Information Technology Solutions

Case Study
for Video Conference
Organization Profile
Μεγάλθ καταςκευαςτικι
πολυεκνικι εταιρεία, που
ειδικεφεται ςτον κλάδο
των εμπορικϊν και
ψυχαγωγικϊν κζντρων.
Δραςτθριοποιείται ςτθν
Ακινα και ςε τρεισ
μεγάλεσ πόλεισ τθσ
Ελλάδασ

ςτθν

Η λφςθ που ςχεδιάςτθκε ςτθρίχκθκε ςτα

ελλθνικι αγορά ωσ διαχειριςτισ και

ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ TANDBERG.

ςυνιδιοκτιτθσ δφο εμπορικϊν κζντρων

Η TANDBERG αποτελεί τθν κορυφαία

ενϊ

επιλογι ςτον τομζα τθσ τθλεδιάςκεψθσ

Ο

πελάτθσ

δραςτθριοποιείται

ταυτόχρονα

καταςκευάηει

δφο

ακόμα ςε μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ.

κακϊσ τα ςυςτιματα τθσ υπερζχουν ςε

Η ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με επενδυτζσ

ποιότθτα, αςφάλεια και αξιοπιςτία.

ςε ολόκλθρο τον κόςμο αλλά και θ

Με

διαχείριςθ των ζργων που αναλαμβάνει

διαςφαλίηεται ποιοτικι επικοινωνία ενϊ

αποτελεί ςτρατθγικό ςτόχο τθσ εταιρίασ.

θ επζνδυςθ διαςφαλίηει τθν μείωςθ του

Το ζργο που αναλάβαμε περιλαμβάνει

κόςτουσ επικοινωνίασ με ταυτόχρονθ

μελζτθ και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων

μείωςθ των ςυνολικϊν δαπανϊν τθσ

τθλεδιάςκεψθσ και οπτικοακουςτικοφ

εταιρίασ (ταξίδια κλπ). Η χριςθ τουσ

εξοπλιςμοφ που κα επιτρζπουν τθν

βρίςκει εφαρμογζσ ςε πεδία όπωσ είναι θ

καλφτερθ

εκπαίδευςθ και θ ομαδικι ςυνεργαςία.

και

αποτελεςματικότερθ

επικοινωνία μεταξφ των ςτελεχϊν του
πελάτθ. Παράλλθλα ςτόχοσ ιταν θ
μείωςθ των ταξιδιϊν τθσ διοικθτικισ
ομάδασ αλλά και θ μείωςθ του κόςτουσ
τθλεπικοινωνιϊν ςυνολικά.

τα

ςυςτιματα

τθσ

TANDBERG

Solution
Η λφςθ που ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε από
τθν Ergoman ςτθρίηεται ςτθν ςυνεργαςία
ςυςτθμάτων Tandberg και Microsoft.
Συνολικά
ζξι
αίκουςεσ
ςυνεδριάςεων
εξοπλίςτθκαν με ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ
TANDBERG ενϊ εγκαταςτάκθκαν Microsoft OCS
2005 ςε 25 απομονωμζνουσ χριςτεσ ϊςτε να
ςυμμετζχουν ςε κοινζσ ςυνεδριάςεισ.
Στισ
αίκουςεσ
ζγινε
αναβάκμιςθ
των
ςυςτθμάτων φωτιςμοφ και εγκαταςτάκθκε νζα
δικτυακι υποδομι και τθλεοράςεισ LCD με βάςθ
τισ προδιαγραφζσ για τθν βζλτιςτθ απόδοςθ των
ςυςτθμάτων.
Στουσ χριςτεσ ζγινε εγκατάςταςθ και
παραμετροποίθςθ
των
λειτουργικϊν
ςε
φορθτοφσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ ενϊ
παράλλθλα εξοπλίςτθκαν με web cameras και
αςφρματεσ ακουςτικζσ ςυςκευζσ.
Οι εγκαταςτάςεισ ζγιναν ςτθν Ελλάδα και το
εξωτερικό ενϊ ταυτόχρονα πραγματοποιικθκε θ
εκπαίδευςθ των χρθςτϊν ςτθ χριςθ των
ςυςτθμάτων.

Benefits
Βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των ςτελεχϊν
Μείωςθ του κόςτουσ μετακινιςεων
Βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ με ςυνεργάτεσ
Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ επικοινωνίασ

SERVICES
AVAILABLE
Design
Installation and Setup
Technical Support
Maintenance
Application Support
Training

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