
5 anledningar att 
fler företag väljer 
Webex 

Det mer intuitiva sättet att arbeta. 
Dina anställda, kunder och samarbetspartner behöver kunna 
ansluta och samverka, när som helst, var som helst – både  
i olika tidszoner, på olika platser och på kontoret. 

Och dessa arbetsplatser expanderar snabbare än någonsin, drivna av mobil och 
molnbaserad användning som gör virtuella möten nödvändiga. Med skalbara och säkra 
röstsamtal, videosamtal och innehållsdelning kan ni samverka i realtid var ni än är. 
Genom att hålla kontakten kan du öka produktiviteten och fatta beslut snabbare, och 
förbättra kundtjänst. Men bara om tekniken erbjuder en smidig upplevelse och är intuitiv 
nog för att väcka användarnas intresse. 

Behovet av bättre möten är universellt, men alla mötestjänster 
är inte likadana. 

Fel verktyg kan faktiskt minska produktiviteten om värdefull mötestid går åt till att lösa 
tekniska problem, eller om användarna får en negativ upplevelse och inte tar till sig 
verktyget. Detta gäller framför allt i situationer där dålig möteskvalitet kan påverka 
uppfattningen om företaget och dess image. 

gör samverkan till vad 
det borde vara – intuitivt.

Teamen kan arbeta 
snabbare, smartare och 
effektivare än någonsin 
samtidigt som det 
ger den trygghet som 
lösningsadministratörer 
vill ha. 
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95 % 
av Fortune 

500-företagen

använder 
videoaktiverade 

Cisco®-samverkans- 
lösningar.¹ 

52 % 
marknadsandel inom 
webbkonferenser² 

Allt fler företag förlitar 
sig på Webex jämfört 

med alla andra 
konferenslösningar 

sammantaget. 

Alla konferensverktyg är inte jämlika. 
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113 miljoner 
yrkesmänniskor har inte 
fel. Det finns många 
samverkanslösningar där 
ute. Men det finns bara 
ett Webex®. 
Ingen är bättre på samverkan än 
Cisco, en långvarig ledare inom 
affärskommunikationsteknik, såsom:

• Webbkonferenser

• Videokonferenser

• Kundtjänst i flera kanaler 

• Teamsamverkan

• Enhetlig kommunikation

Intuitiv teknik och
prisbelönt design levererar 
klassledande service:

•  Över 27 miljoner möten hålls per 
månad

•  Över 5 miljarder mötesminuter 
globalt per månad

•  Över 113 miljoner mötesdeltagare 
per månad

• 19 Red Dot-designpriser 

Intuitiva möten är produktivare och används mer.

Komplicerad eller opålitlig teknik kan kosta värdefull mötestid om deltagarna måste lösa 
problem. Detta påverkar produktiviteten och kan hindra medarbetare från att ta sig an 
verktyget. En enda dålig upplevelse kan räcka för att hindra dem från att använda verktyget 
igen. 

Cisco Webex för samman ljud-, video- och informationsutbyte för att leverera enastående 
erfarenheter som gör möten enkla – även för förstagångsanvändare. Och Webex 
tillhandahåller rätt funktioner och en smidig användarupplevelse över olika enheter så att 
grupper kan komma igång med arbetet utan tekniska hinder. 

Webex kombinerar ett stabilt konferensfundament med innovativa funktioner som ger 
exceptionella upplevelser på kontoret, hemma och på väg.

Lätt att delta i möten: Delta från skrivbordet, webbläsaren, via videoenhet eller mobil enhet – 
inga filer eller insticksprogram behövs. Du kan också ansluta från en mängd olika program, 
inklusive Google Kalender. Om det är lättare att ansluta till möten kan ni sätta i gång i tid.

Lätt att schemalägga möten: Genom att lägga till @webex i platsfältet i inbjudan fylls 
deltagandeinformationen i automatiskt så att det blir enkelt att schemalägga, till och med på 
resan – inga hämtningsbara filer eller insticksprogram behövs. 

Färre störningar under möten: Kraftfull avkänningsteknik för bakgrundsljud identifierar 
automatiskt vanliga ljud och uppmanar därefter den aktuella mötesdeltagaren att stänga av 
ljudet till sin linje. Inga fler hundar som skäller, dörrklockor som ringer eller knappningar på 
tangentbord!

