My-Connect
OpenScape Cloud
Carrier-grade spraak plus toonaangevende
sociale collaboration in één applicatie,
als clouddienst in elk implementatiemodel.
My-Connect OpenScape Cloud
is een betere benadering van UCaaS.

www.my-connect.nl

My-Connect OpenScape Cloud
helpt je om werk gedaan te krijgen
De bewezen spraak en sociale collaboration service brengt alles dat teams nodig
hebben om te communiceren samen in een enkele app genaamd Circuit. Het is spraak,
video, scherm delen, chatten, delen van bestanden en veel meer.
My-Connect OpenScape Cloud is een flexibele, kosteneffectieve, productiviteitsverhogende communicatie en
collaboration oplossing, die klaar is voor de digitale werkplek.

Geen aparte apps om samen te werken en

OpenScape Cloud verbetert samenwerk-

geen aparte vensters of tabbladen. Gebruik

ing door HD-video, spraak van hoge

uw telefoon, laptop, desktop of tablet, het

kwaliteit, schermdeling, tekstberichten en

maakt niet uit voor OpenScape Cloud. Alles is

bestandsdeling samen te brengen in één

op één plek en deelbaar.

uniforme weergave.

My-connect Openscape Cloud
Een nieuwe standaard voor UCaaS
My-Connect openscape Cloud is een volledig beheerde excellente oplossing.
Het bied u, naast telefonieen makkelijker samenwerken binnen teams, een schaalbare, flexibele en
vooral een gebruikersgerichte oplossing. De moderne mobiele medewerker van u heeft met
My-Connect OpenScape Cloud een toekomstbestendig en gebruikersvriendelijk platform.
Als organisatie bent u klaar voor de digitale werkplek met minder investeringen en minder complexiteit.
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Openscape CP Phone support

Opslag (GB)
Max users per tenant
Gelijktijdige sessies gebruikers
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Vergadering toegang gast
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Microsoft Outlook Calender Plug-In

1

5

10

20

100

Unlimited

Unlimited

Unlimited

3

6

Unlimited

Unlimited

OpenScape Cloud biedt een
implementatiekeuze, ongeacht of
deze openbaar, hybride of privé is.
Implementatie
Het gebruik van cloudservices is een strategische beslissing
en hoe communicatie en samenwerking past bij uw digitale
transformatiestrategie kan ingewikkeld zijn. My-Connect
OpenScape Cloud is beschikbaar in alle implementatie-opties - van
openbaar tot privé en alles daartussenin - we gebruiken cloudservices om in uw tempo aan uw behoeften te voldoen.

Hardware, software, talent
De echte waarde is dat ongeacht hoe u hardware, software en
talent wilt gebruiken, we dit kunnen aanbieden met OpenScape
Cloud, dus zonder ingrijpende vervanging en de bestaande
technologie, platforms en software hergebruiken. Zet uw eerste
stappen in de cloud – onafhankelijk van hoe u uw digitale
werkplek moet vormgeven, we leveren een oplossing

En de zakelijke impact is aanzienlijk …
Verlaag de kosten en vereenvoudig de werking van uw communicatie-infrastructuur
terwijl u de gebruikersacceptatie en -tevredenheid verbetert.
Integreer team collaboration van de volgende generatie op elke bestaande
infrastructuur en bouw verder op uw investeringen.
Migreer uw communicatie-infrastructuur flexibel en kosteneffectief - wij bieden
het meest elegante en logische pad naar de cloud.
Draagt bij aan meer flexibele, collaboratieve en productieve teams

OpenScape
Desk Phone CP Reeks
Samenwerking
In samenwerking met frog design, een wereldvermaarde marktleider in
productontwerp, heeft Unify de bureautelefoon opnieuw uitgevonden door een vereenvoudigde
gebruikersinterface te combineren met relevante functies om te voldoen aan een brede reeks
gebruikscasussen in een compacte reeks apparaten.

Interoperabiliteitsopties
De bureautelefoon kan nu ook meer dankzij talloze interoperabiliteitsopties, waaronder near-fieldcommunicatie voor automatisch inloggen, Bluetooth LE beacon-ondersteuning voor het verzamelen en delen van informatie en de unieke mogelijkheden die Circuit en OpenScape Cloud-integratie
bieden - uw bureautelefoon werkt harder met de HD-audiokwaliteit die u van Unify verwacht.

OpenScape Desk Phone CP600
Ideaal voor de samenwerkende werkplek waarin
we talloze interoperabiliteitsmogelijkheden
hebben ingebouwd.

OpenScape Desk Phone CP400
Dit mid-tier-apparaat biedt een groter display met
talloze programmeerbare toetsen, ideaal voor
kantoor- en teamomgevingen.

OpenScape Desk Phone CP200
Een featurerijke, voordelige telefoon met
superieure audiokwaliteit.

Circuit Meeting Room
Social collaboration
Circuit Meeting Room brengt social collaboration, een lokale mini-pc en industriestandaard
audio- / videocomponenten samen om licht en toch krachtig in vergaderruimtes te passen.
Het brengt conferencing, samenwerking en stabiliteit samen.

Compact en krachtig
Circuit Meeting Room combineert de Circuit-softwareservice met een
luidsprekertelefoon, een videocamera en een HD-monitor om te voldoen
aan de behoeften van de meeste vergader- en conferentieruimtes.

Gebruikersvriendelijk
Eenmaal geïnstalleerd, stelt Circuit Meeting Room elke gebruiker in staat
om op de eenvoudigste manier snel en succesvol audio / video-conferenties
met meerdere deelnemers uit te voeren.

Kosteneffectief
Onze Circuit Meeting Room-oplossing combineert een cloudservice met
standaardhardware voor voorspelbare en gereduceerde kosten met low-touch
ondersteuningsvereisten. Het is een win-win voor gebruikers en IT-managers.

Gestandaardiseerde
cloud abonnement

OpenScape Cloud

Een volledig UCaaS pakket met
carrier-grade spraak

Verbind met uw
bestaande investering

ATC

UTC

Unify PBX

Non Unify PBX

Elke hybride omgeving met
enterprise spraak opties

Voeg het toe aan uw
applicatie landschap

Service opties
voor grote bedrijven

OpenScape
Cloud Managed
cPaaS

Public, Hybrid,
Private (Virtual, Dedicated)

100% juiste adresinformatie in
jouw app, doormiddel van API

OpenScape Cloud + managed
services

www.my-connect.nl

