V skratke

Cisco Spark
Jednoduchý, bezpečný priestor, kde môžete spolupracovať na úlohách
z ktoréhokoľvek miesta na svete. Cisco Spark je cloudová služba, ktorá
poskytuje kompletný balík pre spoluprácu tímov. Umožňuje vytváranie
obsahu, stretnutia, posielanie správ a volania bez ohľadu na to, či tímy
pracujú spoločne alebo samostatne. Zabezpečuje bezproblémovú
prácu tímov, ktorá je jednoduchá, bezpečná a poskytuje dokonalú
skúsenosť pre užívateľa.
Všetko sa začína aplikáciou. Vaše tímy a nástroje a veci, na ktorých
spolupracujete, na jednom mieste. Ste zapojení do konverzácie cez
všetky svoje zariadenia bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate.
Vytvorte si osobitný priestor pre každý tím alebo konverzáciu a sledujte,
ako dokážete efektívne spolupracovať. Veďte stretnutie z aplikácie,
stolového telefónu, zariadenia umiestneného v pracovni alebo z obrazovky Cisco Spark Board.
Obrázok č. 1. Jednoducho lepšia komunikácia prostredníctvom riešenia Cisco Spark

Jednoducho
Služba Cisco Spark je navrhnutá
tak, aby každá činnosť používateľa
a správcu bola jednoduchá a
intuitívna. Ľahko sa používa a riadi.
Okrem toho je v ponuke na základe jednoduchého predplatného,
čo umožňuje pridávanie služieb
podľa potreby v rámci cloudu
alebo priamo na mieste.

Bezpečne
Naše rozsiahle skúsenosti so
zabezpečovaním najväčších sietí
na svete spolu s našimi odbornými
znalosťami v oblasti komunikácií a
cloudových služieb nám umožňujú
zaistiť bezpečnosť a spoľahlivosť
služby Cisco Spark.

Komplexne

Naše najlepšie nástroje na spoluprácu sa v rámci jednej komplexnej služby vyznačujú výbornými
vlastnosťami bez ohľadu na
umiestnenie či zariadenie. Stretávajte sa, tvorte, odosielajte správy
a volajte komukoľvek, kdekoľvek a
kedykoľvek. Vďaka tomu, že je
služba umiestená v našom cloude,
je stále aktuálna.

Stretnutia

Posielanie správ

Volanie

Stretávajte sa. Posielajte si správy. Volajte.
Riešenie Cisco Spark ponúka:
• Stretnutia: Aplikácia Cisco Spark vo vašom telefóne je ako vstupenka,
s ktorou sa dostanete kamkoľvek na svete, a to okamžite. Začnite
schôdzku z vášho telefónu, od pracovného stola, pomocou riešenia
Room System alebo Cisco Spark Board.
• Odosielanie správ: Správy s Cisco Spark môžete mať nastavené tak,
že sa vždy zobrazia na displeji, vďaka čomu nikdy nič dôležité
nezmeškáte. Umožníme vám ľahšie vyhľadávať informácie a deliť sa o
ne, klásť otázky a rýchlo prijímať rozhodnutia. Začnite komunikovať
prostredníctvom správ so zákazníkmi, partnermi či s kýmkoľvek, s
kým potrebujete spolupracovať.
• Volanie: Cisco Spark obsahuje aj telefónny systém založený na
cloude. So službou Cisco Spark sa možno spojiť s akýmkoľvek iným
používateľom Cisco Spark prostredníctvom SIP volaní, ako aj zavolať
na pevnú linku či mobily cez PTSN.1 Volať a prijímať hovory možno z
telefónu, pripojeného k službe Cisco Spark v kancelárii alebo z
aplikácie Cisco Spark v mobile alebo stolnom počítači.

Navrhnuté pre zjednodušenie vašej komunikácie
Služba Cisco Spark je platforma s nástrojmi pre zabezpečenie efektívnej
komunikácie. Možno ste start up alebo spoločnosť, ktorá využíva
ad-hoc riešenie, prevádzkujete zastaralý systém alebo pobočkové
ústredne a chcete inovovať.
1

Spark služba Cisco nezahŕňa PSTN služby. Túto službu si zákazníci zakúpia od 3. strany. Kompletné služby Spark vedia zabezpečiť preferovaní
partneri spoločnosti Cisco. Existujúci zákazníci, ktorí majú riešenie Cisco UC môžu využiť hybridné služby Spark.
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Otvorene
Spark automaticky povoľuje
integrácie, umožňuje jednoduché
použitie rozhrania API a možnosť
ich prispôsobenia existujúcim
pracovným procesom.

