Telepresence
A személyes jelenlét élménye a hálózaton keresztül

Ön és tárgyaló partnere áttekintik a rendszeres beszámolókat, szakértôk bevonásával
átbeszélik a tisztázandó kérdéseket, megállapodnak a határidôkben, következô lépésekben.
A másik fél arckifejezése, hangszíne és metakommunikációs jelzései alapján tudja, mire
számíthat. A tárgyalást semmi sem zavarhatja meg, ahogy ezt a hasonló megbeszéléseken
már megszokhatta. Az egyetlen különbég az, hogy Ön „itt” van, a kollégái pedig „ott”.
Ismerje meg a Telepresence élményt, a videokonferenciák új generációját!”

Innovatív technológia. A személyes találkozás

A hatékonyság eszköze. A Telepresence

élményét a nagyfelbontású képtechnológia , a térhangzás és
a tárgyalószoba kialakítása teszi lehetôvé. Az IP hálózaton
mûködô Telepresence a hagyományos videokonferenciához
képest jelentôsen jobb minôségû kép- és hangátvitelt kínál,
a felhasználó számára érzékelhetetlen késlekedéssel, ami
a kapcsolatot igazán élôvé teszi. A résztvevô felek prezentálni
is képesek egymásnak: a videokonferencia résztvevôi egyidejûleg látják mindannyian egymást és a kivetített képet is.

használatával számottevôen csökkenthetôek a vállalat
utazásra fordított költségei. Emellett növekedhet a hatékonyság is, hiszen az egyeztetések lebonyolítása a globális
vállalatok egységei között rendkívül leegyszerûsödik,
a vállalati döntéshozatal felgyorsítható. A Telepresence
elôsegíti a multinacionális jellegbôl fakadó multikulturális
együttmûködést.

Felhasználóbarát kezelés. Különös elônye,

A fenntarthatóságért. Az utazások csökkenésének

hogy egy konferenciahívás felépítése nem több egy gombnyomásnál: nem kell külön személyzet a berendezés
beüzemelésére, beállítására. Távirányító, billentyûzet, egér
használata nélkül indíthatjuk a hívást. A kamera beállításaival
sem kell foglalkoznunk. A kapcsolat létrejöttekor egyszerûen
azt érezzük, mintha egyazon tárgyalóba két külön ajtón mentünk volna be, de az asztal, amelyhez leültünk, ugyanaz.

elônye nemcsak a költség- és idômegtakarításban jelentkezik,
egyre fontosabb szempont az is, hogy a videokommunikáció
úgynevezett „zöld”, azaz környezetkímélô technológia.

A teljeskörû megoldás
A T-Systems által kínált Telepresence egy olyan, a Cisco Systems Telepresence technológiájára épített komplex megoldás,
amely magában foglalja a nagy felbontású plazmakijelzôket, a fix, HD-felbontású kamerákat, a nagy érzékenységû
és kiváló minôségû mikrofonokat, valamint a hálózati infrastruktúrát, beleértve az IP-kommunikációs megoldást is, bizonyos
modelleknél a beépített bútorzatot is.
A megoldás vállalati folyamatokba való beillesztését a Cisco Telepresence Manager biztosítja, amely a Microsoft Outlook
környezetbe integrálja a Telepresence tárgyalótermeket és azok erôforrásként foglalhatóvá válnak.
Azért, hogy még teljesebb legyen a jelenlét élménye, a rendszer kiegészíthetô nagy felbontású dokumentum kamerával is,
mely az asztalon elhelyezett tárgyakat, dokumentumokat jeleníti meg minden fél számára.

