
CISCO WEBEX

LEPŠÍ TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE, 
ÚSPORA ČASU A PENĚZ

Komu je Cisco Webex 
určený?

  Všem malým i velkým organizacím ze soukromého  
i veřejného sektoru, které chtějí zvýšit produktivitu a pohodlí 
při spolupráci svých lidí, a to nejen interně, ale i směrem  
k zákazníkům, dodavatelům nebo partnerům. 

  Firmám, které se věnují vzdělávání nebo potřebují na dálku 
školit svoje zaměstnance (pomocí služeb Webex Trainings 
Center a Webex Event Center), případně chtějí nabídnout 
zákazníkům kvalitnější technickou podporu s možností 
vzdáleného ovládání PC a živého chatu (díky službě Webex 
Support Center).

V oblasti týmové spolupráce a komunikace je stále co zlepšovat. I ve vaší organizaci je  
mohou lidé posunout na vyšší úroveň, tedy pokud k tomu dostanou správné vybavení. 
Objevte potenciál řešení Cisco Webex, které přináší intuitivní nástroje pro videokonference  
a plnohodnotnou týmovou spolupráci bez ohledu na to, jaká zařízení používáte.

Většina společností postupem času přijde na to, že se bez  porad 
vedených na dálku neobejde. Dnes může být komunikace 
s kolegy, dodavateli nebo partnery výrazně efektivnější 
a přínosnější než v minulosti. Cisco Webex vám umožní 
jednoduchou, rychlou a pohodlnou organizaci efektivní porady 
ve virtuální místnosti s libovolným počtem účastníků, kteří  
se mohou připojit z mobilních zařízení, běžných počítačů 
nebo přes videozařízení v zasedací místnosti. V rámci jedné 
schůzky přes Cisco Webex spolu mohou komunikovat nejen 
vaši zaměstnanci, ale i pozvaní hosté z jiných organizací, kteří 
nemusí mít vlastní účet Cisco Webex.

Klíčové vlastnosti Cisco 
Webex

  Jednotné, intuitivní uživatelské rozhraní v celém 
portfoliu aplikací a zařízení Webex.

  Vysoká kvalita zvuku a obrazu.

  Možnost využití přes cloud nebo prostřednictvím vlastní 
infrastruktury, případně v kombinaci obou způsobů.

  Šifrovaná a zabezpečená komunikace po celé trase. 

  Otevřená API rozhraní k propojení s jinými aplikacemi.

  Jednoduché plánování porad díky integraci s Office 365  
a službami kalendáře Google.

  Jednoduché přesunutí hovoru z videozařízení  
v zasedačce na chytrý telefon, tablet nebo notebook  
a opačně díky jedinečné technologii Cisco Proximity, která 
automaticky spojí aplikaci Cisco Webex a nejbližší Webex 
zařízení v dosahu.

  Možnost nahrávání a živého přenosu obrazového obsahu 
z porady ve virtuální místnosti na váš facebookový profil, 
přidávání anotací a následného sdílení pořízené nahrávky 
přes webexový portál.



Vaše týmy můžou být výkonnější – dopřejte jim špičkový 
intuitivní nástroj, aby mohly fungovat lépe a neohrozily  
při tom bezpečnost vašich dat a IT.

Ať už potřebujete zefektivnit interní porady nebo 
organizovat velká virtuální školení, jsme pro vás správnou 
volbou. Soitron je Gold partner společnosti Cisco. Vedle 
prodeje samotných Webex zařízení a služeb nabízíme 
zákazníkům i odbornou montáž, zaškolení, poradenství  
a servisní podporu v plném rozsahu poskytování služby,  
po dobu platnosti servisní smlouvy.

www.soitron.com

Jaké služby a zařízení jsou 
součástí cloudového řešení 
Cisco Webex?

  Webex Meetings na videokonferenční jednání.

  Webex Teams na týmovou spolupráci před poradami, 
během nich i po jejich skončení.

  Webex Calling na telefonování přes Webex Cloud 
(dostupné v USA, Kanadě a západoevropských  zemích).

  Videozařízení Webex Devices instalovaná na stole  
nebo v zasedačce, která nabízejí jednotné uživatelské 
rozhraní a komponenty navržené pro nejvyšší kvalitu  
videa, zvuku a zobrazovaného obsahu. Fakta a čísla

  Na poradách v současnosti trávíme až 37 % času  
(zdroj: Cisco).

  Analytická firma Gartner označila Cisco za lídra  
v takzvaném magickém kvadrantu technologických  
řešení určených pro porady.

  Infrastruktura Cisco Webex zprostředkovává  
na celém světě až 46 % všech online porad a 68 %  
všech videojednání (zdroj: Synergy Research 2018).

  Celosvětově použije Cisco Webex každý měsíc asi 130 
milionů uživatelů na jednom a půl milionu zařízení.

  Produkty a služby Cisco Webex používá 93 %  
společností z Fortune 100.

Co potřebujete, abyste mohli 
používat Cisco Webex?

  Jakýkoli počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon  
s kvalitnější kamerou (ideálně s HD rozlišením).

  Připojení k internetu – stačí i běžná internetová linka 
schopná zajistit každému účastníkovi videokonference 
přenosovou rychlost alespoň 1 Mbps v obou směrech.

  Aktuální verzi webového prohlížeče nebo aplikace Webex 
Meetings, případně Webex Teams, které jsou zdarma  
k dispozici ve verzích pro PC i pro mobilní zařízení. 
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