
Samarbejd effektivt  
overalt

Den ultimative samarbejdsplatform

Cisco Webex Teams er en cloud-baseret samarbejdsplat-

form, som gør det nemt for dig at kommunikere, mødes, skabe, 

producere, ringe og dele skærm, whiteboard og dokumenter 

med hvem som helst. Når som helst. Og du kan veksle helt 

gnidningsfrit mellem mobil, tablet, pc/Mac og videosystem.

Chat, møder og opkald

Med Webex Teams kommunikerer du helt enkelt mere effek-

tivt. Fx kan du oprette projektgrupper, hvor du kan chatte 

en-til-en eller med hele gruppen. Du kan indkalde til møder 

og afholde møder med både virtuelle og fysiske deltagere. 

Du kan foretage cloud-baserede telefon-, web- og video-

opkald helt uden besvær og fortsætte arbejdet bagefter 

mødet i dit virtuelle rum. Det smarte er, at alt, hvad der hører 

til projektet af beskeder, møde-skitser og dokumenter,  

forbliver samlet ét sted. Tilgængeligt for alle i teamet. 

Et intuitivt kommunikationsredskab

Webex Teams er let og meget intuitivt at bruge. For det hele 

foregår på en måde, som du i vid udstrækning kender fra de 

sociale medier. Bare mere sikkert – og endnu mere effektivt. 

Og hvis du synes, at brugervenligheden minder dig om  

noget, så er det, fordi Cisco har et samarbede med bl.a. 

Apple for at få alting til at spille sammen. 

Sådan fungerer Webex Teams

Du kan tilgå platformen direkte fra din browser - eller endnu 

nemmere fra din app på din desktop eller mobil. Og platfor-

men kan integreres med andre programmer. 

Træt af projektmøder, hvor det er umuligt at samle alle? Og kilometerlange mail-korrespondancer?  
Med Cisco Webex Teams fra Netdesign får din virksomhed en samarbejds-platform, hvor du nemt  
kan arbejde tæt med alle dem, du vil. Uanset hvor du befinder dig. 



Møder 

Samarbejd effektivt i et sammenhængende workflow – 

før, under og efter møder. Via desktop, mobil eller video.

Beskeder

Skriv med en eller flere, del dokumenter og få al  

information samlet i et virtuelt team.

Opkald

Lav video-opkald til en person – eller hele projekt- 

gruppen på én gang.

En interaktiv mødeskærm

Webex Board booster effektiviteten yderligere – og er alt, 

hvad du har brug for i et mødelokale. Men den trykfølsomme 

55”- eller 70”-skærm fungerer ikke bare som et interaktivt 

whiteboard, videosystem eller en præsentationsskærm. 

Webex Board’et kobler sig nemlig selv på din Webex Teams 

-app i det øjeblik, du træder ind i lokalet. Hermed kan du helt 

trådløst lave opkald, dele indhold og deltage aktivt i mødet. 

Bagefter har du alle dine dokumenter og tegninger i dit 

Webex Teams-rum. Klar til fortsat samarbejde. 

Designet til din virksomhed

Uanset om du er del af en lille virksomhed eller en stor  

organisation, er Webex Teams designet til jer. Det er en 

fremtidssikret platform, der kan integreres med de fleste 

andre programmer. Den sikrer kort sagt den optimale  

kommunikation, som kommer alle i organisationen til gode.

En effektiv samarbejdsplatform …
Webex Teams giver dig og din virksomhed mulighed for at: 

• Arbejde sammen – hvor som helst

• Undgå lange, interne e-mail-korrespondancer

• Samle informationer et sted

• Samarbejde i virtuelle møderum

• Få en ensartet oplevelse på tværs af devices

• Kommunikere, dele dokumenter og afholde møder nemmere

• Foretage videokald til en eller mange

• Dele whiteboard og gemme det

• Sige farvel til ledninger og adaptere pga. deling via appen

•  Ringe op i mobil og trådløst flytte mødet til jeres videosystem  

eller Webex Teams Board

… med mange fordele
• En sammenhængende organisation på tværs af lokaliteter

• Et brugervenligt værktøj til nutidens agile arbejdsliv

• Tæt samarbejde mellem kolleger, virksomheder og kunder

• Opbygning af en ”Work smarter, not harder”-organisation

• Øget konkurrencedygtighed pga. mindre spildtid og større effektivitet 

• Større rentabilitet og vækst 

• Mere tilfredse medarbejdere via mulighed for bedre work/life-balance 

• Sikkerhed med fuld end-to-end-kryptering

Book et møde for at høre mere om Cisco Webex Teams. Ring 44 35 80 00.


