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moved to a SaaS-based business model. Maio de 2018

Uma forma mais inteligente de adquirir a combinação perfeita 
de serviços de colaboração.

Collaboration Flex® Plan 

"As assinaturas oferecem
um melhor custo inicial..."

Suas equipes precisam...
fazer videoconferências?
colaborar em equipe? fazer 
chamadas?
usar um contact center?

O plano Flex permite 
disponibilizar rapidamente e 
com facilidade uma combinação 
perfeita de serviços.

O plano Flex permite 
administrar os gastos e 
proteger os investimentos em 
TI que sua empresa já possui.

O plano Flex oferece a 
oportunidade de se preparar 
para o que vem a seguir.

Procurando uma forma de 
reduzir os custos iniciais de 
tecnologia?

O que é faz parte do pacote:
Cisco WebEx Meetings
Cisco BroadCloud
Cisco Meeting Server
Cisco WebEx Calling
Cisco Unified Communications Manager
Soluções de colaboração hospedadas da Cisco:
chamadas na nuvem, no local e hospedada, além 
da nuvem empresarial PABX agora disponível

As soluções de contact center da Cisco já estão disponíveis!

Cisco Webex Teams incluso em todas as assinaturas do Flex Plan!

Cisco Software Support Services

Atualizações 
automáticas de 
software incluídas.

Modelos de assinatura do Flex Plan:
Acordos empresariais (reuniões/chamadas)
Maximize o valor, disponibilize os serviços para todos

Pague somente pelo que usa, maximize a flexibilidade
Usuário ativo (reuniões)

Usuário nomeado (reuniões/chamada)
Mantenha os custos iniciais baixos, comece sem dificuldades

Agente simultâneo (contact center)

Maiores vantagens:
Os funcionários podem começar a trabalhar
imediatamente:
pague apenas o que eles precisam utilizar hoje

Impulsione o crescimento e a adoção futura:
estenda e adicione os serviços no seu próprio ritmo

Proteja o seu investimento em TI:
aproveite a sua implantação atual

Transição para a nuvem do seu jeito:
inclui implantações de nuvem e no local

Orçamento de OpEx previsível:

Fácil. Flexível. Econômico.

Você não precisa mais ter vários contratos de licença 
para complicar a forma como você usa experiências 
de colaboração de alta qualidade. Você pode assinar 
os serviços de que precisa hoje e adicionar mais 
conforme sua empresa cresce.

E ainda, de bônus, você pode adicionar novas 
soluções e serviços ao seu portfólio de colaboração 
personalizado e reduzir custos.

Conheça o Cisco 
Collaboration Flex®Plan
Um modelo de consumo de colaboração para empresas de todos os 
tamanhos, que:

Permite às empresas fazer negócios em qualquer local e a qualquer hora, 
com mais produtividade
Transforma a aquisição de soluções de colaboração de um investimento 
adiantado em um modelo de assinatura
Consolida os serviços que você precisa em um único contrato

pague pelos serviços com uma assinatura 
mensal e adicione mais quando você 
quiser, sem alterar o contrato

Suporte básico incluído em cada Plano Flex ou escolha os 
Serviços de suporte de software premium ou aprimorado 
com SLAs e serviços expandidos

Desde para poucos usuário até 
1.000 assinantes, há sempre uma 
assinatura do Collaboration Flex Plan 
adequada às suas necessidades: Pague apenas pelos agentes conectados simultâneamente, 

e conte com a opção de atender às demandas de picos 
sazonais adicionando mais agentes, conforme necessário

Preocupado em poder 
atender às necessidades 
futuras de colaboração?
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