Resumo

Cisco Collaboration
Meeting Rooms Cloud
Sua sala de conferência de vídeo pessoal: sempre pronta
para seus negócios
Não seria ótimo se você pudesse participar de reuniões por vídeo,
independentemente do dispositivo? E se seus parceiros e clientes
pudessem participar sem precisar da ajuda de suporte técnico? E se
fosse possível que várias pessoas participassem da sua reunião?

A Cisco CMR Cloud
oferece:
• Um serviço de colaboração por
vídeo que integra tecnologias de
áudio, vídeo e compartilhamento
de conteúdo em uma reunião
• Uma sala pessoal sempre
disponível com sua própria ID que
nunca muda
• Capacidade de participar de
maneira simples, de qualquer
dispositivo de vídeo baseado em
padrões de terceiros, endpoint
Cisco TelePresence®, soft client,
ou Lync client.
• Capacidade de adicionar a CMR
Cloud como uma opção de
serviço a uma assinatura Cisco
WebEx Meeting Center
• Escalabilidade para suporte de até
25 endpoints de vídeo baseados
em padrões, até 500 usuários
adicionais do WebEx Meeting
Center com vídeo e até 500
usuários WebEx Meeting Center
com áudio em uma única reunião.

Com o Cisco® Collaboration Meeting Rooms (CMR) Cloud, a
comunicação com seus colegas, parceiros e clientes é sempre
direta. Comunique-se e compartilhe conteúdo com qualquer pessoa,
independentemente do local, usando qualquer sistema ou dispositivo
com facilidade. Você faz as conexões entre pessoas, o CMR Cloud
gerencia as conexões entre dispositivos.

Saiba o que é simplicidade com o “One Meeting”
O Cisco CMR Cloud combina a simplicidade da conferência WebEx®
com a capacidade de integração de vídeo. O resultado: reuniões
sempre disponíveis pela comprovada solução Cisco WebEx® Cloud.
Distribua sua ID de sala de reunião para realizar reuniões com facilidade.
Colegas, clientes ou parceiros querem se reunir com você? Basta que
eles cliquem na sua ID para solicitar participação na reunião. Menos
formalidade, mais interação.
Você usa sua própria rede e seus próprios dispositivos, pois tudo é
feito na nuvem. Não há necessidade de comprar novos equipamentos.
Pague somente por utilização com uma assinatura mensal.
E com a experiência de uma reunião da CMR Cloud, cada participante
entra na reunião com seu próprio dispositivo (celular, endpoint
de desktop, cliente remoto ou sistema de vídeo em sala) e todos
compartilham a mesma experiência de conferência de áudio, vídeo e
compartilhamento de conteúdo.

Benefícios
Qual é o impacto dessa simplicidade e de reuniões sempre disponíveis?
• Tomar decisões mais rapidamente ao reunir pessoas no horário
adequado para elas, imediatamente, em um horário agendado ou em
sua sala pessoal

• Oportunidade de gravar e
compartilhar para referências
futuras
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“Nossos médicos precisam de
reuniões presenciais. Antes
da Cisco CRM Cloud, os
médicos parceiros que utilizam
iPads, iPhones ou dispositivos
Android tinham dificuldade para
participar de videoconferências
e compartilhar conteúdo com
nossos médicos. Agora, os
dispositivos de vídeo não são
um problema. A qualidade é
ótima, consistente, e o feedback
que estou recebendo é que a
CMR Cloud é ‘incrível.’”


John Maass

Gerente de tecnologia de
conferência, Moffitt Cancer Research
Healthcare

Sempre disponível para
reuniões: os médicos da Moffitt
melhoram a qualidade do
atendimento com a CMR Cloud
Organização
Moffitt Cancer Research Healthcare,
Hospital Cancer Care
Tampa, FL, USA
5000 funcionários no mundo todo

Desafios
• Os médicos remotos não
conseguem participar de reuniões
usando seus dispositivos móveis.
• Os parceiros médicos e hospitais
externos costumam exigir suporte
técnico para participar de reuniões.
• Como alguns sistemas são
incompatíveis, o conteúdo não pode
ser compartilhado.

• Maior flexibilidade fazendo com que os participantes entrem na
reunião usando qualquer dispositivo de vídeo, independentemente do
local ou da tecnologia
• Reuniões ampliadas para centenas de participantes para que sua
sala tenha sempre o tamanho que você precisa
• Economias otimizadas com uma abordagem de pagamento por
utilização com base em um serviço de assinatura mensal, reduzindo
custos com viagens
O resultado: sua empresa se torna mais ágil e você responde mais
rapidamente às mudanças dinâmicas do mercado e dos negócios.

Qual é o diferencial da Cisco CMR Cloud?
• Simples: com base na simplicidade das ferramentas de conferência
pela Web do WebEx, você pode criar, iniciar e participar de reuniões
imediatamente.
• Comprovada: com mais de 18 anos de experiência, a Cisco é a
líder do setor de vídeo e conferência pela Web com participação no
mercado de até 50%.
• Escalável: escalabilidade para suporte de até 25 endpoints de
vídeo baseados em padrões, até 500 usuários adicionais do WebEx
Meeting Center com vídeo e até 500 usuários WebEx Meeting Center
com áudio em uma única reunião.
• Global: a Cisco WebEx Cloud atende a mais de 52 milhões de
usuários no mundo todo.
• Flexível: um modelo em nuvem disponível por meio de uma
assinatura mensal do Cisco WebEx Meeting Center.

Próximas etapas
Para saber mais, acesse www.cisco.com/web/BR/produtos/webex/
index.html.

Resultados com a Cisco CMR
Cloud
• Médicos, parceiros e famílias
conseguem conversar facilmente
com o compartilhamento de vídeo e
conteúdo por meio de seu próprio
dispositivo, em qualquer lugar.
• As reuniões são seguras e, para
participar, os participantes só
precisam clicar na ID de sala
pessoal.
• Agora ficou mais fácil para o
departamento de RH conduzir
entrevistas comportamentais por
vídeo com candidatos, sem atrasos
ou interrupções técnicas.
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