BT Unified Communications Video
Professionele videoconferencing met levensecht resultaat
In onze wereldwijde, grenzeloze economie is een efficiënte communicatie met collega’s in andere vestigingen, klanten,
leveranciers en externe partners een absolute must. Maar voortdurend de wereld rond reizen voor vergaderingen kost
veel tijd en geld, en weegt op de productiviteit van uw bedrijf. Daarom ontwikkelde BT Unified Communications Video
(UCV): een voordelige videoconferencingoplossing die een ‘persoonlijke’ ontmoeting tussen meerdere personen mogelijk
maakt, waar ze zich ook bevinden. Dankzij de interactieve video en audio van topkwaliteit kunt u zich volop concentreren
op uw gesprekspartner(s), net alsof ze aan dezelfde vergadertafel zaten. Bovendien zorgt de strategische plaatsing van de
schermen, camera’s, microfoons en luidsprekers voor een levensechte ervaring.

Virtueel aan één gesprekstafel

Naadloze communicatie dankzij toptechnologie

Een persoonlijke aanwezigheid maakt een wereld van verschil. Met
BT Unified Communications Video vergadert u heel eenvoudig
‘onder vier ogen’ met partners uit het hele land of de hele wereld,
zonder dat u daarvoor de deur uit moet. Deze oplossing biedt heel
wat voordelen:

BT Unified Communications Video garandeert een betrouwbare,
snelle en veilige communicatie met haarscherp beeld en geluid.
Op die manier verloopt elke vergadering heel efficiënt, zonder
audiovisuele storingen. Met de hulp van geavanceerde technologie
van Cisco, Tandberg en Polycom zorgt UCV voor een optimale,
levensechte ervaring:

• Sneller gefundeerde beslissingen:
videovergaderingen in zeer hoge kwaliteit bieden u direct
toegang tot specialisten overal ter wereld.
• Hogere productiviteit en een betere balans
tussen werk en privé:
minder reizen betekent efficiënter werken en meer werkplezier.
• Lagere reis- en brandstofkosten:
uw bedrijfsonkosten en CO2-uitstoot dalen, terwijl gesprekken
toch persoonlijk en onder vier ogen kunnen plaatsvinden.
• Bedrijfscontinuïteit gegarandeerd:
dankzij het persoonlijke contact in real time kunt u sneller reageren
tijdens een crisis of wanneer reizen lastig of onmogelijk is.
• Doeltreffendere samenwerking:
teams die verspreid zijn over de wereld kunnen zich sneller en
doeltreffender richten op projecten, bedrijfsstrategieën en
andere essentiële functies.
• Betere werkrelaties:
doordat gesprekspartners elkaars subtiele gezichtsuitdrukkingen
en lichaamstaal levensecht kunnen zien, verloopt de
communicatie vlotter.

• Video van topkwaliteit:
native high-definition 720p- en 1080p-camera’s garanderen
een uitzonderlijk hoge beeldkwaliteit, met vrijwel geen
vertraging of glare. Daarnaast is het mogelijk om uw
gesprekspartner(s) levensgroot te zien op een 65-inch
plasmascherm.
• Haarscherp ruimtelijk geluid:
beweegt op een natuurlijke manier mee met de spreker dankzij
de luidsprekers die het geluid links, rechts en vanuit het
midden reproduceren. Ze zijn bovendien uitgerust met echoonderdrukking en filters die feedback van mobiele apparaten
elimineren.
• Eenvoudige bediening:
u start een vergadering met één druk op de knop of via
het scherm van een IP-telefoon. Of met een intuïtieve
afstandsbediening, in het geval van Tandberg en Polycom.
Gesprekken plannen kan heel eenvoudig met een
standaardprogramma zoals Microsoft Outlook.
• Professionele vergaderomgeving:
de technologie zorgt voor een natuurgetrouwe, professionele
omgeving en maakt oogcontact tussen de gesprekspartners
mogelijk.
• Complete dienstverlening:
BT ontwikkelt, configureert, installeert en beheert de
totaaloplossingen van Cisco, Tandberg en Polycom. De
communicatie verloopt via het wereldwijde MPLS-netwerk
van BT, dat garant staat voor voorspelbare en betrouwbare
serviceniveaus.
• Veilige communicatie:
het UCV-platform kan worden uitgerust met verificatie en
versleuteling, zodat de veiligheid van de gesprekken ook via
VPN-netwerken gegarandeerd is.

Partner van Cisco, Tandberg en Polycom
BT beperkt zich niet tot één leverancier en maakt gebruik van de
oplossingen van Cisco, Tandberg en Polycom. Daarnaast beschikt
BT als enige aanbieder in Europa over het certificaat Cisco Certified
TelePresence Connection. Wereldwijd wist tot nog toe amper één
ander bedrijf dit certificaat in de wacht te slepen. BT is dus uw
partner bij uitstek voor de implementatie van de geavanceerde
telepresencesystemen van Cisco. Samen met Cisco ontwikkelden we
al verschillende topproducten en -diensten die de mogelijkheden
van Unified Communications Video verder uitbreiden. En ook in
de toekomst zal deze professionele samenwerking hoogstaande
oplossingen blijven opleveren.

BT Unified Communications Video as a Service
Bij BT staat een optimale dienstverlening centraal. Daarom kunt u
ook kiezen voor een van de zes types BT Unified Communications
Video as a Service. Hierbij wordt de telepresence-infrastructuur
van Cisco gehost vanuit een BT datacenter in plaats van op
uw locatie. De communicatie verloopt zoals steeds via het
geavanceerde MPLS-netwerk van BT. U kiest een van de drie
telepresencesystemen van Cisco en een van beide kwaliteitsniveaus
(1080p of 720p). Zodra alle onderdelen geïnstalleerd zijn, kunt u
een videovergadering met haarscherp beeld en geluid houden.
BT Unified Communications Video as a Service bestaat uit deze
diensten:
• levering en installatie van alle onderdelen
• projectmanagement
• compleet beheer op het vlak van hardware en service
• end-to-end serviceniveau
Deze oplossing maakt een nog nauwere en efficiënte communicatie
mogelijk, en biedt heel wat voordelen:
• communicatie mogelijk tussen meer dan twee telepresenceeindpunten binnen het eigen VPN
• communicatie mogelijk met telepresence-eindpunten van
andere gebruikers die ook op de gedeelde infrastructuur zijn
aangesloten
• communicatie mogelijk met telepresence-eindpunten van
andere gebruikers (intern en extern) die niet op de gedeelde
infrastructuur zijn aangesloten, via BT TelePresence Video
Exchange (vast tarief of tarief op basis van verbruik)
• geen kapitaalinvestering in de onderdelen van de centrale
infrastructuur, maar een maandelijks tarief

Meer info?
Surf naar: www.bt.com
BT Benelux blog: www.blog.bt.com/LetsTalk/
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