Exceptionellt mobila erfarenheter: Gå med från vilken enhet som helst, även din Apple 
Watch eller bärbara Android-enhet. Du kan enkelt visa och dela innehåll och delta i 
tvåvägsvideo med 720p. Mobil schemaläggning är också enkelt. 

Personliga möten: Med ett virtuellt personligt mötesrum för varje användare med 
anpassningsbar adress kan ni mötas direkt, schemalägga framåt eller lämna rummet 
öppet för spontana besök. Du kan även låsa rummet för att hålla möten konfidentiella, 
förhandsgranska vem som är i din virtuella lobby och enkelt släppa in dem när du är redo. 
Du kan till och med anpassa ditt rum och lobbyn med en avatar, bilder och ett skrivbord. 
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http://red-dot.de/pd/online-exhibition/?lang=en&c=0&a=0&y=2012&i=0&oes=
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Detta är Cisco Webex Teams – flytta arbetet framåt 
med intuitivt lagsamverkan 
Som en del av en heltäckande plattform för molnsamverkanstjänster tillhandahåller Cisco Webex Teams 
en omfattande uppsättning av verktyg som gör att du kan delta när som helst, var som helst och på alla 
enheter. Webex Teams förstärker fördelarna i Webex Meetings så att du kan hålla igång samtalet före, 
under och efter mötet – för att fortsätta vara inkopplad och kreativ. 

• Möt
• Meddelanden 

• Ring
• Whiteboard 

• Dela innehåll
• Skapa innovationer 
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Videokvalitet gör intryck, bra eller dåligt.

Sättet ett företag presenterar sig – personligen, via telefon, online eller via 
videokonferens – säger mycket om dess karaktär. En dålig erfarenhet kan påverka 
kundernas tillfredställelse och lojalitet samt ett företags image på marknaden. Billiga 
konferenstjänster kan vara lockande, men det är viktigt att tänka på affärsriskerna.

Hög upplösning och tillförlitlighet börjar snabbt bli avgörande, och alla 
videokonferensupplevelser behöver en stark infrastruktur. Endast Cisco erbjuder en 
global arkitektur. Vissa leverantörer stöder endast ett visst land eller en viss region, 
vilket påverkar video- och möteskvaliteten för fjärranslutna medarbetare. Andra 
stöder endast vissa videoenheter, vilket begränsar vilka som kan delta eller hur de 
kan delta. 

Cisco Webex erbjuder branschledande, högupplöst, tillförlitlig video med:  

Videoupplevelse av högsta kvalitet: Få smidiga, skarpa videoupplevelser för över 
1 000 deltagare samtidigt.

Globalt mötesnätverk: Webex global arkitektur och nätverk är globala och byggda 
för möten för att säkerställa hastighet och resultat. Med datacenter i hela världen kan 
teammedlemmarna delta via det Webex-datacenter som ligger närmast. Fördelen? 
Högkvalitativa videomöten utan förseningar – oavsett var deltagarna befinner sig.

Videokonferenssamtal som ingår: Webex videokonferenser ingår med Cisco 
Webex utan extra kostnad. Det ansluter dina videoenheter till Webex-möten för en 
exceptionell mötesupplevelse. 

Enkel integrering och användning: Webex är bra på att samarbeta. Alla kan ansluta 
sig via en webbläsare eller sina egna mobila enheter eller videoenheter, utan extra 
kostnad. Detta inbegriper prisbelönta videoenheter från Cisco för video och rum, 
videoenheter från tredje part och till och med Microsoft Skype för företag. 

75 % av företagen med 
högre tillväxt använder 
samverkanslösningar 
med stöd för video.3 

Dynamiska funktioner: Cisco förenar det bästa av vårt videoskrivbord och rumsenheter med applikationsprogramvaran för att optimera 
och förenkla upplevelsen för varje deltagare. Funktioner för spårning av högtalare och automatisk inramning ger intelligent inzoomning 
och ramar in högtalaren för att tillhandahålla enastående kvalitet i videomöten – som om ni var i samma rum. 



Cisco erbjuder dagens branschledande 
teknik samtidigt som det skapar 
innovationer för framtiden. 

