Cisco Webex
Nejen komunikační aplikace

Cisco Webex je komplexní služba pro firemní komunikaci, která nabízí vše požadované pro
spolupráci. Od plánování schůzek přes volání, videohovory, sdílení obrazovky, zasílání zpráv,
práci se soubory a jejich zasílání, kreslení, až po ovládání videokonferenčního zařízení. Takto je
možné fungovat v rámci své organizace, ale i mimo ní s externími kontakty. Služba je provozována
prostřednictvím zabezpečeného cloudového řešení společnosti Cisco.
Cisco Webex platforma

Hlavní výhody Cisco Webex

Aplikace Cisco Webex nabízí jedinečné prostředí přizpůsobené pro mobilní i počítačovou platformu. Především pro:

• Inovativní cloudová platforma, s moderním vzhledem
• Podpora hybridní architektury — Integrace s IP Telefonií,
MS eXchange, AD, atd.
• Cisco je jediný světový výrobce nabízející end-to-end
řešení. Od softwaru pro komunikaci, přes všechny typy
koncových zařízení (SW klienti pro mobilní zařízení,
videokonference do všech typů zasedacích místností,
náhlavní soupravy)
• Bezpečnost je nedílnou součástí služby. Šifrována je
veškerá komunikace (media, zprávy a dokumenty)
ze všech zařízení i klientů. V případě potřeby si může
zákazník stáhnout šifrovací mechanismus do vlastní
infrastruktury a tím tak zajistit maximální míru zabezpečení
pro svá data.

Zprávy
Neomezené zasílání zpráv, sdílení obsahu
a zachování historie umožňuje vyšší flexibilitu
nad týmovým projektem. Lze využít individuální i skupinové
zasílání zpráv ve virtuálních místnostech, kde obsah trvale
zůstává a umožňuje tak přehlednější a kontinuálnější týmovou interakci.
Schůzky
Snadné propojování týmů a pořádání schůzek
s kýmkoli s dodatečnými výhodami, které jsou integrované k zmíněnému zasílání zpráv včetně sdílení obsahu
před, během, i po skončení schůzky. Snadno lze naplánovat
schůzku nebo se jí zúčastnit odkukoli a kdekoli na jeden klik
– zasedací místnost, domácí kancelář, na cestě.
Volání
Tato služba umožňuje hlasovou a video komunikaci prostřednictvím mobilních zařízení, počítačů
a konferenčních místností. V případě, že potřebujete více než
jen volání skrze datovou síť, je možné připojit stávající služby
veřejné telefonní sítě. Výhodou je vytáčení z adresáře jedním
dotykem a možnost přijímání klasických telefonních hovorů.
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Proč Cisco Webex?
• Je důvěryhodný a osvědčený — bezpečný, škálovatelný,
celosvětový
• Je fungující a inteligentní — kapesní zařízení
do zasedačky
• Sjednocuje nástroje běžné spolupráce

ZDARMA zkušební verze v plné funkcionalitě platformy
ZDE

