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Cisco Spark – це готовий пакет хмарних сервісів і програм для спільної роботи. 
З його допомогою співробітники можуть проводити наради, обмінюватися 
повідомленнями і файлами, телефонувати один одному і використовувати 
інтерактивну дошку незалежно від того, де вони працюють – в різних офісах 
чи в одному приміщенні. Cisco Spark гарантує безперервність робочого 
процесу перед, під час і після нарад. Пакет створювався для спільної роботи 
без перешкод. Він простий у використанні, безпечний, містить усі необхідні 
інструменти й дає можливість командам працювати ефективніше.

Комунікація має бути гнучкою та мобільною, а також сприяти спільній роботі. 
Усе це досягається завдяки інноваційним мобільним пристроям, інфраструктурі 
та програмам. За допомогою Cisco Spark можна ефективно спілкуватися 
і проводити наради в реальному часі через інтегрований набір найкращих у галузі 
інструментів для спільної роботи.

Рис. 1. Спілкуйтеся ефективніше за допомогою Cisco Spark
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1 Сервіс Cisco Spark не включає послуги ТМЗК. Замовникам потрібно купувати послуги ТМЗК у сторонніх операторів. Щоби вам були 
доступні всі можливості сервісу Spark, екосистема партнерів Cisco з привілейованим статусом пропонує послуги ТМЗК для місцевих, 
міжміських та прямих дзвінків. Існуючі замовники, які використовують рішення Cisco для об’єднаних комунікацій, можуть використовувати 
гібридні сервіси Spark для місцевих дзвінків у хмарі.

Наради. Повідомлення. Дзвінки.
Рішення Cisco Spark допоможе:

• Проводити наради. Збирайтеся разом, щоби спілкуватися, обмінюватися 
ідеями та працювати над спільними проектами. Ваш робочий процес 
залишиться безперервним перед, під час і після наради, а ефективність 
спільної роботи підвищиться незалежно від мобільних або відеопристроїв, 
якими ви користуєтеся. Запрошуйте на нараду інших співробітників, де б вони 
не перебували – у сусідній кімнаті, в іншому офісі, вдома або в дорозі.

• Обмінюватися повідомленнями. Відправляйте повідомлення і файли іншому 
співробітнику або групі. Обмінюйтеся повідомленнями з ким завгодно. 
Оберіть будь-якого співробітника з довідника компанії або просто введіть 
адресу електронної пошти будь-кого, щоби почати чат із колегою, клієнтом 
або партнером.

• Спілкуватися по телефону. Cisco Spark підтримує хмарну систему телефонії. 
Ви зможете телефонувати будь-якому іншому користувачеві цього сервісу 
в будь-якій компанії через SIP-з’єднання, або стаціонарний чи мобільний 
телефон, підключений до ТМЗК¹. Телефонуйте або відповідайте на дзвінки 
через підключений до сервісу Cisco Spark офісний телефон, мобільну 
програму Cisco Spark або комп’ютер.

Створений, щоби полегшити вашу роботу
Сервіс Cisco Spark – це набір потужних комунікаційних сервісів, адаптований 
для будь-яких методів спілкування, які можуть знадобитися вам у роботі. Можливо, 
ваш бізнес – це стартап, який використовує для зв’язку тимчасове рішення? 
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Простий
Розташований у хмарі Cisco сервіс 
Cisco Spark створювався в такий 
спосіб, щоби кожна дія в ньому була 
простою та інтуїтивно зрозумілою 
для користувача й адміністратора. 
Сервіс легкий у використанні 
та управлінні. Він розповсюджується 
за попередньою оплатою, тому ви 
можете додавати служби на вимогу, 
у хмарі чи локально.

Безпечний
Наш багатий досвід у захисті 
найбільших у світі мереж 
у поєднанні зі знаннями у сфері 
телекомунікаційних і хмарних 
технологій допоміг зробити Cisco 
Spark надійним та безпечним.

Повністю інтегрований
Наші найкращі інструменти 
для спільної роботи, об’єднані 
в сервіс Cisco Spark, гарантують 
зручність незалежно від локації 
чи пристрою. Проводьте наради, 
спілкуйтесь, обмінюйтесь файлами 
та телефонуйте кому завгодно 
у будь-якому місці та у будь-
який час. А оскільки наш сервіс 
розташований у хмарі, до ваших 
послуг буде завжди його найновіша 
версія.

