Information Technology Solutions

Case Study
for Video Conference
Organization Profile
Ο πελάτθσ είναι μεγάλθ
ελλθνικι τράπεηα που
δραςτθριοποιείται ςε
πολλζσ χϊρεσ του
εξωτερικοφ.

Ο πελάτθσ ζχει παρουςία ςε διάφορεσ
πόλεισ τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ
με

καταςτιματα

που

διαφζρουν

ςθμαντικά ωσ προσ το πλικοσ των
υπαλλιλων και το μζγεκοσ.
Το παραπάνω ςυγκριτικό πλεονζκτθμα
ζναντι

των

ανταγωνιςτϊν

τθσ

δθμιουργεί ςτθν τράπεηα υψθλά κόςτθ
εκπαίδευςθσ

και

δυςκολία

ςτθν

επικοινωνία μεταξφ των υπαλλιλων και
τθσ διοίκθςθσ. Επιπρόςκετα, ςε κάποιεσ
περιπτϊςεισ ςθμαντικοί πελάτεσ τθσ
εταιρίασ αναγκάηονται να ταξιδεφουν
ςυχνά

προκειμζνου

να

ςυηθτιςουν

πολφπλοκα ηθτιματα αναφορικά με τισ
επενδφςεισ και τισ ανάγκεσ τουσ.
Κρίςιμο ηιτθμα για τον πελάτθ είναι θ
διαςφάλιςθ
τθσ
επικοινωνιϊν.

αςφάλειασ

των

Η λφςθ που ςχεδιάςτθκε ςτθρίχκθκε ςτα
ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ TANDBERG.
Η TANDBERG αποτελεί τθν κορυφαία
επιλογι ςτον τομζα τθσ τθλεδιάςκεψθσ
κακϊσ τα ςυςτιματα τθσ υπερζχουν ςε
ποιότθτα, αςφάλεια και αξιοπιςτία.
Με

τα

ςυςτιματα

τθσ

TANDBERG

διαςφαλίηεται ποιοτικι επικοινωνία ενϊ
θ επζνδυςθ διαςφαλίηει τθν μείωςθ του
κόςτουσ επικοινωνίασ με ταυτόχρονθ
μείωςθ των ςυνολικϊν δαπανϊν τθσ
εταιρίασ (ταξίδια κλπ). Η χριςθ τουσ
βρίςκει εφαρμογζσ ςε πεδία όπωσ είναι θ
εκπαίδευςθ και θ ομαδικι ςυνεργαςία.

Solution
Για τισ ανάγκεσ του πελάτθ επιλζχκθκε θ λφςθ
Expressway για τθν IP διαςφνδεςθ των
υποκαταςτθμάτων. Η λφςθ αυτι υλοποιείται
με το VCS expressway που τοποκετείτε ςτο
internet με public IP και το VCS control που
είναι θ καρδιά όλθσ τθσ υποδομισ
Videoconference που τοποκετείται ςτο
εςωτερικό δίκτυο τθσ τράπεηασ. Στο firewall
ανοίγονται μόνο 4 πόρτεσ με κατεφκυνςθ από
μζςα προσ τα ζξω (ουςιαςτικά ΔΕΝ ανοίγεται
καμιά πόρτα προσ το δίκτυο τθσ τράπεηασ από
το internet). Η λφςθ αυτι ζχει γίνει δεκτι από
τθν ITU με χαρακτθριςμό Η460.18/Η460.19
και υλοποιείται παγκόςμια.
Δθμιουργικθκαν αίκουςεσ τθλεδιάςκεψθσ 8 ατόμων με Tandberg Profile για τισ
κακθμερινζσ ςυναντιςεισ.
Για τθ ενοποιθμζνθ λειτουργία Voice-Video ζγινε integration με το υπάρχον κεντρικό IP
τθλεφωνικό κζντρο, μειϊνοντασ ζτςι τα τθλεφωνικά κόςτθ ςτα υποκαταςτιματα που
είχαν ςυμβατικι τθλεφωνία.
Για τισ ανάγκεσ των πωλθτϊν υλοποιικθκε θ λφςθ MOVI ϊςτε να μποροφν να
ςυμμετζχουν ςτισ ςυςκζψεισ από τον υπολογιςτι τουσ με χριςθ web κάμερασ.
Για τθ διαςφνδεςθ με παλιά ςυςτιματα μζςω ISDN, εγκαταςτάκθκε ISDN gateway με 4
PRI πόρτεσ.
Για τθ διαςφνδεςθ πολλαπλϊν ςθμείων εγκαταςτάκθκε MCU High definition
Για τθν εκπαίδευςθ και τθν παρουςίαςθ νζων προϊόντων εγκαταςτάκθκε το Tandberg
TCS που δίνει τθν δυνατότθτα καταγραφισ των παρουςιάςεων.
Για τθ διαχείριςθ εγκαταςτάκθκε το ςφςτθμα TMS με δυνατότθτεσ αυτόματου booking
conference, παρακολοφκθςθ ςτατιςτικϊν χριςθσ των μθχανθμάτων, διάγνωςθ
βλαβϊν, upgrade software και reporting.

Benefits
For more information on
our products or services
please visit us on:
www.ergoman.gr

Βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ των ςτελεχϊν
Μείωςθ του κόςτουσ μετακινιςεων
Βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ με πελάτεσ
Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ επικοινωνίασ

SERVICES
AVAILABLE
Technical Support
Installation and Setup
Maintenance
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