
Daha fazla şirketin 
Webex'i seçmesinin 
5 nedeni 

Daha sezgisel çalışma şekli. 
Çalışanlarınızın, müşterilerinizin ve iş ortaklarınızın farklı zaman 
dilimlerinden veya bir konferans masasından istedikleri zaman 
istedikleri konumdan bağlanabilmeleri ve işbirliği yapabilmeleri 
gerekir. 
Bu iş yerleri, sanal toplantıları gerekli kılan mobil ve bulut kullanımının da desteğiyle her 
zamankinden daha hızlı bir şekilde genişlemektedir. Ölçeklenebilir ve güvenli ses, video 
ve içerik paylaşımı sayesinde gerçek zamanlı işbirliği her yerden gerçekleştirilebilir. 
Bağlı kalmak, müşteri hizmetlerinin daha iyi olmasının yanı sıra üretkenliğin artmasını ve 
daha hızlı kararlar almayı sağlayabilir. Ancak bu yalnızca teknoloji sorunsuz bir deneyim 
sunarsa ve kullanıcıların benimsemesini sağlayacak düzeyde sezgiselse gerçekleşir. 

Daha iyi toplantılara yönelik ihtiyaç evrensel olsa da, tüm 
toplantı hizmetleri aynı kalitede değildir. 
Yanlış araç seçildiğinde, değerli toplantı zamanının teknolojiyle ilgili sorunların 
giderilmesine harcanması veya kullanıcıları teknolojiyi benimsemekten alıkoyacak negatif 
bir deneyim yaşanması sonucu gerçekte üretkenlik azalabilir. Bu özellikle kötü toplantı 
kalitesinin şirket algısını ve imajını olumsuz etkileyebileceği durumlar için geçerlidir. 

birlikte çalışmayı 
olması gerektiği gibi 
sezgisel hale getirir.

Bir yandan çözüm 
yöneticilerinin istediği 
huzuru sağlarken 
diğer yandan ekiplerin 
her zamankinden 
daha hızlı, daha 
akıllı ve daha etkili 
çalışabilmesini sağlar. 

Mesaj   |   Ara   |   Toplantı Yap   |   Beyaz Tahta   |   Dosyalar   |   Görevler 
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%95 
Fortune 500  
şirketlerinin

Video özellikli Cisco® 
işbirliği çözümlerini 

kullanın.¹ 

%52 
web konferansı 

alanındaki pazar payı² 

Daha fazla 
şirket, Webex'e 
diğer konferans 

çözümlerinin 
toplamından daha 
fazla güveniyor. 

Tüm konferans çözümleri eşit yaratılmamıştır. 
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113 milyon profesyonel 
yanılıyor olamaz. Piyasada 
birçok işbirliği çözümü var. 
Ancak yalnızca bir tane 
Webex® var. 
Kimse işbirliğini uzun zamandır 
kurumsal iletişim teknolojisi alanında 
lider olan Cisco'dan daha iyi bilemez. 
Kurumsal iletişim teknolojilerimizden 
bazıları şunlardır:

•   Web konferansı

•   Video konferans

•   Çok kanallı müşteri hizmetleri 

•   Ekip işbirliği

•   Tümleşik iletişim

Sezgisel teknoloji ve ödüllü tasarım ile 
sınıfının en iyisi hizmeti alırsınız:

•    Her ay 27 milyondan fazla toplantı 
düzenlenmektedir 

•    Tüm dünyada her ay 5 milyar 
dakikadan daha uzun toplantı süresi

•   Her ay 113 milyonun üzerinde 
toplantı katılımcısı

•   19 Red Dot tasarım ödülü 

Sezgisel toplantılar daha üretken geçer ve daha fazla 
kullanılmaktadır.
Karmaşık veya güvenilir olmayan teknoloji, katılımcıların sorunları gidermeye çalışırken değerli 
toplantı zamanını boşa harcamasına neden olabilir. Bu yalnızca üretkenliği etkilemekle kalmaz, 
aynı zamanda çözümün benimsenmesinin önünde bir engel teşkil eder. Kullanıcıların bir 
çözümü tekrar kullanmaması için bir kötü deneyim yeter. 

