FELKÉSZÜLT AZ EGYESÍTETT
KOMMUNIKÁCIÓRA?
MI IGEN!!

Jabrra M5390
Jab

Jabrra M5390 USB
Jab

Jabrra GN2000 USB
Jab

Jabrra GN2100 USB
Jab

Jabrra GN9330e USB
Jab

Jabrra GN9350e
Jab

- Bluetooth headset
irodai és irodán
kívüli használatra
- Mobiltelefonhoz,
PC-hez, asztali
telefonhoz
- Szélessávú audio,
70 m hatótávolság

- Bluetooth headset
irodán kívüli
használatra
- Mobiltelefonhoz és
PC-hez
- Szélessávú audio,
70 m hatótávolság

- Vezetékes headset
call-centerekbe és
irodai használatra
- PC optimalizált
- Szélessávú audio,
extra tartósság

- Vezetékes headset
call-centerekbe és
irodai használatra
- PC optimalizált
- Szélessávú/Hi-Fi
audio, könnyített
viselet

- Vezeték nélküli headset menedzsereknek
és az irodai személyzetnek
- PC optimalizált
- Szélessávú audio,
120 m hatótávolság

- Vezeték nélküli headset menedzsereknek
és az irodai személyzetnek
- PC-hez és asztalitelefonhoz
- Szélessávú audio,
120 m hatótávolság

Egyesített
Kommunikációs
eszközök
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Mi az
az Egyesített
Kommunikáció?

Az Egyesített Kommunikációt (UC - Unified
Communications) egy olyan szituációval
tudjuk jellemezni, melynek során különbözó´
technológiák – úgymint hang, e-mail,
azonnali üzenetek – egy közös egységet
képeznek, és a felhasználó irányába egyetlen
felhasználói felületen keresztül jutnak el. Az
ötlet elindítója a produktivitás növelés és az
együttmú´ködés eló´segítés irányában történó´
törekvés volt, így vált kulcsfontosságúvá a
kommunikáció korszerú´sítése, egyesítése.
Hogyan hat ez a felhasználói élményre?
Íme néhány példa:

Kommunikáció szabadon …
Az IP telefon használat széleskörú´
elterjedésével és a költségcsökkentések fokozódásával egyidejú´leg
az Egyesített Kommunikáció térhódítása gyorsan növekszik.

Biztosan Ön is hallott már róla. Talán
az Ön cége is tervezi ennek megvalósítását. De mi is pontosan az Egyesített
Kommunikáció?
A következó´kben elmagyarázzuk a
kifejezést, és rámutatunk, hogy a fejbeszéló´k miért képezik szerves részét
bármely UC rendszernek.

Egy friss Datamonitor kutatásból
kiderült, hogy az Egyesített
Kommunikációs USB végpontok
száma 2009 folyamán várhatóan
41%-al fog növekedni.
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Tartózkodjon akár az asztalánál, legyen
mozgásban iroda-szerte, otthon, vagy az
országúton, a kommunikáció feltételei
változatlan minó´ségben állnak rendelkezésére. Könnyen kapcsolatban maradhat
kollégáival, Ön bárhol is legyen. Azonos
adatkészlet (telefonszámok, e-mail címek,
stb.) áll rendelkezésére bármely eszköznél
vagy helyzetben, IP hálózaton keresztül.

... amelyre normál esetben
nem lenne képes
Az egyik dolog, mely az UC-t oly vonzóvá teszi,
az együttmú´ködés eló´mozdítása. A közös felhasználói felület és a kiválóan kifejlesztett
hangminó´ség kombinációja növeli a közösségtudatot, és a távolság elveszti jelentó´ségét.
A „környezet-kíméló´ üzleti megoldások”
eszköze, mert lehetó´vé teszi az otthonról
történó´ munkát és a távolsági együttmú´ködést
virtuális csoportokkal. Ezen felül a képesség,
hogy bárhol, bármilyen eszközzel kommunikálhatunk, megszünteti az idó´veszteségeket, és
növeli a produktivitást!

… és könnyen …
Az összes vonatkozó alkalmazást egyetlen
közös interface-be egyesítettük, beleértve
a fix és mobil hangot, e-mail-t, azonnali
üzeneteket, asztali alkalmazásokat és IP
hangot (VoIP). Egy jelenlét jelzó´, melyet
egyes alkalmazásokhoz kapcsolhatunk,
úgymint naptár vagy e-mail, jelzi az Ön
valós helyzetét kollégáinak és fordítva.
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MIÉRT OLYAN
FONTOSAK A
HEADSETEK?
Az Egyesített Kommunikáció során a headseteknek igen nagy a befolyásuk a felhasználói
élményre, ezért nagyon fontos, hogy megfeleló´
minó´ségú´ fejbeszéló´t válasszunk!