Skaffa flexibla alternativ som ändrar skala och 
utökas när konferensbehoven utvecklas. 

De flesta organisationer blir frustrerade av att behöva hantera 
flera leverantörer för olika konferensbehov. 

Webex integreras med dina befintliga verktyg och enheter för 
att passa alla typer och storlekar på möten, inklusive: 

Möten för upp till över 1 000 deltagare: Med Cisco Webex 
Meetings kan du hantera möten med alla, på vilka enheter 
som helst, med integrerat ljud, video och delning av innehåll. 
Utan extra kostnad kan du använda Cisco Webex Teams som 
ett säkert virtuellt utrymme för att dela, skapa, och få arbetet 
gjort i ett enda lättanvänt program. Möten kombineras med 
meddelanden, samtal, fildelning och whiteboard för att hjälpa 
team att hålla produktiviteten uppe – före, under och efter 
mötet.

Onlineevenemang för över 3 000 deltagare: Cisco Webex 
Events hjälper dig att planera och anordna evenemang med 
kunder, samarbetspartner eller anställda. Engagera och fråga 
publiken, följ upp och mät evenemangens framgång så att 
du mer effektivt kan anordna framtida möten eller bättre 
marknadsföra produkter och tjänster till en större publik. 

4 

5 

Webbsändningar till över 40 000 deltagare: Cisco Webex 
Webcasting ger liknande fördelar som Cisco Webex Event Center, 
men som en skalbar videoströmningslösning som utformats för 
mycket stora grupper. Den här tjänsten omfattar Assist Services-
produktion för att säkerställa att ditt evenemang är riskfritt och ger 
deltagare en perfekt upplevelse.

Utbildningssessioner med upp till sju fristående sessioner: Cisco 
Webex Training Center ökar räckvidden och effektiviteten hos  
din företags- och online-utbildning. Du kan lätt ge instruktioner  
i realtid till vem som helst, var som helst, i en interaktiv inlärningsmiljö 
där du kan hantera publikens deltagande och utöka dina 
e-utbildningsprogram utan att lägga till personal eller utöka 
budgeten.

Fjärrsupport i realtid för personal och kunder: Cisco Webex 
Support Center gör det möjligt för supportmedarbetare att ta 
upp frågor, utföra snabba korrigeringar, få fjärråtkomst till datorer, 
uppgradera programvaran och ge service till interna och externa 
kunder när som helst. 

Säker kommunikation är avgörande, och ingen 
kan mer om säkerhet än Cisco. 

Säkerhet är högsta prioritet för dagens organisationer och deras 
användare. Konferenstjänster måste erbjuda flera säkerhetsnivåer – från 
schemaläggning, till autentisering av deltagare, till innehållsdelning. 
Vi är branschens ledare både när det gäller samverkanstjänster och 
nätverkssäkerhet, så vi tar det här på allvar. 

Cisco Collaboration Cloud är ett globalt nätverk på företagsskala som 
är särskilt utformat för otroligt säker drift av program på begäran. Det 
erbjuder en skalbar arkitektur, ständig tillgång och användarsäkerhet på 
flera nivåer validerad av detaljerade oberoende kontroller.

Teamen kan arbeta tillsammans med de verktyg 
de behöver och det stöd de behöver – på ett 
säkert sätt.

1.   IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Videoconferencing Equipment 2016 Vendor Assessment, IDC, 
juni 2016.

2.   The Cisco Webex Node for the Cisco ASR 1000 Series Delivers the Best Aspects of On-Premises and 
On-Demand Web Conferencing, Cisco, 28 september, 2015.

3.  Video-Enabled Collaboration and Business Growth: The Winning Combination, Techaisle, januari 2017. 
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Kostnadsfri provversion
  

Ja – Utan tidsbegränsningar och för upp till tre deltagare
  

Ja – Vissa har tidsbegränsningar för möten med mer 
än två deltagare.

MPEG 4-inspelning
  

Ja
  

Ja – De flesta kräver att inspelningar sparas på 
värddatorn och erbjuder inte strömning.

Innehållslagringsintegreringar
  

Ja – Box, Dropbox, IBM-anslutningar, Google, 
OneDrive   

Typer

Videokonferensfunktioner och möjlighet att delta via 
videorumsenheter för alla möten     

Ja – Webex videokonferenser ingår med Cisco 
Webex utan extra kostnad.   

