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Cisco Collaboration Flex Plan
Förenkla övergången till molnbaserade
samarbetstjänster
Moderna kontor är olika, håller en snabb takt och begränsas inte av geografi. Men
det är fortfarande lika viktigt som alltid för medarbetare att kommunicera och
samarbeta. Vare sig ni vill arbeta tillsammans en och en, hålla kontakten via
meddelanden eller brainstorma i möten är det avgörande att kunna kommunicera
och samarbeta effektivt. Du måste tillhandahålla teknik och kommunikationsverktyg
som gör detta möjligt.
Du måste även kunna tillhandahålla samarbetstjänster kostnadseffektivt, med
infrastruktur på plats eller molnbaserade tjänster beroende på dina medarbetares
behov.
Med Cisco® Collaboration Flex Plan kan ni använda Ciscos branschledande
samarbetsverktyg med ett enkelt prenumerationsbaserat erbjudande. Det hjälper
vid övergång till molnet och investeringsskydd genom att inkludera distribution av
moln, lokaler, värdbaserade och blandade miljöer med flexibiliteten att kunna
använda dem alla. Välj att utrusta dina medarbetare med möten, samtal eller både
och, och lägg till mer när som helst. Förbättra samarbetet med Cisco Spark™ på
ett smidigt sätt, som ingår utan extra kostnad. Ett enda avtal omfattar programvara,
rättigheter och teknisk support för molnbaserade och lokala tjänster.
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Fördelar
• Enkelhet: Ciscos branschledande
samarbetsverktyg, tillgängliga i en
enda prenumeration
• Flexibilitet: Mixa och matcha
mellan moln, lokaler, värdbaserade
och blandade miljöer
• Rörlighet: Få användarna att
komma igång med de tjänster de
behöver i dag. Skala upp när fler
använder tjänsterna
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Fortsättningen
Mer information om Cisco Collaboration
Flex Plan finns på https://cisco.com/go/
collaborationflexplan. När du köper möten
eller telefonsamtal inom Cisco Collaboration
Flex Plan kan du välja önskad supportnivå.
För mer information om dessa alternativ och
för hjälp med att välja det stöd som passar
bäst för ditt företag kan du kontakta din
Cisco-kontoansvarige eller en auktoriserad
Cisco-partner.

Du kan välja de tjänster du behöver i dag och växa i din egen takt. Du kan tillhandahålla möten eller
samtalstjänster, eller både och. Slutligen kan du även förbättra produktiviteten ytterligare genom att
ge teamen Cisco Spark, som ingår utan extra kostnad, för kontinuerligt arbete. På valfri enhet, var
som helst, för att föra arbetet framåt. Du kan aktivera dessa tjänster för utvalda personer, team eller
avdelningar, eller för hela organisationen. Du kan också kombinera alltihop i en enda prenumeration,
med möjlighet att lägga till tjänster när fler använder dem.
Du behöver inte hantera komplicerade avtal. Du kan mixa och matcha prenumerationer för möten och
samtal för flexibilitet och prisvärdhet.
Med Flex Plan kan du välja rätt prenumeration baserat på företagets storlek och behov. Alla alternativ
inbegriper teknisk support. Välj bland följande inköpsmodeller:
• För driftsättning i hela företaget kan Cisco Enterprise Agreement-kunder genomföra köpet via Cisco
Collaboration Flex Plan. Få ut mesta möjliga genom att aktivera tjänsterna för alla i organisationen
för möten eller samtal, eller både och.
• Om du vill köpa möten enligt användning: Cisco Collaboration Flex Plan – Active User Meetings:
Vem som helst kan hålla i ett möte och du betalar bara för de som använder tjänsten
• För att tillhandahålla samtalstjänster till individer, team och avdelningar: Cisco Collaboration Flex
Plan – Named User Calling: Ditt köp är baserat på antalet personer som behöver samtalstjänster.
Väx i din egen takt.
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