HCL Sametime Premium
Twoje spotkania. Twoje dane. Podwójna wartość.
HCL Sametime jest tym, czego używają instytucje rządowe i korporacje, aby zapewnić bezpieczeństwo
swoim komunikatom wewnętrznym. To sprawdzony i bezpieczny czat oraz platforma spotkań wideo.
Aplikacja jest dostosowana do współczesnej organizacji pracy – zwinnej, bezpiecznej i zdalnej,
a to wszystko przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Możliwości

Korzyści

Wartość

Prywatność, szyfrowanie
i bezpieczeństwo danych.

Twoje dane i rozmowy są chronione
– w prywatnej chmurze lub lokalnie.

Ustalasz własną politykę bezpieczeństwa i
wdrażasz opcje wymagane dla Twojej ﬁrmy.
Nie martwisz się bezpieczeństwem danych.

Natychmiastowe
spotkania i wiadomości
błyskawiczne za pomocą
jednego kliknięcia.
Bez czekania.

Już tylko kilka sekund dzieli Cię od
bezpiecznego czatu zespołowego,
spotkania wideo i udostępniania plików.
Nie ma potrzeby instalacji, logowania lub
opłaty za rozwiązanie SaaS.

Sprawne i błyskawiczne spotkania.
Nie tracisz czasu na przełączanie się
pomiędzy spotkaniami każdego dnia.

Kontrola nad spotkaniem.

Moderatorzy spotkania mają kontrolę nad
dźwiękiem i trybem prezentacji podczas
spotkania. Możliwe jest utworzenie
spotkania z dostępem po podaniu hasła.

Elegancki i intuicyjny program. Spełnia
wszystkie biznesowe standardy
nowoczesnego programu do komunikacji
audio-wideo.

Praca z dowolnego
miejsca, przy użyciu
dowolnego urządzenia
w domu lub w drodze.

Praca w domu, w biurze lub w podróży –
bezpieczny czat, który nigdy Cię nie
zawiedzie.

Twój zespół może współpracować i szybko
reagować w kryzysie. Usprawniając Twój
biznes.

Wdrażaj w bezpiecznej
chmurze lub lokalnie.

Szybsze wdrażanie dzięki Kubernetes.
Prostsza instalacja i mniej serwerów.

Automatyzacja pozwala na szybszą
konﬁgurację oraz oszczędność czasu
administracyjnego – czyli zmniejszenie
kosztu.

Organizuj wydarzenia live.
Docieraj do milionów
użytkowników.

Prowadź transmisję strumieniową wideo
bezpośrednio na YouTube.
Dla nieograniczonej publiczności.

Udostępniaj aktualizacje biznesowe,
szkolenia z pracownikami, klientami
lub partnerami biznesowymi za pomocą
jednego kliknięcia.

Nigdy nie tracisz danych
po zakończeniu spotkania.

Zespoły mogą rozmawiać oraz pisać ze
sobą na czacie – przed, w trakcie oraz po
spotkaniu.

Twój zespół jest ciągle na bieżąco – dzięki
nagrywanym spotkaniom i historii czatu.

Zasady administracyjne
i zarządzanie zasobami
zajmuje tylko kilka minut.

Łatwo deﬁniujesz dostęp do
poszczególnych danych wybranym
grupom. Zwiększasz bezpieczeństwo.

Przedsiębiorstwa mają większy nadzór
i kontrolę nad prywatnością swoich
danych i zasobów.
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