Andra leverantörer tar antingen extra betalt eller 
erbjuder inte den här funktionen. 

Personliga rum med avancerade funktioner
  

Ja – Automatisk låsning och upplåsning med väntrum 
och användarspecifikt tillträde.   

De flesta kan inte erbjuda funktionen eller kan inte 
leverera den lika säkert som Webex. 

Enkel säkerhet för att förhindra obehöriga deltagare från 
att delta i mötet

  

Ja – Användaren låser helt enkelt sitt personliga rum så 
att han eller hon kan släppa in deltagarna när han eller 
hon är redo.

  

Nej – Andra erbjuder lösenord, som kan vara svåra att 
komma ihåg och använda och riskerar det personliga 
rummets säkerhet.

Automatisk låsning av personligt rum 
  

Ja – Användare kan ställa in låsning av det personliga 
rummet i förväg.   

Nej – Användare måste komma ihåg att låsa sitt rum 
efter att deltagare har anslutit sig till mötet.

En knapp att trycka från mobil, stationär dator, telefon 
eller videoenhet

  

Ja
  

Beror på leverantören

Para ihop din mobila enhet med ett rumsystem för att 
göra det enklare att ansluta till ett möte

  

Ja – Cisco Intelligent Proximity är integrerat i 
Webex.   

Beror på leverantören

Touch ID-inloggning från Apple iOS-enheter
  

Ja  
  

Beror på leverantören

ÖVERGRIPANDE SERVICEKAPACITET       Andra leverantörer 

BRANSCHLEDANDE SÄKERHET    Andra leverantörer 

LÄTT ATT SCHEMALÄGGA    Andra leverantörer 

ENKELT ATT BLI MEDLEM    Andra leverantörer 

Se hur Cisco Webex fungerar.  

Erbjuder alla mötestyper, inklusive onlinemöten, 
utbildning, evenemang, webbsändningar och support 

Ja    

Global tillgänglighet med stöd för flera språk Ja – Finns på 17 språk Begränsningar 

Möteskapacitet Ja – Upp till 1 000 samtidiga användare i ett enda 
möte, över 3 000 för evenemang och mer än 40 000 
för webbsändningar 

Typer 

Moln-, hybridbaserade och lokala distributionsalternativ Ja        Inga andra leverantörer erbjuder alla tre alternativ. 

Möjlighet att köpa tjänsten online Ja Ja 

Skydda Ja – Säkerhet med flera lager skapad med Ciscos 
branschledande säkerhetsexpertis 

Begränsningar 

Säkra beständigt innehåll Ja Begränsad – Vissa leverantörers innehåll förblir på 
servern även efter att mötet är slut. 

FedRAMP-auktoriserad Ja – Cisco Webex uppfyller den amerikanska federala 
regeringens strängaste krav. 

Schemalägg snabbt med produktivitetsverktyg i Outlook, 
Google och Lotus Notes 

De flesta uppfyller inte de här kraven. 

Ja Ja 

Enkel schemaläggning utan produktivitetsverktyg Ja – Om hybridkalenderservice har aktiverats kan 
användarna skriva in @Webex i mötesplatsfältet, så fylls 
åtkomstuppgifterna i automatiskt, även på mobila enheter.

Nej 

Nej 

Säker adress till personliga rummet som är lätt att  Ja – Anpassningsbar adress Vissa erbjuder slumpmässiga tiosiffriga koder. 
komma ihåg

Ett tryck för att starta eller gå med från valfri enhet Ja Ja    

Gå med från valfri standardbaserad enhet, till och med 
Microsoft Skype för företag utan extra kostnad 

Ja        Nej – Andra tar extra betalt eller erbjuder inte den här  
   funktionen. 
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Kom igång eller förnya idag. Mer information

INNOVATIVA FUNKTIONER      Andra leverantörer 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

BRANSCHLEDANDE VIDEO    Andra leverantörer 

Teamsamverkan med bestående snabbmeddelanden, 
fildelning och whiteboard med vem som helst på 
valfri enhet 

Ja – Cisco Webex Teams ingår utan kostnad.