Kapcsolódjon a jövôhöz!
A Telepresence megoldással nemcsak két helyszín tárgyalhat egymással, hanem multipoint switch segítségével
akár 48 helyszín felhasználói is egyetlen asztalhoz ültethetôk. A rendszer rugalmasságának köszönhetôen hagyományos
videokonferencia rendszerek is bekapcsolhatók egy Telepresence tárgyalásba.
A Telepresence csúcsminôségû szolgáltatásához mintegy 27 bejegyzett szabadalom vezetett, ugyanakkor teljes mértékben
megfelel a nyílt szabványoknak, amik elôsegítik a többi iparágvezetô alkalmazásaival való együttmûködést. Az élethû
képátvitelrôl az ultra HD (High Definition) kamerák, az óriási (65"-os) nagyfelbontású plazma kijelzôk és az MPEG4 kódolás
gondoskodik, míg a csaknem hifi minôségû hangzást a professzionális asztali mikrofonok és hangszórók, valamint az AAC-LD
(Advanced Audio Coding - Low Delay) kódolás biztosítja.

Cisco Telepresence System 500
1 fôs berendezés („személyes telepresence”)
nem igényel speciális helyiségkialakítást
37’ plazma kijelzô
~5 Mbps sávszélességû kapcsolat kiépítése szükséges.

Cisco Telepresence System 1000
2 fôs berendezés,
65’ plazma kijelzô
nem igényel speciális helyiségkialakítást,
~5 Mbps sávszélességû kapcsolat kiépítése szükséges.

Cisco Telepresence System 3000
6 fôs berendezés,
3 db 65’ plazma kijelzô
speciális, erre a célra kialakított helyiség szükséges,
a megoldás tartalmazza a tárgyalóasztalt is,
~15 Mbps sávszélességû kapcsolat kiépítése szükséges.

Cisco Telepresence System 3200
18 fôs berendezés,
3 db 65’ plazma kijelzô
speciális, erre a célra kialakított helyiség szükséges,
a megoldás tartalmazza a bútorokat is,
15 Mbps sávszélességû kapcsolat kiépítése szükséges.

Kinek ajánljuk a Telepresence szolgáltatást?
Elsôsorban nemzetközi, illetve országon belüli, több telephelyes vállalatok számára ajánljuk videokonferencia megoldásunkat, amelyeknél az anyavállalat és a leányvállalatok munkatársai között gyakoriak és szükségesek a személyes találkozók.
Hasznos lehet a rendszer olyan cégek, intézmények, szervezetek között is, amelyek szoros munkakapcsolatban állnak,
pl. beszállítói kapcsolat vagy stratégiai együttmûködés esetén. A rendszer alkalmazható virtuális oktatóteremként is, hiszen
alkalmas a teljesen interaktív tanár-diák viszony megvalósítására.

A Telepresence használatával elérhetô elônyök
A Telepresence gazdasági elônye az utazások csökkentésével járó költségmegtakarítás
Idômegtakarítást érünk el, mely növeli munkánk hatékonyságát.
Az utazások visszaszorításával csökken az általunk okozott CO2 kibocsátás.
A berendezés kezelése egyszerû, gyors, így felhasználóbarát. A hagyományos videokonferenciától – annak bonyolult
és változó kép- és hangminôsége miatt – ódzkodók is könnyen elsajátíthatják a használatát.
A Telepresence gyakori használata során a megoldás egyre több elônye mutatkozik meg, és a szolgáltatás a napi munka
hasznos eszközévé válik.

A T-Systems-tôl
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A T-Systems leányvállalata, a KFKI Zrt rendelkezik azzal
a speciális jogosítvánnyal és kompetenciával, mely a Cisco
Telepresence rendszer telepítéséhez szükséges.
Szakértôink az egyedi igényeknek megfelelôen kialakítják
az IP kommunikációs hálózati infrastruktúrát, üzembeállítják
a berendezést, projektmenedzsmentet nyújtanak
a telepítési és üzembehelyezési folyamat során.

Anyavállaltunk, a Deutsche Telekom, Berlinben és Bonnban
üzemeltet Telepresence videokonferenciát. A Magyar
Telekom macedón és montenegrói leányvállalataival történô
kapcsolattartásra alkalmazza a Telepresence megoldást.
A közeljövôben megvalósul a Deutsche Telekom és Magyar
Telekom közti Telepresence kapcsolat is.

További részletekkel kapcsolatban kérjük, írjon a telepresenceinfo@telekom.hu e-mail címre,
vagy keresse személyes ügyfélmenedzserét!
www.t-systems.hu

