
Cisco Webex Board je plně dotykové all-in-one cloudové zařízení určeno pro týmovou spolupráci s maximál-
ním důrazem na uživatelskou přívětivost a zjednodušení zasedací místnosti. Cílem zařízení je nabídnout nej-
jednodušší způsob jak volat, kreslit/anotovat a sdílet. Zvednout uživatele ze židle a podpořit jejich kreativitu. 
Ve spolupráci s aplikací Cisco Webex Teams je možné ukládat práci a nebo naopak vracet se k již rozpraco-
vané. Vzdáleným účastníků nabízí plnohodnotné funkce (volání, sdílení, kreslení/anotování, přidávání dalších 
účastníků, plánování, práce se soubory), jako kdyby byli s ostatními účastníky v jedné zasedací místnosti.

Díky cloudovému prostředí Cisco webex jsou k dispozici

funkce bezdrátového sdílení pro interní i externí uživatele, 

možnost ovládání z počítačů či mobilních zařízení, možnost 

ovládání zařízení pod vlastním jménem a mnoho dalšího.

Součástí tohoto all-in-one zařízení je sada 12 mikrofonů, 

která poskytuje jasný a čistý zvuk, automaticky upravuje 

hlasy všech účastníků. Vyžaduje napájení a internet.

Klíčové funkce

• Bezdrátová prezentace — Prezentovat lze lokálně nebo 

do probíhající schůzky bez nutnosti instalace jakékoli 

aplikace nebo použití HW komponent.

• Digitální "tabule" — Na tabuli lze snadno psát perem 

Cisco Pen nebo prstem a obsah se bude automaticky 

ukládat do virtuálního prostoru Cisco Webex Teams. 

Psát může i více lidí současně (buď přímo v místnosti, 

nebo na dálku z ostatních zařízení).

• Intelligent Proximity — Technologie, která umožňuje 

párování/synchronizaci mobilních zařízení s videokon- 

ferenční technikou společnosti Cisco, pro platformy: 

Windows, Mac, Android, iOS

• Nepřetržitá práce — Zapojením  Webex Boardu k virtuální 

místnosti je zajištěno bezpečné uchování whiteboardu /

anotací bez nutnosti ukládání. Kterýkoli člen týmu je 

pak může prohlížet a upravovat z jiného zařízení, které 

podporuje platformu Cisco Webex.

• Funkce — zobrazovací zařízení, reproduktor, telefon, 

videoconference, whiteboard / flipchart, lepící štítky /

stickies
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Bezdrátové sdílení obsahu,  

digitální white-board 

a videokonference — 

vše na jednom zařízení 

ve velikosti 55—85 palců  

s možností umístění na stěnu 

nebo na stojan.

https://www.youtube.com/watch?v=4l6d6EW0PMc
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/webex-board/index.html
https://projectworkplace.cisco.com/en-us#/en-us/product/cisco-webex-room-kit-mini/0/0
https://www.webex.com/downloads.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/spark-board/datasheet-c78-738316.pdf?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/spark-board/datasheet-c78-738316.html

	Button 1: 
	Button 4: 
	Button 3: 
	Button 9: 
	Button 11: 
	Button 12: 


