Videokonferenční řešení

Šestihvězdičkové přínosy
 Jdete s dobou díky využívání moderní, rychle se rozvíjející
technologie pro komunikaci
 Máte možnost video propojení nejen s kolegy, ale i
s dodavateli a zákazníky
 Připojíte se všude, kde máte v dosahu internet,
ne jen v kancelářích
 Můžete si nahrávat důležitá jednání, prezentace a školení
 Získáte podmínky pro plnohodnotný home-office zaměstnanců
 Výrazně snížíte firemní náklady na cestování

Jste v dobrých rukou
Výrobce: Společnost Yealink patří dlouhodobě mezi celosvětově TOP výrobce IP
telefonů a patří mezi TOP5 výrobců videokonferenčních řešení, své zákazníky má
ve více než 100 zemích světa
Výhradní dovozce: Společnost JOYCE zajišťuje pro ČR a SR kvalitní a rychlou
lokální podporu, hotline a přizpůsobování řešení individuálním požadavkům
partnerů a koncových zákazníků. V oboru je již více než dvacet let. www.joyce.cz

Příklady videokonferenčních řešení
Malé a střední firmy

Obvyklé požadavky

 ožnost účasti všech pracovníků na firemních poradách a školeM
ních, aniž by museli jet na centrálu společnosti
Vidět se dle potřeby i s pracovníky v home-office a s trvale vzdáleně
pracujícími zaměstnanci
Úspora času a nákladů na pravidelné služební cesty obchodníků za
dlouhodobými partnery/zákazníky

Vhodné řešení Yealink

Vhodný rozsah uživatelů: 1 centrála společnosti, do 7 poboček, do 10 manažerů/
Home-Office pracovníků, desítky obchodníků v terénu, neomezeně partnerů/zákazníků

 entrální prvek umožňující 8-cestné propojení pro zaměstnance na
C
centrále, pobočkách, v home-office i v terénu
Na pobočkách videokonferenční jednotka vhodná do malých a

středních zasedacích místností, s možností nahrávání
Pro vedoucí pracovníky, manažery a vzdáleně pracující stolní videotelefony a/nebo instalace PC aplikace (VCD klient) na notebook/
počítač.
Pro vybrané partnery kteří nedisponují vlastním videokonferenčním
řešením, slouží PC aplikace (VCD klient)
Pro obchodníky instalace aplikace na smartphone či tablet (VCM
klient).

Celková cena řešení: od 200.000 Kč bez DPH

Bankovní sektor

Obvyklé požadavky

 ít vše v zabezpečené síti pod kontrolou
M
Úspora času a nákladů na služební cesty
Možnost současného školení pracovníků z více lokalit
Pro vybrané vedoucí pracovníky/manažery možnost operativních videokonferencí přímo
od jejich pracovního stolu

Vhodné řešení Yealink

 ro zajištění požadované bezpečnosti výběr pouze HW prvků do bankovní sítě
P
Centrální prvek splňuje maximální požadované propojení 24-cestné videokonference
Na pobočkáchvideokonferenční jednotka vhodná do velkých zasedacích místností s
možností nahrávání školení a jednání
Stolní videotelefony pro vedoucí pracovníky/manažery umožňující okamžité video konzultace mezi manažery napříč pobočkami.

Vhodný rozsah uživatelů: 1 centrála společnosti, do 23 poboček, do 50 manažerů s
propojením přímo od stolu

Celková cena řešení: od 400.000 Kč bez DPH

Státní správa

Obvyklé požadavky

 entrální prvek pronajímat jako službu (měsíční splátky)
C
Možnost současně školit zaměstnance na centrále i na

všech pobočkách bez nutnosti cestování
Možnost využívat videokonferenci pro vybrané partnery/zákazníky
Možnost využívat videokonferenci i pro zaměstnance v terénu

Vhodné řešení Yealink

Vhodný rozsah uživatelů: 1 centrála společnosti, do 80 poboček, neomezeně
partnerů/zákazníků a zaměstnanců v terénu

Celková cena řešení: od 650.000 Kč bez DPH

www.joyce.cz

 entrální prvek zajišťuje cloudové řešení Yealink Meeting
C
Server, možnost umístění v externím datacentru
V centrále společnosti videokonferenční jednotka vhodná do
velkých zasedacích místností
Na pobočkách videokonferenční jednotka vhodná pro menší
a střední zasedací místnosti, umožňující školení všech bez
cestování.
Pro vybrané partnery/zákazníky instalace PC aplikace (VCD
klient), takže není nutný nákup HW.
Pro zaměstnance v terénu instalace aplikace na smartphone
či tablet (VCM klient).

Videokonferenční řešení