Cisco Webex, çözümü ilk kez kullanan kullanıcılar için bile toplantıları kolaylaştıran özel 
deneyimler sunmak üzere ses, video ve içerik paylaşımını bir araya getirir. Webex, doğru 
özellikler ve farklı cihazlarda sorunsuz kullanıcı deneyimi de sağlar. Böylece, ekipler teknolojiyle 
ilgili engellere takılmadan doğrudan işlerine odaklanabilir. 

Webex ofiste, evde ve yolda harika deneyimler sağlamak için sağlam bir konferans temelini 
yenilikçi özelliklerle birleştirir.

Toplantılara kolayca katılın: Masaüstü bilgisayarınızdan, tarayıcıdan, videodan veya bir mobil 
cihazdan katılabilirsiniz. Herhangi bir dosya indirmeniz veya eklenti kurmanız gerekmez. Ayrıca, 
aralarında Google Takvim'in de bulunduğu farklı birçok uygulamayı kullanarak toplantılara 
katılabilirsiniz. Daha kolay katılabileceğiniz deneyimler, toplantıların zamanında başlaması 
anlamına gelir.

Toplantıları kolayca planlayın: Davetiyenin konum alanına @webex'i eklediğinizde katılım bilgileri 
otomatik olarak doldurulur. Böylece, yoldayken bile herhangi bir dosya indirmenize veya eklenti 
kurmanıza gerek kalmadan kolayca planlama yapabilirsiniz. 

Toplantılar sırasında daha iyi odaklanın: Etkili arka plan gürültüsünü algılama teknolojisi, genel 
sesleri otomatik olarak algılar ve daha sonra, toplantı katılımcısına hattının sesini kapatmak 
isteyip istemediğini sorar. Artık köpeklerin havladığını, kapı zilinin çaldığını veya klavye tuşlarının 
rahatsız edici sesini duymayacaksınız!

Harika mobil deneyimler: Toplantılara herhangi bir cihazdan katılabilirsiniz. Bunun için Apple 
Watch'unuzu veya Android giyilebilir cihazınızı bile kullanabilirsiniz. İçeriği kolayca görüntüleyip 
paylaşabilir ve 720p çözünürlükte iki yönlü görüntülü görüşmeye katılabilirsiniz. Ayrıca, mobil 
programlama çok kolaydır. 

Kişiselleştirilmiş toplantılar: Özelleştirilebilir bir adresle tamamlanan, her kullanıcının sahip olduğu 
sanal kişisel toplantı odasında hemen toplantı yapabilir, ileriye dönük bir plan hazırlayabilir veya 
uğramak isteyecek olanlar için odanızı açık bırakabilirsiniz. İsterseniz toplantılarınızı gizli tutmak 
için odayı kilitleyebilir, sanal lobinizde kimlerin olduğunu önizleyebilir ve hazır olduğunuzda bu 
kişileri kolayca kabul edebilirsiniz. Bunların yanı sıra, odanızı bir avatar, resimler ve bir masayla 
özelleştirebilirsiniz. 

   2 
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Cisco Webex Teams ile Tanışın – sezgisel ekip 
işbirliğiyle çalışmayı ileriye taşıyın 
Kapsamlı bulut işbirliği hizmetleri platformunun bir parçası olan Cisco Webex Teams, istediğiniz zaman, 
istediğiniz yerden ve istediğiniz cihazdan bağlanabilmenizi sağlayan eksiksiz bir araç seti sunar. Webex 
Teams, Webex Meetings'in avantajlarını geliştirir. Böylece, konuşmayı toplantıdan önce, toplantı sırasında 
ve toplantıdan sonra sürdürerek etkileşimde bulunmaya ve yenilik yapmaya devam edebilirsiniz. 

