisco WebEx Meeting Center jest regularnie uaktualniane, aby spełnić najnowsze potrzeby w zakresie zgodności. Na stronie

www.webex.com można znaleźć listę aktualnych wymagań systemowych.
Obsługiwane języki: angielski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), duński, francuski, hiszpański (europejski), japoński, koreański,
niderlandzki, niemiecki, portugalski (brazylijski), rosyjski, szwedzki, turecki i włoski.
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