1  Сервіс Cisco Spark не включає послуги ТМЗК. Замовникам потрібно купувати послуги ТМЗК у сторонніх операторів. 
Щоби вам були доступні всі можливості сервісу Spark, екосистема партнерів Cisco з привілейованим статусом 
пропонує послуги ТМЗК для місцевих, міжміських та прямих дзвінків. Існуючі замовники, які використовують рішення 
Cisco для об’єднаних комунікацій, можуть використовувати гібридні сервіси Spark для місцевих дзвінків у хмарі.
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Чи у вас застаріла телефонна система або офісна АТС, яку час замінити? 
Можливо, ви вже почали перехід до IP-комунікацій або впровадили хмарний сервіс 
і хочете розширити свої комунікаційні можливості? Cisco Spark виведе їх на новий 
рівень, відкривши переваги сервісу для спільної роботи всім співробітникам вашої 
компанії. Одне рішення – одні й ті самі можливості для всіх (рис. 2).

Рис. 2. Один сервіс — одні й ті самі можливості для всіх співробітників.
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Дайте волю творчості та замальовуйте свої думки:

• Використовуйте дошку для малювання Cisco Spark на будь-якому пристрої 
самостійно або разом із колегами.

• У переговорних кімнатах інтерактивна дошка Cisco Spark Board стане 
презентаційним екраном, цифровою дошкою для малювання та системою 
для відеоконференцій, підключеною до сервісу Cisco Spark.

• Будь-який співробітник у переговорній кімнаті або командному робочому 
просторі може приєднатися до вас і взяти участь у творчому процесі.

Підвищуйте гнучкість і швидкість командної роботи з початку й до завершення 
проекту:

• Зробіть збори більш ефективними, заздалегідь проводячи підготовчі дискусії.

• Отримуйте доступ до контенту і стрічок обговорення під час нарад.

• Пишіть коментарі, контролюйте виконання рішень, вживайте оперативних 
заходів після нарад.

Прискорюйте зростання бізнесу:

• Оптимізуйте ресурси ІТ-відділу. Перетворіть його з центру витрат 
на платформу для інновацій і зростання.

• Збагатіть корпоративну культуру новими методами ефективної роботи в будь-
якому місці єдиною командою.

• Відповідайте вимогам бізнесу щодо ефективності і швидкості роботи, 
контролю витрат і дбайливого використання ресурсів.

Захист інвестицій
За допомогою гібридних сервісів Cisco Spark клієнти можуть підключати наявні 
засоби управління дзвінками Cisco (наприклад, Unified Communications Manager, 
Business Edition 6000 або 7000, або Cisco Powered™ HCS) до служб нарад 
та обміну повідомленнями, розміщеними в хмарі Cisco Collaboration Cloud. Крім 
того, до хмарного сервісу Cisco Spark можна легко підключити всі телефони 
та відеоапаратуру, які його підтримують.Наступні кроки

Щоби дізнатися більше про те, як сервіс 
Cisco Spark допоможе зробити вашу 
комунікацію більш ефективною, перейдіть 
на сайт  www.cisco.com.

Відкритий
API та інтеграційні інструменти 
Spark – ключ до цифрової 
трансформації вашого бізнесу. 
Це – самодостатні засоби інтеграції 
та боти, прості у використанні API, 
а також можливість адаптувати 
їх під ваші робочі процеси 
та інформаційні потоки.

Широкі можливості 
для ефективних нарад
Збирайте співробітників разом, 
щоб обмінюватися ідеями, 
спілкуватися і працювати 
над спільними проектами. Ваш 
робочий процес залишиться 
безперервним перед, під час 
і після нарад, а спільна робота 
стане набагато продуктивнішою. 
Підвищуйте ефективність роботи 
і швидше приймайте якісні рішення!

Чат бізнес-класу
Тримайте руку на пульсі всього, 
що відбувається в компанії, 
за допомогою миттєвих 
повідомлень і віртуальних чат-
кімнат. Обмін індивідуальними 
або груповими повідомленнями нічим 
не обмежений.

Аудіо- та відеодзвінки 
високої чіткості
Підвищуйте ефективність 
роботи співробітників завдяки 
можливості телефонувати будь-
якому абоненту звідки завгодно. 
Безперешкодно переводіть дзвінок 
на мобільний пристрій, комп’ютер 
або стаціонарний телефон. 
Користуйтеся спільною телефонною 
книгою, календарем та історією 
дзвінків на мобільному телефоні 
й комп’ютері.

http://www.cisco.com/c/uk_ua/solutions/spark/index.html

