
Cisco Webex
Díky Cisco Webex vám pomůžeme 

fungovat i v současné náročné situaci

Vytvořte pro své pracovníky jednoduché zasedací místnosti, které pro ně budou volně dostupné 
a budou je využívat pro vzájemnou vysoce kvalitní videokomunikaci v rámci krizových týmů a schůzek.
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Dvě možnosti vybavení zasedacích místností

Do místnosti umístíte „All-In-One“ jednotku 

Cisco Webex Board 55 nebo Cisco Webex  

Room 55, která umožní videokonferenční  

hovory ve vysoké kvalitě.

Využijete existující zasedací místnost vybavenou 

monitorem. Doplníte ji jednotkou Cisco Webex 

Room Kit nebo Webex Room Kit Mini.

Webex Enterprise zdarma

Webex Enterprise je cloudová 

služba určená firmám, které chtějí 

zaměstnancům umožnit organi-

zovat videokonferenční schůzky 

a zároveň mít k dispozici centrali-

zovanou správu a reporting.

• HD videokonference s množstvím doplňkových funkcí, 

sdílení obsahu, nahrávání schůzek

• Neomezené schůzky a webináře až do 200 účastníků

• Vytáčené hovory a VoIP audio

• Neomezený messaging ve Webex Teams

• Microsoft Exchange kalendář, synchronizaci souborů, SSO 

• Dashboard pro analýzu a řešení problémů

• Registrace zařízení

• 90-denní bezplatné fungování

Jediný další požadavek je zajištěná síťová konektivita do internetu. Informujte své zaměstnance o dostup-

nosti videokonferenční místnosti. Zprovoznění celé zasedací místnosti trvá maximálně 15 minut.



Modely HW jednotek pro jednoduchou a rychlou instalaci

V případě zájmu kontaktujte ALEF Collaboration tým: cz-voice-presales@alef.com

Cisco Webex Room Kit
místnost pro 4—9 účastníků

Cisco Webex Board 55
interaktivní jednotka určená pro 1—5 účastníků

Cisco Webex Room 55
jednotka určená pro 3—7 účastníků

Cisco Webex Room Kit Mini
místnost pro 2—4 účastníky

Jednotka
1 × video vstup
1 × video výstup
WiFi
Bluetooth

Automatické sledování mluvčího  
až na 4 metry
Širokoúhlá kamera 120°
2 × digitální zoom

Jednotka
1 × video vstup
1 × video výstup
2 mic in
1 line out
WiFi
Bluetooth

Automatické sledování mluvčího  
až na 6 metrů
Kamera, šíře záběru 83° 
2,6 × zoom

4Kp60 kamer s pevnou ohniskovou 
vzdáleností a zorným polem 83°

Integrované pole směrových 
mikrofonů

Dotyková obrazovka

55” 4K LED LCD display

Automatické sledování mluvčího  
až na 6 metrů
Kamera, šíře záběru 83° 
2,6 × zoom

Integrovaný mikrofon

HQ reproduktory  
optimalizované pro hlas

Profesionální 55” 4K LED LCD 
display

10“ ovládací dotykový panel

Elektronické pero 
s magnetickým držákem

Integrované HQ reproduktory 
optimalizované pro hlas

Integrované pole směrových mikrofonů

HQ reproduktory optimalizované pro hlas

Připojení k:

10“ ovládací dotykový panel

Display

Integrovaný mikrofon

HQ reproduktory optimalizované pro hlas

Připojení k:

Stolní mikrofon 20 nebo stropní mikrofon

10“ ovládací dotykový panel

Display