•  Toplantı yap
•  Mesaj 

•  Ara
•  Beyaz tahta 

•  İçeriği paylaş
•  Yenilik yap 
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Bir izlenimin iyi veya kötü olmasını videonun kalitesi belirler.
Şahsen, telefon üzerinden, çevrimiçinde veya video konferans aracılığıyla bir şirketin 
kendisini sunma şekli, şirket hakkında birçok bilgiyi barındırır. Kötü bir deneyim, şirketin 
pazardaki algısının yanı sıra müşteri memnuniyetini ve bağlılığını olumsuz etkileyebilir. 
Dolayısıyla, ucuz konferans hizmetleri çekici görünse de işle ilgili risklerin dikkate 
alınması önemlidir.

Çözüm kalitesi ve güvenilirlik hızla iş açısından çok önemli hale gelmekte ve her 
video konferansı deneyimi için güçlü bir altyapı gerekmektedir. Yalnızca Cisco 
küresel bir mimari sunmaktadır. Bazı sağlayıcılar yalnızca belirli bir ülkeyi veya 
bölgeyi desteklediğinden, bu durum uzak ekip üyeleri için video ve toplantı kalitesini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer sağlayıcılar da yalnızca belirli video cihazlarını 
destekleyerek toplantıya katılabilecek kullanıcıları veya kullanıcıların katılım şeklini 
kısıtlamaktadır. 

Cisco Webex aşağıdaki özelliklere sahip sektör lideri, yüksek netlikte, güvenilir 
video sunar:  

En yüksek kalitede video deneyimi: Aynı anda 1.000'den fazla katılımcı için sorunsuz, 
net video deneyimleri elde edin.

Küresel toplantı ağı: Webex, hız ve performans sağlamak üzere toplantılar için özel 
olarak oluşturulmuş küresel bir mimariye ve ağa sahiptir. Dünyanın dört bir yanında 
bulunan veri merkezleri sayesinde ekip üyeleri, kendilerine en yakın Webex veri 
merkezini kullanarak toplantılara katılabilir. Avantajı mı? Katılımcılar nerede bulunursa 
bulunsun gecikmelerin yaşanmadığı yüksek kaliteli video toplantıları.

Video konferans dahil: Webex video konferansı, herhangi bir ek maliyet getirmeden 
Cisco Webex'e dahildir. Bu özellik, harika bir toplantı deneyimi için video cihazlarınızı 
Webex toplantılarına bağlar. 

Kolay entegrasyon ve kullanım: Webex, diğer olanaklarla da güzel bir deneyim yaşatır. 
İster bir tarayıcıdan ister kendi mobil veya video cihazından olsun, herkes herhangi 
bir ek ücret ödemeden toplantılara katılabilir. Buna ödüllü Cisco video masa ve oda 
cihazları, üçüncü taraf video cihazları, hatta Microsoft Skype Kurumsal dahildir. 

Yüksek hızda büyüyen 
işletmelerin %75'i video 
özellikli işbirliği çözümleri 
kullanmaktadır.3

Dinamik özellikler: Cisco, her katılımcının deneyimini optimize etmek ve basitleştirmek için en iyi video masa ve oda cihazlarımızı 
uygulama yazılımlarıyla bir araya getirmektedir. Konuşmacı izleme ve otomatik çerçeveleme gibi özellikler, olağanüstü kalitede video 
toplantıları sağlamak için akıllı yakınlaştırma ve konuşmacıyı çerçeve içine alma imkanı sunarak sanki herkes aynı odadaymış gibi 
hissetmenizi sağlar. 



Cisco, gelecek için yenilikler yapmaya 
devam ederken bugünün sektör lideri 
teknolojisini sunar. 

Konferans ihtiyaçları geliştikçe ölçeklenen 
ve genişleyen esnek seçenekler edinin. 

