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  شرکا، و کارکنان ان،یمشتر موثرتر با يهمکارایجاد بستر  
 امکان برگزاري کالس هاي آموزشی به صورت مجازي 
 (سرعت انترنت)نیاز به کمترین پهناي باند 
 سفر و ز منابع خود با گردهم آوردن مردم بدون زمانا 

  .نهایت استفاده را ببرید، هزینه
  ، با هر نوع وسیلهمالقات در هر نقطه ، در هر زمان 
 باالکیفیت با  ییدئویو و واقعا جذاب نیجلسات آنال جادیا  
  آموزشی قابلیت یکپارچگی با سیستمArka LMS 

 
 

 

  معرفی

با رانس است. نفسیسکو وبکس یک سرویس/برنامه براي وب ک
توانید می Cisco WebEx Meeting Centerاستفاده از 
سریعتر انجام داده و نیروي کار خود را با همکاري  کارهایتان را

  آنالین توانمند کنید.

با اشتراك گذاشتن اسناد ، ارائه ها، و برنامه ها در هر زمان و 
را در بین کارکنان، بدون توجه به میهر مکان، جلسات منظ

جلسات توانید میبرگزار کنید. همچنین  موقعیت جغرافیایی
اعضا و همکاران یا تیم هاي داخلی برگزار خالقانه با مشتریان ، 

  کنید.

  دقیقا مانند مالقات رو در رو  نیآنال دارید
 انهیدستگاه را ایمرورگر وب ، تلفن همراه  کیبا استفاده از 

. به شرکت دیوندیبه آن بپ ای دیکن يجلسه را راه انداز یلوح
 یمکان تیتا بدون توجه به موقع دیامکان را بده نیکنندگان ا

خود متصل شوند.  انهیدر را کپارچهی یصوت ایتلفن  قی، از طر
باال که به طور خودکار  تیفیبا ک يدئویرا با و نیجلسات آنال

 .دی، جذاب تر کن ابدیمی رییتغ یفعل يبه بلندگو

  Scalable WebExبراي امنیت بسیار باال روي سرویس 
  سیسکو حساب کنید

به حداقل رساندن  Cisco® WebEx يهمکار يراه حل ها
 يکند. راه حل هامیکمک  ITمنابع  يساز نهیها و به نهیهز

 Software-as-a-Serviceبصورت  WebExکنفرانس وب 
(SaaS) 

  
  

  

قابل  یشود و به راحتمیارائه  Cloud WebEx Cloud قیاز طر
 Cisco WebEx استفاده و گسترش در کل سازمان شما است.

Cloud است که به طور  یسازمان اسیدر مق یشبکه جهان کی
تقاضا مورد  يکاربرد يامن برنامه ها اریبس لیتحو يخاص برا

، در دسترس  ریپذ اسیمق يمعمار نیا.شده است یطراح
کند که توسط می دییرا تأ هیچند ال تیبودن سازگار و امن

 ISOو  SSAE-16، از جمله  قیمستقل دق يها یحسابرس

  شود.می دییتأ 27001

 قدرتمند يها یژگیآسان با و نیجلسات آنال جادیا
 

  سند ، برنامه و دسک تاپ يبه اشتراك گذار

به اشتراك گذاشتن محتوا با شرکت کنندگان از راه دور در 
تا آنها  دی. کنترل را به شرکت کنندگان منتقل کنیزمان واقع
شما را  انهیرا ایکار خود را به اشتراك بگذارند  زیبتوانند م

به اشتراك  ياز محتوا یمثال 1کنند. در شکل  یسینو هیحاش
جلسه ارائه شده  نیسخنران فعال در ح ریگذاشته شده با تصو

  است.

