BizTalk videokonferencia
Zlepšite spoluprácu tímov
a zvýšte produktivitu firmy

Služba BizTalk úplne eliminuje fyzický kontakt medzi zamestnancami,
obchodnými partnermi a zákazníkmi a znižuje náklady na cestovanie.
Zároveň zvyšuje produktivitu a šetrí čas. Čistý zvuk a obraz
v HD kvalite dokonale zapojí všetkých účastníkov do diskusie.
Vďaka službe BizTalk môžu prebiehať stretnutia kedykoľvek
a kdekoľvek. Stačí vám počítač, tablet alebo mobil.

Služba BizTalk je komplexné,
nákladovo efektívne
a spoľahlivé komunikačné
riešenie pre spoločnosti
všetkých veľkostí. Užite si
konferenciu, ktorá zefektívni
tradičné spôsoby vedenia
porád.

www.swan.sk

N Získate výnimočnú kvalitu
obrazu videa (rozlíšenie
1080p pri 30 snímkach
za sekundu)
N Jedným kliknutím spustíte
videokonferenciu s dvoma
i viacerými účastníkmi
N videokonferenciu ľahko
prepojíte s rôznymi
koncovými zariadeniami
a sieťami

Vďaka flexibilnému riešeniu
umožníte komunikovať
a spolupracovať aj vzdialeným
pracovníkom. Stačí si službu
objednať a spoločnosť SWAN
zabezpečí všetky potrebné
videokonferenčné
zariadenia vrátane
podpory pre
používateľov.
Videokonferenciu
zorganizujete odkiaľkoľvek
cez internet či firemnú
sieť pomocou stolného
počítača, notebooku,
tabletu alebo mobilného
telefónu.

Výhody
služby
N Príjemná videokomunikácia v reálnom
čase
N Obmedzenie fyzického kontaktu
N Optimalizácia zdrojov - obmedzíte
cestovanie, znížite náklady
N Vysokokvalitný zvuk a obraz
vo vynikajúcej HD kvalite zlepší celkový
zážitok
N Možnosť pripojenia väčšieho počtu
účastníkov
N Univerzálna, bezpečná a ľahko použiteľná
videoplatforma
N Prístup cez mobilné zariadenia a internet
N Zmluvná garancia služieb pokryje všetky
pobočky

Využitie
služby
N Zabezpečenie kontinuity podnikania
N Dodržanie karantény alebo
odporúčanej izolácie
N Virtuálne stretnutia zamestnancov,
dodávateľov a zákazníkov
N Kolaboračný nástroj umožňujúci
zdieľanie plochy alebo aplikácie
N Možnosť pripojiť sa z kancelárie, domu,
záhrady alebo auta
N Príležitosť pre častejšie školenia
obchodníkov pracujúcich na diaľku
N Výborný nástroj pre špecifické oblasti
ako napríklad vzdelávanie na diaľku,
telemedicína a prezentácie nových
výrobkov

Služba BizTalk prenáša zvuk a obraz v reálnom čase medzi dvoma a viacerými účastníkmi.
Umožňuje komunikáciu, spoluprácu a prezentáciu materiálov.
Audio a video prenos v HD kvalite prebieha cez internet alebo firemnú sieť.
BizTalk prináša novú funkcionalitu ako je napr. kolaboračná tabuľa alebo nahrávanie
videokonferencie. Kvalitné video je dosiahnuté vďaka kodeku, ktorý prekonáva dátové
chyby alebo straty (error concealment), tzn. optimálny výkon bez zníženia kvality služby.
Služba umožňuje aj spojenie viacerých lokalít súčasne bez oneskorenia prenosu.
Intuitívne užívateľské rozhranie, v ktorom používateľ spustí videokonferenciu jedným
kliknutím.
Možnosti ovládania: infračervené bezdrôtové ovládanie, dotyková obrazovka,
klávesnica/myš.

Viac informácií o cenových ponukách a špeciálnych akciách vám poskytne:
Pre viac informácií o cenových ponukách a špeciálnych akciách kontaktujte
Vášho obchodníka alebo napíšte e-mail na csc@swan.sk.
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