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Järjestä kokouksia ja jaa tietoa missä vain
RICOH Unified Communication System Advanced -palvelun avulla voit viestiä helposti paikasta riippumatta. Intuitiivisen pilvipohjaisen palvelun avulla voit järjestää videoneuvottelun nopeasti missä tahansa käyttäen mitä vain laitetta ja verkkoyhteyttä. Voit eliminoida kalliit järjestelmät ja erilliset ohjelmistot – samalla vältät turhauttavat viiveet ja hankaluudet. Palvelun ansiosta voit näyttää helposti asiakirjoja ja esityksiä
nähden samalla osallistujien reaktiot. Voit myös tehdä entistä helpommin yhteistyötä monissa eri paikoissa olevien ihmisten kanssa. Kun
lisäät lähes mitä vain laitteita tukevan palvelun liiketoimintaympäristöösi, voit helposti varata ja käynnistää videoneuvottelun tai liittyä valmiiseen istuntoon. Palvelumme tekee videoneuvotteluistasi entistä henkilökohtaisempia ja niissä jaetusta materiaalista mukaansatempaavampia.
•

Tilattava ja skaalattava palvelu vähentää etukäteisinvestointeja

•

Yhdistyy mihin vain tavalliseen videoneuvottelujärjestelmään

•

Kokouksia voi luoda ja hallita, ja niihin voi liittyä käyttäen mitä vain verkkoyhteydellä varustettua laitetta

•

Minimoi IT-osastolta vaadittava vaiva

Luo oma virtuaalinen
kokoushuone

Hallinnoi seuraavaa kokoustasi
helposti

Varaa seuraava kasvokkain tapahtuva kokouksesi vain muutamalla

Palvelumme avulla pääset nauttimaan keskitetystä hallinnasta

napsautuksella. Kutsu osallistujia pilvipohjaiseen kokoushuonee-

ja entistä vaivattomammista puhelin- ja videoneuvotteluista.

seen esimerkiksi tietokoneen, tabletin, selaimen tai videoneuvot-

Keskitetyn hallinnan ansiosta pääset tarkastelemaan käyttötietoja

telujärjestelmän kautta. Monimutkaiset suunnitelmat tai tekniset

sekä reaaliaikaisesti että takautuvasti. Voit myös kauko-ohjata

järjestelmät eivät ole tarpeen.

käynnissä olevia kokouksia ja varata niitä näppärästi suoraan Mi-

Voit pitää jopa 30 hengen kokouksen, jossa osallistujat näkevät ja

crosoft Outlookin kautta. Puhelun tiedot, kuten numero syötetään

kuulevat toisensa. Voit jakaa helposti asiakirjoja, esityksiä, kuvia

lisäosan avulla suoraan osallistujien Outlook-kalenteriin, ja voit

ja paljon muuta. Koska kokoushuone on virtuaalinen, se on myös

myös määrittää vieras-/isäntäoikeuksia, jotka lisäävät neuvottelun

aina käytettävissä ilman ennakkovarausta. Voit käyttää sitä esimer-

tietoturvaa.

kiksi yllättäviin puheluihin kolmen tai useamman ihmisen välillä tai
järjestää sillä viikoittaisia tiimipalavereita, rekrytointitilaisuuksia tai
asiakastapaamisia. Saat oman yksilöllisen video-osoitteen, joka on

Huomautus: puhelut voidaan suojata salasanalla.

samannäköinen kuin sähköpostiosoite, joten se on helppo muistaa
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ja jakaa yhteyshenkilöille.

AUDIO CONFERENCE

Virtuaaliseen kokoushuoneeseen pääsee liittymään mistä vain
tavallista videoyhteyttä tukevasta laitteesta. Tilanteissa, joissa soittaminen on kätevämpää, voidaan hyödyntää puhelinnumeroita,
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jotka toimivat 62 maassa ja joiden avulla voi säästää kaukopuhelumaksut. Voit käyttää monia sovelluksia – esim. Skype for Business,
Policom Real Presence tai Cisco Jabber Movi – ja hyödyntää myös
esitysten jako-ominaisuuksia. RICOH UCS Advanced -palvelu tukee
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myös Web-RTC-puheluja ja kaikkia yleisimpiä internet-selaimia.

Pysy yhteydessä liikkeelläkin
Muuta iPadisi tai Android-tablettisi tehokkaasi videoneuvottelu-

PC/MAC

laitteeksi, jolla voit muodostaa suojatun ja laadukkaan video- ja

*Skype is a trade mark of Skype

ääniyhteyden maailman eri puolilla olevien kollegojen ja liikekumppanien kanssa. Palvelun ansiosta pysyt aina yhteydessä – olit

Yhdistä kaikki neuvotteluratkaisusi samaan kokoukseen paikasta

sitten tien päällä tai lempikahvilassasi.

riippumatta millä tahansa laitteella ja mistä vain verkosta. RICOH

Voit järjestää kahdenkeskisen tapaamisen tai pitää tiimipalavereita,

Unified Communication System Advanced -palvelu yhdistää ne

johon voi osallistua mistä vain tavallista videoyhteyttä tukevasta

kaikki toisiinsa.

järjestelmästä, esim. Polycom, Cisco, Microsoft Skype for Business
(Lync), tai jopa verkkoselaimesta tai puhelimesta.
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