
CISCO WEBEX

LEPŠIA TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA, 
ÚSPORA ČASU A PEŇAZÍ

Komu je Cisco                   
Webex určený?

  Všetkým malým i veľkým organizáciám zo súkromného aj 
verejného sektora, ktoré chcú zvýšiť produktivitu a pohodlie 
pri práci svojich ľudí, interne aj smerom k zákazníkom, 
dodávateľom či partnerom.

  Firmám, ktoré sa venujú vzdelávaniu alebo potrebujú          
na diaľku školiť vlastných zamestnancov (s využitím služieb 
Webex Trainings Center a Webex Event Center), prípadne 
chcú ponúknuť zákazníkom kvalitnejšiu technickú podporu 
s funkciou vzdialeného ovládania počítača a živého chatu 
(vďaka službe Webex Support Center).

Tímová spolupráca a komunikácia nikdy nie sú také dobré, aby nemohli byť lepšie. Aj               
vo vašej organizácii môžu ľudia posunúť spoluprácu a komunikáciu na inú úroveň – ak                  
k tomu dostanú to správne vybavenie. Objavte potenciál riešenia Cisco Webex, ktoré prináša 
intuitívne nástroje pre videokonferencie a pohodlnú tímovú spoluprácu bez ohľadu na to, aké 
zariadenia používate.

Väčšina spoločností skôr či neskôr príde na to, že sa bez 
virtuálnych mítingov na diaľku nezaobíde. Komunikácia 
s kolegami, s dodávateľmi či s partnermi dnes však môže 
byť efektívnejšia ako v minulosti. Cisco Webex vám umožní 
jednoducho, rýchlo a pohodlne zorganizovať virtuálny míting 
s ľubovoľným počtom účastníkov, ktorí sa môžu pripojiť cez 
mobilné zariadenia, cez klasický počítač alebo cez video 
zariadenie v zasadacej miestnosti. V jednom Cisco Webex 
stretnutí môžu navzájom komunikovať nielen vaši zamestnanci, 
ale aj pozvaní hostia z ľubovoľných organizácií, a to bez nutnosti 
mať vlastný Cisco Webex účet.

Kľúčové vlastnosti                
Cisco Webex

  Jednotné intuitívne používateľské rozhranie v celom 
portfóliu aplikácií a zariadení Webex.

  Vysoká kvalita audia a videa.

  Možnosť využívania cez cloud, prostredníctvom vlastnej 
infraštruktúry, prípadne kombinovane obidvomi 
spôsobmi.

  Šifrovaná a zabezpečená komunikácia po celej trase.

  Otvorené API rozhrania pre prepojenie s inými 
aplikáciami.

  Jednoduché plánovanie mítingov vďaka integrácii                  
s Office 365 a kalendárovými službami Google.

  Jednoduché presúvanie hovorov z video zariadení                  
v zasadačke na smartfón, tablet či notebook a opačne 
vďaka unikátnej technológii Cisco Proximity, ktorá 
automaticky spojí Cisco Webex aplikáciu a najbližšie Webex 
zariadenie v dosahu.

  Možnosť nahrať aj prenášať video obsah z virtuálneho 
mítingu naživo na váš facebookový profil, pridávať anotácie 
a následne zdieľať finálnu nahrávku cez webexový portál.



Vaše tímy môžu byť výkonnejšie – doprajte im špičkový 
intuitívny nástroj na to, aby mohli fungovať lepšie a aby 
pritom neohrozovali bezpečnosť vašich dát a IT.

Bez ohľadu na to, či potrebujete zefektívniť interné mítingy 
alebo organizovať veľké virtuálne školenia, sme pre vás 
správnou voľbou. Soitron je Gold partner spoločnosti 
Cisco. Okrem predaja samotných Webex zariadení a služieb 
ponúkame zákazníkom aj odbornú montáž, zaškolenie, 
poradenstvo a servisnú podporu počas celej doby trvania 
služby, respektíve servisnej zmluvy.

www.soitron.com

Aké služby a zariadenia 
sú súčasťou cloudového 
riešenia Cisco Webex?

  Webex Meetings pre videokonferenčné stretnutia.

  Webex Teams pre tímovú spoluprácu pred, počas                   
a po mítingoch.

  Webex Calling pre telefonovanie cez Webex Cloud 
(dostupné pre USA, Kanadu a západoeurópske krajiny).

  Video zariadenia Webex Devices inštalované na stole 
alebo v zasadačke, ktoré ponúkajú jednotné používateľské 
rozhranie a komponenty navrhnuté pre najvyššiu kvalitu 
videa, zvuku a zobrazovaného obsahu. Fakty a čísla

  Na mítingoch v súčasnosti trávime až 37 % nášho času 
(zdroj: Cisco).

  Cisco bolo označené za lídra v takzvanom magickom 
kvadrante technologických riešením pre mítingy            
od analytickej spoločnosti Gartner.

  Cez infraštruktúru Cisco Webex sa celosvetovo robí 46 % 
všetkých online stretnutí a 68 % všetkých video stretnutí 
(zdroj: Synergy Research 2018).

  V Cisco Webex je aktívnych zhruba 130 miliónov 
používateľov mesačne a poldruha milióna zariadení             
v miestnostiach po celom svete.

  Produkty a služby Cisco Webex používa 93 % spoločností 
z Fortune 100.

Čo potrebujete pre 
používanie Cisco Webex?

  Akýkoľvek počítač, tablet alebo smartfón s kvalitnejšou 
kamerou (ideálne s HD rozlíšením).

  Pripojenie do internetu – postačí aj bežná internetová linka, 
schopná zabezpečiť prenosovú rýchlosť aspoň 1Mbps           
v oboch smeroch pre každého účastníka videokonferencie.

  Aktuálnu verziu webového prehliadača alebo aplikácie 
Webex Meetings či Webex Teams, ktoré sú pre počítač aj   
pre mobilné zariadenie k dispozícii zadarmo.
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