 یتعامل يتجربه چند رسانه ا
خود ، از جمله  يدر ارائه ها يبا قرار دادن چندرسانه ا

 يریو تصو یصوت يها لیفلش ، فا يها شنیمی، ان نتیپاورپو
  .افزایش دهیدمخاطبان خود را درك ، 
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  جلسه کی یاشتراك مطالب در ط. 1شکل 

 
  کپارچهی دئویو

فیلم هاي حداکثر هفت شرکت کننده را ببینید و یا حالت 
تمام صفحه را انتخاب کنید تا ویدیوي سخنران فعال در صفحه 
اصلی مشاهده شود ، و ویدیوي سایر شرکت کنندگان به 
صورت عکس کوچک نمایش داده شود. و براي نمایش جزئیات 

فعال را  سخنرانویدیو ، گزینه تمام صفحه را انتخاب کنید تا 
مشاهده کنید. ویدئو در پانل  720pبا وضوح تصویر واقعی   

کند به طور خودکار میاصلی براي نمایش شخصی که صحبت 
  کند تا یک تجربه بصري خوب ایجاد کند.میتغییر 

  سخنران فعال
وبکس، با استفاده از فناوري بلندگوي فعال بر روي افرادي که 

 دئویبه طور خودکار و کند، ومیکنند تمرکز میصحبت 
دهد. می شینما بلندگوبزرگ پنجره  يرا بر رو یفعل سخنران
به اشتراك گذاشته دسک تاپ و برنامه دو  صورتی کهحتی در 

تا در  میکندیا نمایش ویدئو را روي یک بلندگو قفل شود، 
  .کندمیصورت لزوم فقط روي یک ارائه دهنده تمرکز 

 شناور يتابلوها

 دیکنمی تیریدر پشت صحنه مد جلسه را تیکه فعال یحال در
  .دیشرکت کنندگان ارائه ده يتمام صفحه را برا ي، نماها

  رانیدر ا فروش و پشتیبانی محصوالت سیسکومیرس ندهینما -سامانه آرکا انیرا

  

  

 کپارچهیصوت 

 یصوت نهیگز ای Cisco WebEx کپارچهی کپارچهی صوت با
. شرکت دیرا ارائه ده یشخص ثالث ، تجربه جلسه تعامل

  استفاده کنند.خود  ي انهیاز صوت راتوانند میکنندگان 

  و پخش شیرایو ضبط جلسه،

جلسات و برنامه ها را براي مراجعه ، آموزش یا ارائه در آینده 
  ضبط کنید.

Desktop Integration Suite  
،  Microsoft Office  ،Microsoft Outlookجلسات را فوراً از 

Lotus Notes دیآغاز کن يفور امیپ يو انواع راه حل ها.  

  یک کلیکدسترسی جلسه با 
 ای فهیو از برنامه دسک تاپ ، نوار وظ دیرا شروع کن يجلسه ا

مورد عالقه خود بالفاصله شرکت کنندگان را  يبرنامه ها
  .دیدعوت کن

  آسان جلسه  دعوت
 یتماس تلفن کیها را با استفاده از  يادآوریدعوت نامه ها و 

  .دیارسال کن لیمیا ،یمتن امیخودکار، پ

 یادغام سازمان
و سایر برنامه   WebEx Meeting Centerبراي دسترسی به 

به سیستم استفاده  single sign-onهاي سازمانی از ورود 
 کنید.

 از کراس پلت فرم یبانیپشت

هاي  ستمیه سهمدر  WebEx   يکه از راه حل ها یبا هر کس
توانند میموارد  نی. ادی، مالقات کنکنندمیاستفاده  جیعامل را
دستگاه  نیو همچن سیو سوالر نوکسی، مک ، ل ندوزیشامل و

 همراه باشند. يها

  

  

باشد که میسیسکو وبکس یک نرم افزار/سرویس وب کنفرانس و ویدیوکنفرانس 
ت در کاین شردلیل کیفیت بسیار باالي محصول،  تاسیس شد و به 1995در سال 

 محصوالت شبکه دنیا خریداري شد.توسط سیسکو، غول  2007سال 

 باشد.کلیه حقوق مادي و معنوي محفوظ و متعلق به شرکت رایان سامانه آرکا می
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