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Переваги Cisco Spark Board:
• Рішення «все в одному»: єдиний інструмент,
який потрібен для спільної роботи
в переговорних кімнатах.
• Простота у використанні: система з повною
підтримкою сенсорного управління — розумна,
інтуїтивно зрозуміла й легка у використанні.
• Безперервний робочий процес: ця хмарна
платформа дає можливість не переривати
роботу перед, під час і після нарад на будьякому пристрої зі встановленою програмою
Cisco Spark.
• Економічно ефективна, безпечна і здатна до
масштабування: хмарна реєстрація дозволяє
легко й недорого розгорнути систему у
кімнатах для конференцій, включно із
наскрізним шифруванням.
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Cisco Spark Board: пристрій «все в одному» для спільної роботи
в переговорних кімнатах
Cisco Spark™ Board не має аналогів. Цей новий пристрій для спільної
роботи поєднує можливості безпроводового презентаційного екрану,
цифрової дошки для малювання та системи відеоконференцзв’язку. Він
базується на хмарних сервісах та сенсорному введенні й забезпечує
повноцінну спільну роботу, пов’язуючи фізичні та віртуальні переговорні
кімнати захищеним каналом зв’язку. Пристрій встановлюється у фізичні
переговорні кімнати й підключається до сервісу Cisco Spark, гарантуючи
безперервний робочий процес до початку наради, під час неї й навіть
після того, як учасники вийшли з приміщення. За допомогою програми
Cisco Spark учасники команди у переговорній кімнаті та співробітники,
які підключилися віддалено, можуть проводити наради, телефонувати
й креслити на цифровий дошці за допомогою будь-якого пристрою,
на якому встановлена програма.

Ваша команда буде працювати з вами, де б ви не були
Пристрій Cisco Spark Board разом із сервісом та програмою Cisco Spark
пропонує інтегрований комплексний підхід до спільної роботи, якому немає
аналогів на ринку. Cisco Spark Board виконує всі ключові операції, необхідні
співробітникам для командної роботи в переговорній кімнаті. Сервіс Cisco
Spark підключає дошку до віртуального робочого простору, тому взаємодія
може тривати й після закінчення наради.
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Основні можливості рішення Cisco Spark:
• Безпроводові презентації. Демонструйте презентації безпосередньо в переговорній кімнаті або віддалено без необхідності
підключати проводи, USB-пристрої чи адаптери, або вводити
PIN-код.
• Цифрова дошка для малювання. Без зайвого клопоту кресліть
схеми ручкою Cisco Spark Pen або пальцем. Малюнки автоматично зберігаються у віртуальному робочому просторі Cisco
Spark. Цифрову дошку можуть одночасно використовувати кілька
людей — у переговорній кімнаті або віддалено через програму
Cisco Spark на сумісних пристроях.
• Система аудіо- і відеоконференцій. Здійснюйте аудіоі відеодзвінки високої чіткості безпосередньо через Cisco
Spark Board.

• Безперервний робочий процес. Підключайте Cisco Spark Board
до віртуального робочого простору Cisco Spark, і ваші схеми,
малюнки та інші спільні документи будуть миттєво відображатися
на дошці. Ваші колеги зможуть коментувати й редагувати їх,
користуючись дошкою Cisco Spark Board в іншій кімнаті або
пристроями зі встановленою програмою Cisco Spark.
Cisco Spark Board доповнює модельний ряд пристроїв для аудіота відеоконференцій Cisco Spark, які можуть реєструватися
в хмарному рішенні Cisco Collaboration Cloud. Модельний ряд
включає до себе Cisco TelePresence MX, DX і SX Series, а також
Cisco IP Phone 7800 і 8800 Series.

Наступні кроки
Завантажте програму Cisco Spark вже сьогодні.
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