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Δημιουργήστε επαφές και καινοτομήστε με το Cisco Telepresence


Η συνεργασία μέσω βίντεο μπορεί να εξασφαλίσει όλα τα πλεονεκτήματα της άμεσης επαφής της αυτοπρόσωπης επικοινωνίας, χωρίς
όμως να υπόκειται στους περιορισμούς του χρόνου και του χώρου.
Όλες οι δυνατότητες, για όλους



Οι Cisco Telepresence λύσεις σας επιτρέπουν να συνδέεστε με τους
συναδέλφους ,τους συνεργάτες και τους πελάτες σας ανεξάρτητα
από το εάν χρησιμοποιούν smartphone, ταμπλέτες, φορητούς ή επιτραπέζιους υπολογιστές, αξιοποιώντας έτσι στο έπακρο τη δύναμη
της αυτοπρόσωπης επικοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο ενδυναμώνετε
τις σχέσεις σας και επιταχύνετε πλήρως τις επιχειρηματικές σας αποφάσεις.
Μείωση κόστους και αύξηση παραγωγικότητας.



Οι επιχειρήσεις ανακαλύπτουν ότι η συνεργασία μέσω βίντεο έχει τη
δυνατότητα όχι μόνο να μειώσει τα κόστη των μετακινήσεων σε μεγάλο βαθμό, αλλά επίσης και να βελτιώσει την απόδοση της επιχείρησης χάρη στην ταχύτερη λήψη αποφάσεων και την παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Ο τόνος της φωνής και η γλώσσα του σώματος συνεισφέρουν κατά περισσότερο από
50% στην αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας, αλλά πολλές από αυτές τις σημαντικές μη λεκτικές λεπτομέρειες χάνονται κατά την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων
ή τη συμμετοχή σε κλήσεις τηλεφωνικής διάσκεψης. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία είναι πιο προσωπική, δημιουργεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, μειώνει τη σύγχυση
και αυξάνει την υπευθυνότητα.



Παράλληλα η συμμετοχή σε συναντήσεις μέσω βίντεο ή η εργασία
από το σπίτι είναι μέθοδοι που επιτρέπουν στους εργαζόμενους να
εξισορροπήσουν την εργασία και την προσωπική τους ζωή αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα.

Αυτό το γεγονός αντικατοπτρίζεται στις απόψεις των υπεύθυνων των επιχειρήσεων
σχετικά με την αξία της αυτοπρόσωπης επικοινωνίας, τόσο εντός του οργανισμού όσο
και στο εξωτερικό περιβάλλον του. Πάνω από το 75% των υπεύθυνων των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι η αυτοπρόσωπη επικοινωνία έχει κρίσιμη σημασία για την επιχειρηματική επιτυχία.



Υψηλής ποιότητας video από οποιαδήποτε συσκευή.



Room based systems



Desktop Videoconferencing



Mobile Videoconferencing

Συνεργασία μέσω βίντεο: Μεταμορφώστε την επιχείρησή σας και αυξήστε
την παραγωγικότητα

Φυσικά, στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον η επικοινωνία με αυτοπρόσωπη
παρουσία δεν είναι πάντοτε εφικτή. Όμως, χάρη στην τηλεπαρουσία και τη βιντεοδιάσκεψη μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας την επόμενη καλύτερη λύση: άμεση,
σχεδόν αυτοπρόσωπη επικοινωνία, ακόμα και όταν οι συμμετέχοντες απέχουν πολλά
χιλιόμετρα μεταξύ τους.
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Μπείτε στον κόσμο του Cisco Telepresence

Στην ERGOMAN Α.Ε, στόχος μας είναι να παρέχουμε σύγχρονες τεχνολογικές
λύσεις και υπηρεσίες με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών
υποδομών των οργανισμών, την μείωση των αντίστοιχων εξόδων, την αύξηση
της ανταγωνιστικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος.