Çoğu kuruluş gibiyseniz muhtemelen çeşitli konferans ihtiyaçları 
için birden çok tedarikçiyi yönetmenizin gerektiği sinir bozucu 
durumları yaşamışsınızdır. 

Webex, mevcut araçlarınızı ve cihazlarınızı entegre ederek 
aşağıdakileri de kapsayacak şekilde her türden ve her büyüklükte 
toplantıyı gerçekleştirmenizi sağlar: 

1.000 katılımcıya kadar toplantılar: Cisco Webex Meetings, 
entegre ses, video ve içerik paylaşımı özellikleriyle tüm cihazlardan 
herkes ile toplantılar düzenleyebilmenizi sağlar. Kolayca 
kullanabileceğiniz tek bir uygulamada içerik oluşturmak, paylaşmak 
ve işlerinizi halletmek için güvenli bir sanal alan olarak Cisco 
Webex Teams'i herhangi bir ek ücret ödemeden kullanabilirsiniz. 
Bu çözüm, toplantıları mesajlaşma, arama, dosya paylaşımı ve 
beyaz tahta ile birleştirerek ekiplerin toplantı öncesinde, sürerken 
ve sonrasında ivmelerini korumalarına yardımcı olur.

3.000'den fazla katılımcı için çevrimiçi olaylar: Cisco Webex Events, 
müşteriler, iş ortakları veya çalışanlarla olaylar planlamanıza ve 
bunları yönetmenize yardımcı olur. Gelecekteki toplantıları daha etkili 
bir şekilde gerçekleştirebilmeniz veya ürünleri ve hizmetleri daha 
geniş bir kitleye daha iyi pazarlayabilmeniz için katılımcı kitlenizle 
etkileşimde bulunup anket yapın ve olayın başarısını ölçün. 

4 

5 

40.000'den fazla katılımcıya web yayınları: Cisco Webex Webcasting, 
Cisco Webex Event Center'a benzer avantajlar sunar ancak 
çok geniş kitleler için tasarlanmış, ölçeklenebilir bir video akışı 
çözümüdür. Bu hizmet, olayınızın herhangi bir risk içermediğinden 
emin olunması ve kusursuz bir deneyim sağlanması için beyaz 
eldiven Yardım Hizmetleri'nin prodüksiyonunu içerir.

En fazla yedi ara içeren eğitim oturumları: Cisco Webex Training 
Center, şirketinizin ve çevrimiçi eğitiminizin daha geniş bir kitleye 
ulaşmasını ve daha etkili olmasını sağlar. Etkileşimli öğrenme 
ortamındaki herkese her yerden canlı talimatları kolayca sağlamanız, 
kitlenin katılımını daha iyi yönetebilmenizi ve e-öğrenme programlarını 
ek personel veya bütçe olmadan genişletebilmenizi sağlar.

Personel ve müşteriler için gerçek zamanlı uzaktan destek: Cisco 
Webex Support Center, destek temsilcilerinin soruları yanıtlamasını, 
hızlı düzeltmeler gerçekleştirmesini, uzak bilgisayarlara erişmesini, 
yazılım yükseltme işlemleri yapmasını ve dahili ve harici müşterilere 
her zaman hizmet sağlamasını mümkün kılar. 

Güvenli iletişim kritik öneme sahiptir ve güvenliği 
en iyi Cisco bilir. 

Bugünün kuruluşları ve kullanıcıları için güvenlik en önemli önceliklerden 
biridir. Konferans hizmetleri, planlamadan katılımcı kimlik doğrulamasına 
ve içerik paylaşımına kadar birden çok güvenlik katmanı sağlamalıdır. Hem 
işbirliği hizmetlerinde hem de ağ güvenliğinde bir lider olarak, bunu hafife 
almıyoruz. 