Élje át a legkiválóbb hangzást!
A legnyilvánvalóbb oka ennek, hogy megtapasztaljuk a fokozott hangtisztaságot, melyet
az UC nyújt. Bárki, aki már próbálkozott olcsó PC headsettel VoIP alkalmazáshoz, érteni
fogja, miért olyan fontos ez.
Amíg a hagyományos telefonálásban keskenysávú frekvenciatartományban továbbítódik az
adat (300 Hz – 3,600 kHz), a legtöbb UC rendszer a szélessávú adatátvitelt támogatja –
6,800 kHz-ig - az optimális hívás-tisztaság eléréséért. Hogy élvezni tudja ezt az adottságot,
olyan headsetre van szüksége, mely képes a teljes szélessávú hangátvitelre.

A kéz-mentesség eló´nyei

Vezeték nélküli szabadság

Egy headset segítségével Önnek felszabadulnak a kezei, így szabadon
gépelhet, felkelhet, kinyújtóztathatja
lábait, és - amennyiben vezeték nélküli
fejbeszéló´vel rendelkezik – sétálhat az
irodában.

Megszabadul az asztalhoz kötöttségtó´l
és lehetó´sége nyílik egyszerre több feladat
elvégzésére, így produktívabbá válik –
a headset felvétele után azonnal. Sétáljon
egyet! Menjen el egy aktáért a kollégához!
Vegyen ki a nyomtatóból egy dokumentumot!
Mindezt úgy, hogy közben nem szakítja meg
beszélgetését partnerével.

Hear the difference at www.jabra.com/UC
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MIÉRT
VÁLASSZA A JABRA-T?
A hívás tisztaságáért és
biztonságáért

A mozgás szabadságáért
Egy nemrégiben készített felmérés kimutatta,
hogy az irodai dolgozók több mint fele mulasztott már el fontos hívást, amíg asztalától távol
volt.* A Jabra fejbeszéló´i jelzik a bejövó´ hívást,
melyekre azonnal válaszolhat, bárhol is tartózkodjon!

A Jabra fejbeszéló´inek magas hangminó´sége lehetó´vé teszi, hogy átélje az UC
tökéletes hangzását. A szélessávú hangzás
növeli a hangélességet. A PeakStopTM
technológia kiküszöböli az egy bizonyos
frekvencia feletti hangos zajokat. A zajszú´ró´ mikrofon minimalizálja a háttérzajt.

A kényelemért és hatékonyságért
Az Egyesített Kommunikáció felhasználói
világának nélkülözhetetlen eszköze az Ön által
kiválasztott headset. Napjainkban 10-bó´l 8 ember vallja, hogy munkája sokkal hatékonyabb lett
a Jabra fejbeszéló´inek használatával, melyet
ergonómiailag maximális kényelemre terveztek.**

Az egyszerú´ségért
A Jabra kifejlesztette a Multiuse megoldások széles skáláját, melyek csatlakoztathatók minden eszközhöz. Önnek most már
csak egyetlen fejbeszéló´re van szüksége a
laptopjához, mobil- és asztali telefonjához.

A jövó´ért

A könnyú´ „plug&play”
használatért

A Jabra márkán keresztül a GN Netcom
a világon vezetó´ szerepet tölt be az innovatív headset megoldások területén.
Mintegy 1200 alkalmazottal és irodákkal
világszerte, a GN Netcom fejleszti, gyártja
és dobja piacra a vezeték nélküli fejbeszéló´k
széles skáláját mobil felhasználóknak, valamint vezeték nélküli és vezetékes fejbeszéló´ket call-centerek és irodai felhasználók
számára. A GN Netcom üzleti tevékenysége
magában foglalja az eredeti alkatrészek
gyártását (OEM) is. A GN Netcom a GN Store
Nord A/S leányvállalata.
Visit www.jabra.com/UC for more details.

A Jabra UC Ready fejbeszéló´k már PSTN telefonnal is mú´ködnek. Ha Ön rendelkezik PSTN
telefon rendszerrel, könnyedén átválthat az új
USB alapú Egyesített Kommunikációs rendszerre.

A Jabra a headset megoldások teljes portfóliójával rendelkezik, melyek alkalmasak
az Egyesített Kommunikáció-ra Avaya,
Cisco, IBM és Nortel készülékekkel – illetve
egy teljes széria fejbeszéló´t fejlesztett ki
Microsoft Office Communicator 2007-hez.

*

“Mobil produktivitás irodai környezetben” felmérés a
GN Netcom megbízásából, 2008 április
** “Hatékonysági tanulmány” felmérés a GN Netcom
megbízásából, 2005
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