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Hvorfor vælge Cisco WebEx fra ipvision?

Dine fordele

Det er hurtigt og nemt at implementere en ny mødeløsning, men det skal gøres rigtigt. 
Vi har stor erfaring med, hvad der skal til af kommunikation, vejledning og uddannelse af brugere for, 
at vores tjenester implementeres mest e�ektivt. 

Træning og uddannelse af brugerne med udgangspunkt i deres behov og brugssituationer er en del 
af den samme ydelse.

Præsentations- og dokumentdeling

Program- og skærmdeling

Afstemning

Chat og video

Optag og afspil

Cisco WebEx er verdens førende alt-i-en koference-
løsning, der integrerer audio, video og webkonferencer. 
Det giver brugerne uanede muligheder for at præsen-
tere, dele og samarbejde i forskellige dokumenter og 
programmer. Cisco WebEx er fuldt integreret med 
ipsivions telefonmøder mødetjeneste og kan hjælpe til at  

e�ektivisere det daglige arbejde og reducere behovet for 
rejser og dertilhørende udgifter og tidsforbrug. Uanset 
hvor du be�nder dig, er det let at starte eller deltage i et 
online møde. Cisco WebEx gør det muligt for dig og 
dine møde- deltagere at kommunikere og dele doku-
menter, præsentationer og programmer online.    
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Onlinemøder med samarbejdsmuligheder



Cisco WebEx 

Gennemfør dine onlinemøder på en nemmere og mere produktiv måde 

Dokument, program og skærmdeling
Vis din skærm, dine dokumenter og programmer 
til mødedeltagere i realtid. Giv kontrollen til dine 
deltagere, så de kan dele deres skærm, og samar-
bejde om samme indhold. 

Fuld Multimedia oplevelse
Engagér dine mødedeltagere ved at indarbejde 
multimedia i dine præsentationer. F.eks. Power-
Point, animationer, lyd og video med mere.

Integreret lyd
Cisco WebEx er integreret med TelefonMøders 
mødetjeneste med lokaltakserede mødenumre i mere 
end 60 lande. Du kan også vælge at blive ringet op.

Identificér hvem der har ordet
Identi�cér hvem der har ordet, via et blinkende ikon 
i deltagerpanelet.

Videokonferencer
Hold face-to-face møder med �ere deltagere 
ved hjælp af multipoint Video.

Tilpas dit skrivebord
Igangsæt møder øjeblikkeligt fra Microsoft 
Outlook, Lotus Notes, og få adgang til en 
række chatløsninger.

Optagelse, redigering og afspilning af mødet
Optag dine møder, så du kan bruge optagelserne 
som demoer eller til videre træning.

Tilslut mødet med ét klik
Invitér deltagere, og start dit møde med kort 
varsel, fra dit skrivebord.

Nemme mødeinvitationer
Send mødeinvitationer og påmindelser ved hjælp 
af et automatisk telefonopkald, sms, e-mail fra din 
computer eller IM, herunder Cisco WebEx Con-
nect og andre programmer.

Virksomhedsløsning
Log på én gang, og få adgang til alle programmer, 
b.la. WebEx Meeting Center og andre virksom-
hedsprogrammer integreret med WebEx.

Support på alle platforme
Du kan holde møder med alle, der bruger 
WebEx uanset hvilket operativ system, de 
bruger. Gælder også mobile enheder.

Samarbejde med WebEx
Gennemfør multipoint interaktive møder 
globalt, uden ventetid eller afbrydelser.

PowerPanels™
Leverer fuldskærmsvisninger for deltagere, mens du 
styrer mødeaktiviteten bag kulisserne.

Understøttede sprog
Engelsk, spansk, brasiliansk portugisisk, fransk, 
italiensk, tysk, svensk, japansk, koreansk og 
kinesisk.
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