Cisco İşbirliği Bulutu, isteğe bağlı uygulamaların son derece güvenli bir 
şekilde sağlanması için tasarlanmış küresel, kurumsal ölçekte bir ağdır. Çok 
sıkı bağımsız denetlemelerle doğrulanan ölçeklenebilir bir mimari, tutarlı 
kullanılabilirlik ve çok katmanlı kiracı güvenliği sunar.

Ekipler, ihtiyaç duydukları araçlar ve istedikleri 
destekle güvenli bir şekilde çalışabilir.

1.   IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Videoconferencing Equipment 2016 Vendor Assessment, IDC, 
Haziran 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 Eylül 2015.

3.  Video-Enabled Collaboration and Business Growth: The Winning Combination, Techaisle, Ocak 2017. 
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Ücretsiz deneme seçeneği
  

 

Evet – Zaman sınırlamaları olmadan, en fazla üç 
katılımcı için   

 

Evet – Bazıları ikiden fazla katılımcıyla zaman 
sınırlamaları uygulamaktadır.

MPEG 4 kaydı
  

 

Evet
  

 

Evet – Çoğu tedarikçi kayıtların davet sahibinin 
bilgisayarında kaydedilmesini gerektirmekte ve akış 
seçenekleri sunmamaktadır.

İçerik depolama entegrasyonları
  

 

Evet – Box, Dropbox, IBM Connections, Google, 
OneDrive   

 

Değişiklik göstermektedir

Video konferans özellikleri ve tüm toplantılarda video 
odası cihazları aracılığıyla katılma imkanı     

 

Evet – Webex video konferansı Cisco'ya dahildir 
Webex için ek ücret alınmaz.   

 

Diğer tedarikçiler ek ücret talep etmekte veya bu 
özelliği sunmamaktadır. 

Gelişmiş özelliklere sahip kişisel odalar
  

 

Evet – Bekleme odası ve kullanıcıları tek tek kabul etme 
olanağıyla otomatik kilitleme ve otomatik kilit açma.   

 

Çoğu tedarikçi özelliği sunmamakta veya 
Webex kadar güvenli bir şekilde sağlamamaktadır. 

Yetkisiz katılımcıların toplantıya katılmasını engellemek 
için basit güvenlik   

 

Evet – Kullanıcı, hazır olduğunda katılımcıları kabul etmek 
üzere kişisel odasını kilitleyebilir.   

 

Hayır – Diğer tedarikçiler parola sunmaktadır. Parolaları 
hatırlamak ve kullanmak zor olabilmekte ve parolalar 
kişisel oda güvenliği için risk teşkil etmektedir.

Kişisel odayı otomatik kilitleme 
  

 

Evet – Kullanıcılar, kişisel odalarını önceden kilitlenecek 
şekilde ayarlayabilir.   

 

Hayır – Kullanıcıların, katılımcılar toplantıya katıldıktan 
sonra odalarını kilitlemeyi hatırlamaları gerekmektedir.

Mobil, masaüstü, telefon veya video cihazlarından bir 
düğme ile   

 

Evet
  

 

Tedarikçiye bağlıdır

Bir toplantıya katılımı basitleştirmek için mobil cihazınızı 
bir oda sistemiyle eşleme   

 

Evet – Cisco Intelligent Proximity, Webex'e entegredir.
  

 

Tedarikçiye bağlıdır

Apple iOS cihazlardan Touch ID ile oturum açma
  

 

Evet  
  

 

Tedarikçiye bağlıdır

TOPLAM HİZMET ÖZELLİKLERİ       Diğer Tedarikçiler 

SEKTÖR LİDERİ GÜVENLİK       Diğer Tedarikçiler 

KOLAY PLANLAMA       Diğer Tedarikçiler 

KOLAY KATILIM       Diğer Tedarikçiler 

Cisco Webex'in diğer tedarikçilerle karşılaştırmasına bakın.

