Cisco WebEx από τη Cyta και τη Logicom Solutions
Μοιραστείτε ιδέες και πληροφορίες με οποιονδήποτε
από οπουδήποτε!
H Cyta και η Logicom Solutions σας βοηθούν να πετύχετε περισσότερα, δίνοντας στο προσωπικό σας τη δυνατότητα να
συνεργάζεται μέσω internet, χρησιμοποιώντας το Cisco® WebEx Meeting Center. Μοιραστείτε έγγραφα, παρουσιάσεις και
εφαρμογές οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε. Καλέστε διαδικτυακές συναντήσεις μεταξύ μελών του προσωπικού σας,
οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες και κρατήστε ενδιαφέρουσες και δημιουργικές τις συνεδρίες με
τους Πελάτες ή τους συνεργάτες σας.
Το Cisco WebEx από τη Cyta και τη Logicom Solutions σας επιτρέπει να κάνετε διαδικτυακές συναντήσεις, με την ίδια εμπειρία
και αποτελεσματικότητα που έχουν οι συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο.
• Συντονίστε ή συμμετάσχετε σε μια συνάντηση, χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε πλοηγό internet,
το κινητό σας τηλέφωνο ή τη συσκευή tablet που διαθέτετε, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε.
• Κάντε τις διαδικτυακές σας συναντήσεις ακόμα πιο ελκυστικές με τη χρήση βίντεο υψηλής ευκρίνειας, το οποίο
εμφανίζει αυτόματα τον εκάστοτε ομιλητή.
Η υπηρεσία Cisco WebEx από τη Cyta και τη Logicom Solutions σας βοηθά να ελαχιστοποιήσετε το κόστος, βελτιστοποιώντας
τους πόρους πληροφορικής. Οι λύσεις Cisco WebEx προσφέρονται μέσω του Cloud της Cisco και είναι εύκολο να αναπτυχθούν
και να χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρο τον οργανισμό. Το Cloud της Cisco είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ειδικά σχεδιασμένο για
ασφαλή παροχή εφαρμογών κατά ζήτηση και προσφέρει μια ευέλικτη αρχιτεκτονική, σταθερή διαθεσιμότητα και πολυεπίπεδη
ασφάλεια.
Η υπηρεσία Cisco WebEx από τη Cyta και τη Logicom Solutions προσφέρεται χωρίς καμία χρονική δέσμευση, με μηνιαία
συνδρομή, η οποία χρεώνεται μέσω του λογαριασμού της Cyta.

Χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας
Κάντε τις διαδικτυακές σας συναντήσεις εύκολες και παραγωγικές, αξιοποιώντας
τις πιο κάτω δυνατότητες του Cisco WebEx:
• Κοινή χρήση υπολογιστών, εγγράφων και εφαρμογών: Μοιραστείτε σε πραγματικό χρόνο το περιεχόμενο
του υπολογιστή σας με τους άλλους συμμετέχοντες, οι οποίοι βρίσκονται μακριά. Δώστε τον έλεγχο
στους συμμετέχοντες ώστε να μπορούν να μοιράζονται και αυτοί τους υπολογιστές τους.
• Ολοκληρωμένη εμπειρία πολυμέσων: Κάντε τις παρουσιάσεις σας πιο ελκυστικές, ενσωματώνοντας
διάφορα πολυμέσα, όπως PowerPoint, Flash, ήχο και βίντεο.
• Βίντεο υψηλής ευκρίνειας: Δώστε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να έχουν οπτική επαφή σε
πραγματικό χρόνο. Προσομοιώστε τη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με συμμετέχοντες από διάφορα μέρη, με
βίντεο πολλαπλών σημείων. Δείτε το εξαιρετικής ευκρίνειας βίντεο του ομιλιτή με έως και 720p ανάλυση οθόνης.
• Floating Panels: Μπορείτε να προσφέρετε προβολή πλήρους οθόνης για τους συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα
να χρησιμοποιείτε πλήκτρα ελέγχου, για να διαχειρίζεστε τις δραστηριότητες της συνάντησης.
• Καταγραφή, επεξεργασία και αναπαραγωγή διάσκεψης: Καταγράψτε τις συναντήσεις για μελλοντική
αναφορά, εκπαιδευτικούς σκοπούς ή επιδείξεις.
• Desktop Integration Suite: Ξεκινήστε άμεσα συναντήσεις από MS Office, MS Outlook, και Lotus Notes.
• Πρόσβαση στη συνάντηση με ένα κλικ: Ξεκινήστε μια συνάντηση και προσκαλέστε συμμετέχοντες από την
επιφάνεια εργασίας σας, με ένα κλικ.
• Γρήγορη έναρξη διασκέψεων: Στείλτε προσκλήσεις και υπενθυμίσεις εύκολα, σε μια συνάντηση, μέσω της
υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε.
• Υποστήριξη πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων: Μπορείτε να συναντηθείτε με οποιονδήποτε, χωρίς να
ανησυχείτε για το ποιο λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιούν. Η υπηρεσία υποστηρίζει Windows, Mac, Linux,
Solaris και πληθώρα κινητών συσκευών.

Πλεονεκτήματα
Η υπηρεσία Cisco WebEx από τη Cyta και τη Logicom Solutions χρησιμοποιεί
τεχνολογίες πληροφορικής βασισμένες στο Cloud και προσφέρει τα ακόλουθα
πλεονεκτήματα:
•
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•
•
•
•
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•
•

Χωρίς κόστος εγκατάστασης και ενεργοποίησης της υπηρεσίας.
Χωρίς έξοδα συντήρησης.
Χωρίς κόστος αναβάθμισης.
Είναι εύκολο στη χρήση.
Επιτρέπει την εργασία με ομάδες σε όλο τον κόσμο. Χρειάζεται μόνο μια σύνδεση στο internet.
Παρέχει αποτελεσματική συνεργασία με Πελάτες, συνεργάτες και εργαζόμενους.
Αξιοποιεί τους επιχειρηματικούς πόρους, φέρνοντας κοντά τους συνεργάτες χωρίς το χρόνο και
τα έξοδα ενός ταξιδιού.
Επιτρέπει διασκέψεις από οπουδήποτε, οποτεδήποτε και με οποιαδήποτε συσκευή.
Παρέχει υψηλής ανάλυσης και ποιότητας διάσκεψη βίντεο.
Προσφέρει απεριόριστο αριθμό διασκέψεων.
Δεν απαιτείται οι συμμετέχοντες να είναι Πελάτες της υπηρεσίας για να παρακολουθήσουν τη συνάντηση.
Δωρεάν υποστήριξη και εκπαίδευση.
Απαραίτητη η πρόσβαση στο internet.

