My-Connect Circuit
Effectief werken…
overal samenwerken
Uitvinden en creëren. Deel ideeën en bespreek
de volgende stappen. Breng meningen in kaart.
Vraag collega's om bij te springen. Bel een klant.
Plan een follow-up. Beslissingen nemen.
Deel minuten. Werk samen in de cloud.

Overal samenwerken

Te gebruiken met elke device

My-Connect Circuit biedt eenvoudig

Profiteer van dezelfde ervaring op

te gebruiken, krachtige teamsamen

elke device. Toegang tot conversaties,

werkingsmogelijkheden, of dit nu als

communities en documenten - van

standalone oplossing is of in combinatie

Chrome, Internet Explorer of Firefox

met uw bestaande communicatie-

web browser, iPhone, iPad of Android

Make your teamwork
better with
My-Connect Circuit

Krachtige en contextuele

platforms en zakelijke apps.

Maak een conference ruimte

zoekfunctie

Oproepen aannemen

Verander elke ruimte in een instant

Met Circuit is alle inhoud gemakkelijk

My-Connect Circuit kan

HD-videoconferentieruimte met de

te vinden. Zoek en filter op woord,

samenwerken met bestaande

krachtige, eenvoudig te gebruiken

label, bestanden of mensen en krijg in

SIP-telefonie-infrastructuur met

Circuit Meeting Room-oplossing.

seconden de resultaten die u nodig hebt.

onze telefonieverbindingen te bellen

Stroomlijn uw workflows

Blijf in controle

en gebeld te worden.

Integreer uw workflow- en bedrijfs-

Voorkom mogelijk lekken van

applicaties via de My-Connect Circuit

gevoelige gegevens via schaduw-IT

SDK's en API's.

en stop met betalen voor audio- en

gebruikers die in staat zijn om via

Eén tool met een enkele weergave
Circuit is één app. Een virtuele

videoconferentie-oproepen.

ontmoetingsplek met alle features

Intuïtieve gebruikerservaring

die u nodig heeft om te communi-

Of het nu gaat om audio, video, scherm-

Sociale collaboration

ceren met uw teams.

delen of berichten, dankzij de eenvoud

Creëer online communities en

van Circuit kunt u op een intuïtieve

promoot samenwerking, interactie en

manier samenwerken als u op afstand

het delen van ideeën en meningen in

bent, net als wanneer u samen bent.

uw bedrijf.

My-Connect Circuit is uw digitale werkplek in de cloud.

Ontworpen voor de manier waarop
uw teams vandaag willen werken.
Heeft u een goed idee en wilt u het

In een conferentie en moet je een

Wilt u sociaal zijn zonder het

in realtime delen?

trein halen?

veiligheidsrisico?

Schets uw idee uit, deel uw scherm,

Veeg het Circuit-gesprek naadloos naar

Deel, download, chat en nodig anderen

bespreek oplossingen, neem

uw mobiele apparaat. Trek het terug

uit voor het gesprek. Circuit is een door

beslissingen, deel ze en sla ze op in

naar uw laptop als u achter uw bureau

het bedrijf beheerde app voor het

het gesprek. Allemaal in Circuit.

staat of ga naar waar u naartoe gaat.

delen van sociale netwerken, gebouwd
voor zakelijk gebruik.

Heeft u een probleem waarvoor

Bestanden en gegevens nodig van

een reactie van uw team nodig is?

elders?

Een vergadering gemist en wilt u

Bekijk wie online is en nodig ze uit voor

Maak gebruik van uw bestaande Box,

het inhalen?

een directe conferentie. Externe

Google Drive, One Drive en Syncplicity

Opnamen bevatten audio-, video- en

experts nodig? Ze kunnen ook

diensten via onze native extensies en

schermuitwisseling - download de

meedoen. Geen plug-ins vereist.

integreer met bedrijfs- en

documenten en bekijk de opmerkingen

productiviteits-apps met de Circuit SDK.

van iedereen. Mis niets met Circuit.

My-Connect Circuit is uw digitale werkplek in de cloud.
Voor het eerst staat alles op één plek: audio-oproepen, videoconferenties, berichten
uitwisseling, scherm- en bestandsdeling. Niet meer wisselen tussen apps of het onthouden
van meerdere wachtwoorden. Alles is deelbaar, downloadbaar en controleerbaar. Implementatie is bliksemsnel en integratie aangenaam eenvoudig. Met de voordelige pakketten
per gebruiker biedt Circuit u de operationele en financiële flexibiliteit die uw bedrijf nodig
heeft.

Geïntegreerd in uw toekomst
Integreer uw web gebaseerde processen met Circuit om een geheel nieuw niveau van
samenwerking en communicatie toe te voegen. Voeg uitbreidingen toe om Circuit uw
toegangspoort tot honderden zakelijke apps te maken, of ga verder en integreer Circuit met
uw IoT supply chain, logistiek of voorraadbeheersystemen.

Of u nu uw laptop,
mobiele apparaten
of smartwatches gebruikt.