Çevrimiçi toplantılar, eğitim, olaylar, web yayınları ve 
destek dahil tüm toplantı türlerini sunar 

Evet    

Birden çok dil için destek ile küresel kullanılabilirlik Evet – 17 dilde mevcuttur Sınırlı 

Toplantı kapasitesi Evet – Tek bir toplantıda en fazla 1.000, olaylar için 
3.000 ve web yayınları için 40.000'den fazla eş 
zamanlı kullanıcı 

Değişiklik göstermektedir 

Bulut, karma ve tesiste konuşlandırma seçenekleri Evet        Hayır diğer tedarikçiler üç seçeneği de sunmaktadır. 

Hizmeti çevrimiçi satın alma olanağı Evet Evet 

Güvenli Evet – Cisco'nun sektör lideri güvenlik uzmanlığı ile 
oluşturulmuş çok katmanlı güvenlik 

Sınırlı 

Kalıcı içeriğin güvenliğini sağlama Evet Sınırlı – Bazı tedarikçilerde içerik, toplantı sonra erdikten 
sonra bile sunucuda kalmaktadır. 

FedRAMP yetkisi Evet – Cisco Webex, ABD federal hükümetinin belirlediği 
sıkı gereksinimleri karşılamaktadır. 

Outlook, Google ve Lotus Notes'ta üretkenlik araçlarıyla 
hızlı planlama 

Çoğu tedarikçi bu gereksinimi karşılamamaktadır. 

Evet Evet 

Üretkenlik araçları olmadan basit planlama Evet – Karma Takvim Hizmet etkinleştirildiyse kullanıcıların 
toplantı konumu alanına @Webex yazmasıyla mobil 
cihazlarda bile erişim ayrıntıları otomatik olarak doldurulur.

Hayır 

Hayır 

Kolayca hatırlanabilen güvenli kişisel oda adresi Evet – Özelleştirilebilir isme özel adres Bazı tedarikçiler 10 basamaklı rastgele kodlar sunmaktadır. 

Herhangi bir cihazdan tek dokunuşla başlatma veya katılma Evet Evet    

Standartlara dayalı herhangi bir cihazdan, hatta Microsoft 
Skype Kurumsal'dan, ek ücret ödemeden katılım 

Evet        Hayır – Diğer tedarikçiler ek ücret almakta veya bu   
        özelliği sunmamaktadır. 
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Hemen başlayın veya yenileyin. Daha fazla bilgi edinin

YENİLİKÇİ ÖZELLİKLER         Diğer Tedarikçiler 

Hayır 

Hayır 

Hayır 

Hayır 

Hayır 

Hayır 

SEKTÖR LİDERİ VİDEO        Diğer Tedarikçiler 

Herhangi bir cihazda herhangi bir kişiyle kalıcı 
mesajlaşma, dosya paylaşımı ve beyaz tahta 
yoluyla ekip işbirliği 

Evet – Cisco Webex Teams ücretsiz olarak çözüme dahil 
edilmiştir.

Planlama için herhangi bir dosya indirilmesi veya eklenti 
kurulumu gerekmez

Evet – Kullanıcıların toplantı konumu alanına @Webex 
yazmasıyla mobil cihazlarda bile erişim ayrıntıları otomatik 
olarak doldurulur. 

Katılımcılar için kolayca hatırlayabilecekleri güvenli 
kişisel oda adresi   

Konferans hizmetinin video aracılığıyla sizi aramasını 
sağlayarak toplantıya katılma 

Çift ses kapatmayı ortadan kaldırmak için üçüncü taraf 
kulaklık sesini kapatma entegrasyonu 

Toplantılar sırasında dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak 
için arka plan gürültüsünü algılama 

Evet – Webex, kişisel odalar için özelleştirilebilir isme özel 
adresler içerir.  

Bazı tedarikçiler 10 basamaklı rastgele sayılardan oluşan 
kişisel odalar sunmaktadır. 

Evet – Webex, kullanıcının video cihazını arar.  

Evet  

Evet  

Mobil cihazlardan basit toplantı planlaması Evet – Katılım bilgilerinin otomatik olarak doldurulması 
için toplantı konumu alanına @Webex'i ekleyin. 