Alebo ste už urobili krok k IP službám, prípadne ste zaviedli nejakú
cloudovú službu a chcete jej možnosti rozšíriť. A môžete sa pripojiť z
akéhokoľvek zariadenia. V tom istom priestore, kde žijú vaše stretnutia,
súbory a konverzácie. Použite cloudový telefónny systém Cisco Spark na
spojenie vašich pracovných priestorov a volaní. Alebo pripojte svoj
existujúci telefónny systém Cisco k ostatným službám Cisco Spark. (obr.
č. 2).
Obrázok č. 2. Jedna služba s rovnakými funkciami pre každého zamestnanca

Dokonalá a efektívna
skúsenosť zo stretnutia
Spájajte ľudí v rámci tvorivého
procesu, komunikácie a spolupráce do jedného pracovného celku,
či už pred stretnutím, v jeho
priebehu alebo po ňom, aby sa
zaistila ešte efektívnejšia práca
tímov. Zvýšte produktivitu, robte
lepšie rozhodnutia rýchlejšie.

Odosielanie pracovných
správ
Udržiavajte bezprostredný kontakt
s obsahom a kontextom, ktoré
máte neustále k dispozícii, v
rámci tímovej komunikácie prostredníctvom správ a vo virtuálnych priestoroch. Neobmedzené
zasielanie správ medzi jednotlivými členmi tímu alebo medzi
tímami.

HD audio a videohovory
Zvýšte produktivitu zamestnancov
vďaka možnosti zavolať komukoľvek z ktoréhokoľvek miesta.
Jednoducho presúvajte rozhovory
medzi mobilným zariadením,
stolným počítačom či zariadeniami v kancelárii. Spoločné kontakty, kalendár a história hovorov z
mobilného zariadenia na stolný
počítač.

Ďalšie kroky
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom,
.
ako môže služba Cisco Spark zmeniť
váš spôsob komunikácie, navštívte
adresu: www.ciscospark.com

Zvuk a video
vo vysokom Konferenčné
hovory
rozlíšení
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konferenčné
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Rozvíjajte vlastnú tvorivosť a načrtnite svoje myšlienky:
• Využívajte funkciu písania poznámok z akéhokoľvek zariadenia v
službe Cisco Spark bez ohľadu na to, či pracujete v tíme alebo
samostatne.
• V zasadačkách ponúka Cisco Spark Board obrazovku na prezentácie,
digitálnu tabuľu a videokonferenčný systém pripojený k službe Cisco
Spark.
• Každá osoba na ľubovoľnom stretnutí alebo v tímovom priestore s
vami môže spolupracovať a podieľať sa na kreatívnom procese.
Zvýšte agilitu tímu a rýchlosť komunikácie od úvodnej fázy projektu po
jeho ukončenie.
• Stretávajte sa efektívnejšie s aktualizovanými informáciami, diskusiami a predprípravou.
• Veďte videohovory kdekoľvek. Podeľte sa na obrazovkách o
čokoľvek.
• Po stretnutí zhrňte obsah a podniknite rýchle kroky.
Zrýchlite rast podnikania a jeho úspešnosť:
• Sústreďte prostriedky v oblasti IT a zmeňte ich z jednej z najnákladnejších položiek na platformu inovácií a rastu.
• Pracujte inteligentnejšie z ľubovoľného miesta a so zapojením
zamestnancov a zlepšite tak firemnú kultúru.
• Splňte obchodné požiadavky rýchlejšou a inteligentnejšou prácou,
reguláciou nákladov a maximalizáciou zdrojov, ktoré máte.

Ochrana investícií
Pomocou hybridných služieb Cisco Spark Hybrid Services môžu zákazníci prepojiť svoje terajšie komunikačné riešenia od spoločnosti Cisco so
stretnutiami a službami odosielania správ v rámci služby Collaboration
Cloud spoločnosti Cisco. Okrem toho sa všetky telefóny a video zariadenia, ktoré podporuje služba Cisco Spark, vyznačujú jednoduchou registráciou a pripojením k službe Cisco Spark v cloude.
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