Information Technology Solutions

Case Study
for Video Conference
Organization Size
1.900 εργαηόμενοι
67 γραφεία
44 χϊρεσ

Organization Profile
Ο πελάτθσ είναι μια από
τισ μεγαλφτερεσ
ανεξάρτθτεσ εταιρίεσ που
δραςτθριοποιοφνται ςτθν
προμικεια και εμπορία
προϊόντων αργοφ
πετρελαίου, προϊόντων
πετρελαίου, ανανεϊςιμων
πθγϊν ενζργειασ και
επεξεργαςμζνων
μετάλλων.

Η κφρια δραςτθριότθτα του πελάτθ
ςτθρίηεται ςτθν ανάγκθ για ςυνεχόμενθ
ροι πλθροφορίασ και αμεςότθτα ςτθν
επικοινωνία για τθ λιψθ αποφάςεων.
1900

άνκρωποι

ςε

67

γραφεία

εργάηονται κακθμερινά με κφριο ςτόχο
να γνωρίηουν και να αντιδροφν ςτισ
διακυμάνςεισ τθσ παγκόςμιασ αγοράσ
και ηιτθςθσ.
Οι ςυμβατικζσ μορφζσ επικοινωνίασ δεν
είναι αρκετζσ για να καλφψουν τισ
ανάγκεσ ςτθν κακθμερινι εκτζλεςθ των
ςυναλλαγϊν τουσ με τουσ πελάτεσ και
τουσ ςυνεργάτεσ. Σο κλειδί τθσ επιτυχίασ
ςε

ζνα

τζτοιο

επιχειρθματικό

περιβάλλον είναι θ διαχείριςθ των
πλθροφοριϊν, θ εμπιςτοςφνθ και 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
Αφοφ μελετικθκαν διεξοδικά οι ανάγκεσ
επικοινωνίασ του πελάτθ ςχεδιάςτθκαν και
υλοποιικθκαν πζντε ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα
τθλεδιάςκεψθσ αυξθμζνων απαιτιςεων (δφο
αίκουςεσ ςυνεδριάςεων Δ και τρεισ αίκουςεσ
ςυςκζψεων).
Σα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ TANDBERG που
εγκαταςτάκθκαν υποςτθρίηουν τθν επικοινωνία
μεταξφ πολλαπλϊν ςθμείων, τθν προβολι
παρουςιάςεων και υψθλι ανάλυςθ εικόνασ και
ιχου.
Πζρα από το βαςικό εξοπλιςμό ςυςτθμάτων
τθλεδιάςκεψθσ TANDBERG ςε κάκε αίκουςα
εγκαταςτάκθκαν επίςθσ:
Δφο μεγάλεσ οκόνεσ με υψθλι ανάλυςθ εικόνασ
και βάςεισ ςτιριξθσ ζτςι ϊςτε όλοι οι
παραβριςκόμενοι να παρακολουκοφν με άνεςθ
Ηχεία οροφισ και μικρόφωνα για χριςθ κατά τθ
διάρκεια τθσ τθλεδιάςκεψθσ
Διπλζσ κουρτίνεσ με μθχανιςμό ϊςτε να κλείνουν
όταν ξεκινά θ τθλεδιάςκεψθ
Ρφκμιςθ φωτιςμοφ ςε ηϊνεσ που ενεργοποιείται
με φωτοκφτταρα
Αυτόματα ελεγχόμενοσ και ρυκμιηόμενοσ
κλιματιςμόσ
Οκόνεσ αφισ για τον ζλεγχο των αυτοματιςμϊν
τθσ αίκουςασ και τισ παρουςιάςεισ
Ευκολίεσ ςτθν διαςφνδεςθ των υπολογιςτϊν που
χρθςιμοποιοφνται για τισ παρουςιάςεισ

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

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

SERVICES
AVAILABLE
Technical Support
Installation and Setup
Maintenance
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