Du behöver inte hämta några filer eller använda plugin-
program för att schemalägga

Ja – Användarna kan skriva in @Webex i mötesplatsfältet 
och få åtkomstuppgifterna ifyllda automatiskt, även på 
mobila enheter. 

Adressen till säkra personliga rum är lätt att komma 
ihåg för deltagare   

Anslut till ett möte genom att låta konferenstjänsten ringa 
dig via video 

Integrering för att stänga av mikrofoner från tredje part 
för att eliminera dubbelavstängning 

Bakgrundsljudsavkänning för att minska distraherande 
element under möten 

Ja – Webex innehåller anpassningsbara adresser för 
individuella rum.  

Vissa leverantörer erbjuder personliga rum med 
slumpmässiga 10-siffriga nummer. 

Ja – Webex ringer upp användarens videoenhet.  

Ja  

Ja  

Enkel mötesschemaläggning från mobila enheter Ja – Lägg till @Webex i mötesplatsfältet för att 
automatiskt fylla i deltagandeinformationen. 

Du behöver inte hämta några filer eller använda 
plugin-program för att ansluta till möten

Ja – Webex erbjuder en inbyggd, webbläsarbaserad 
snabbdeltagandeupplevelse med WebRTC för överföring 
av ljud och bild. Stöds i Chrome, Chromebook och Firefox. 

Nej – Andra har en flerstegsprocess som kräver att 
värdarna schemalägger vid skrivbordet eller manuellt 
kopierar och klistrar in mötesanvisningarna. 

Inbyggd delning från mobila enheter Ja – Med iOS 11   

Automatisk uppringning och automatisk återuppringning 
för personer som använder mobila enheter 

Globala datacenter för att säkerställa högkvalitativa 
videomöten var deltagarna än befinner sig   

Nej – Kräver en tredjepartsapp att dela från mobila  
enheter 

Ja De flesta uppfyller inte detta krav. 

Ja – Webex har en global arkitektur med datacenter över 
hela världen, specialbyggda för möten. Det innebär att 
användare ansluter sig via närmaste datacenter, vilket 
förbättrar hastighet och prestanda. 

Förstklassiga videosystem för skrivbord och rum Ja – Cisco har branschens bredaste videoendpointportfölj 
med prisbelönt design. 

Codecs, programvara och maskinvara samarbetar 

Stöder användare i ett och samma möte i webbläsare, 
webbkameror, mobila enheter och standardbaserade 
SIP-videoslutpunkter, med upp till 720p HD-upplösning i 
en enda videokonferens 

Flytta mötet från en mobil enhet till ett rumssystem 

Flytta mötet från ett rumsystem till din mobila enhet 
så att du kan lämna konferensrummet och fortsätta 
mötet 

Ja – Ciscos videoupplevelse kombinerar prisbelönt design 
och användarvänlighet som ökar antalet användare genom 
att optimera video och tillhandahålla detaljerade analyser. 

Nej – Andra tvingar användare att ansluta med värdens 
lokala datacenter, oavsett var de befinner sig, vilket 
påverkar videokvaliteten och mötesupplevelsen. 

Nej – Andra lösningar kräver en metod med flera leve-
rantörer. 

Nej – Andra förlitar sig på användning av videoenheter 
från tredje part och kan inte erbjuda analys. 

Ja Nej – Endast Webex erbjuder högkvalitativ video på alla 
enheter i samma möte. 

Ja – Cisco Intelligent Proximity är integrerat i Webex. Beror på leverantören 

Ja – Cisco Intelligent Proximity är integrerat i Webex. Beror på leverantören 

Redo att förvandla din mötesupplevelse med Cisco Webex? Börja med att identifiera 
din organisations unika behov – oavsett om det gäller små interna möten eller 
utbildningstillfällen med många deltagare. Berätta sedan hur Cisco kan hjälpa dig. 

© 2017 Cisco och/eller dotterbolag. Med ensamrätt. Cisco, Cisco-logotypen, Cisco Webex Teams, Cisco Webex och Webex är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Cisco och/eller 
dess dotterbolag i USA och i andra länder. Om du vill se en lista över Ciscos varumärken, se varumärkessidan på Ciscos webbplats. Tredjepartsvarumärken tillhör sina respektive ägare. Användningen 
av ordet ”partner” avser inte en partnerrelation mellan Cisco och något annat företag. (1710R)    6 
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