Toplantılara katılım için herhangi bir dosya indirilmesi veya 
eklenti kurulumu gerekmez

Evet – Webex, ses ve video için WebRTC'yi kullanan yerel, 
tarayıcı tabanlı bir hızlı katılım deneyimi sunmaktadır.  
Chrome, Chromebook ve Firefox'ta desteklenir. 

Hayır – Diğer tedarikçilerin, davet sahiplerinin masalarından 
planlama yapmalarını veya toplantı talimatlarını manuel olarak 
kopyalayıp yapıştırmalarını gerektiren çok adımlı bir süreçleri 
vardır. 

Mobil cihazlardan yerel paylaşım Evet – iOS 11 ile   

Mobil cihaz kullanan kişiler için otomatik arama ve 
otomatik geri arama seçenekleri 

Katılımcılar nerede olurlarsa olsunlar video toplantılarının 
yüksek kalitede olmasını sağlamak için küresel veri 
merkezleri   

Hayır – Mobil cihazlardan paylaşım için bir üçüncü taraf  
uygulaması gerekir 

Evet Çoğu tedarikçi bu gereksinimi karşılamamaktadır. 

Evet – Webex, toplantılar için özel olarak oluşturulmuş, dünya 
genelinde yaygın veri merkezlerini içeren küresel bir mimariye 
sahiptir. Bu şekilde, kullanıcıların kendilerine en yakın veri merkezi 
aracılığıyla toplantılara katılması hızı ve performansı iyileştirir. 

Sınıfının en iyisi video masa ve oda sistemleri Evet – Cisco, ödüllü tasarımıyla sektördeki en geniş video 
uç noktası portföyüne sahiptir. 

Birlikte çalışan codec'ler, yazılımlar ve donanımlar 

Tek bir toplantıda kullanıcıları web tarayıcılarında, web 
kameralarında, mobil cihazlarda ve standartlara dayalı 
SIP video uç noktalarında, tek bir video konferansında 
720p'ye kadar yüksek tanımlı görüntüyle destekleme 

Toplantıyı mobil cihazınızdan bir oda sistemine taşıma 

Konferans odasından ayrılıp aynı zamanda toplantıya 
devam edebilmeniz için toplantıyı bir oda sisteminden 
mobil cihazınıza taşıma 

Evet – Cisco video deneyimi, video optimizasyonu ve 
ayrıntılı analizler sağlama yoluyla kullanıcı benimsemesini 
artırmak için ödüllü tasarımı ve kullanım kolaylığını birleştirir. 

Hayır – Diğer tedarikçiler, davet sahibini yakınlığa bakmaksızın 
yerel veri merkezini kullanarak bağlanmaya zorlamaktadır. Bu 
durum, video kalitesini ve toplantı deneyimini olumsuz etkiler. 

Hayır – Diğer çözümler, birden çok tedarikçiyi içeren bir 
yaklaşım gerektirmektedir. 

Hayır – Diğer tedarikçiler üçüncü taraf video cihazlarını 
kullanmakta ve analiz sunmamaktadır. 

 Evet Hayır – Yalnızca Webex aynı toplantıda tüm cihazlarda 
yüksek kalitede video sunmaktadır. 

Evet – Cisco Intelligent Proximity, Webex'e entegre edilmiştir. Tedarikçiye bağlıdır 

Evet – Cisco Intelligent Proximity, Webex'e entegre edilmiştir. Tedarikçiye bağlıdır 

Toplantı deneyimlerinizi Cisco Webex ile dönüştürmeye hazır mısınız? İster küçük şirket içi 
toplantılar, ister büyük eğitim oturumları için olsun kuruluşunuzun benzersiz gereksinimlerini 
tanımlayarak başlayın. Daha sonra, Cisco'nun size nasıl yardımcı olabileceğini bize bildirin. 
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