
Dnes pracujeme bez ohledu na místo výkonu práce nebo 
zaběhnutý pracovní harmonogram, přičemž všichni 
potřebujeme nástroje, které nám umožní efektivní řešení 
úkolů a pomohou propojit týmy. Předpokladem práce 
odkudkoliv je nutnost činit podnikatelská rozhodnutí 
dynamicky, kdykoliv a kdekoliv. To vše umožňuje Avaya 
Spaces. Řešení, v rámci kterého lze vytvářet virtuální 
projektová prostředí, kdykoliv a s jakýmkoliv zařízením se 
přihlašovat a konverzovat. Diskutujte, vylaďujte, aktualizujte – 
užijte si kontaktu s kolegy, který nám při práci mimo kancelář 
tolik chybí.  

 ▪ Udržujte živou konverzaci – chatujte o podrobnostech 
projektu na schůzce nebo mimo ni. Spaces vše ukládají, 
takže vy už nemusíte.

 ▪ Pořádejte ta nejpočetnější setkání – pozvat můžete až 1 
000 lidí. Využijte koncertní uspořádání v HD kvalitě pro 61 
účastníků, potkávejte se tváří v tvář.

 ▪ Větší možnosti s výkonnou umělou inteligencí – setkávejte 
se, učte se, prodávejte a tvořte jako profesionálové. 
Zaujměte profesionálně vypadajícím moderátorem nebo 
odstraňte hluk na pozadí. Využijte umělou inteligenci v 
cloudu na jakémkoliv zařízení – novém i starém.

 ▪ Získejte nové možnosti s multimediálním digitálním 
voláním – okamžitě přejděte z chatu na video jediným 
kliknutím. Digitální volání přes Spaces staví na spolehlivosti 
infrastruktury Avaya.

 ▪ Inovace díky nasazení komunikační platformy jako služby 
(CPaaS) – poskytuje dynamický rámec pro inovace a 
podporuje flexibilitu a benefity bohaté nabídky tzv. API 
ekonomiky.

 ▪ Bezpečnost máme v DNA – splňujeme nejen požadavky 
HIPAA a GDPR, Spaces navíc nabízí více než 30 
bezpečnostních funkcí včetně vašich unikátních 
soukromých uživatelských prostorů
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pro spolupráci v éře práce 
odkudkoliv

Přehled řešení avaya.com

https://www.avaya.com/en/


Stejně důležité jako co se stane na schůzce je i to, co se stane před a po ní. 
S Avaya Spaces můžete sledovat pracovní úkoly a mít přehled o tom, co je 
naléhavé. Když někdo pošle zprávu, nahraje dokument, přiřadí úkol nebo sdílí 
zdroj – všechny příspěvky a záznamy se uspořádají ve virtuálních týmových 
prostředích Spaces. Když jeden člen týmu ukončí práci, jiný může ve vláknu ve 
Spaces pokračovat.

Spolehněte se na Avaya Spaces při posilování vztahů a budování komunit. 
A když potřebujete přejít z virtuální místnosti do fyzické, vezměte si Spaces 
s sebou. Připojte jej ke cloudovým aplikacím a technologiím, které již dnes 
používáte, ale i k těm novým, které budete používat zítra, s využitím API pro 
vytvoření pracovního prostředí, které potřebujete. Získejte zabezpečení, které 
vám pomůže chránit se před hackery a udržet sdílené informace v bezpečí. 
Spolupráce mimo vaši organizaci je snadná – stačí jen poslat odkaz.

Chraňte vaše 
informace 
před hackery a 
udržujte vaše 
konverzace v 
bezpečí.
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O společnosti Avaya
Firmy stojí na zkušenostech, které poskytují. Avaya Holdings Corp. (NYSE: AVYA) poskytuje miliony takových zkušeností 
každý den, když definuje budoucnost práce a přichází s inovacemi a partnerstvími, která umožňují zcela zásadní obchodní 
přínosy. Avaya cloudová komunikační řešení a multi-cloudový aplikační ekosystém podporují personalizované, inteligentní 
a bezstarostné zkušenosti zákazníků i zaměstnanců a pomáhají organizacím dosáhnout strategických cílů a požadovaných 
výsledků. Společně jsme odhodláni pomáhat rozšiřovat vaše podnikání poskytováním zkušeností, na kterých záleží. Více 
informací na www.avaya.com.

Funkce Avaya Spaces
Essential Business Power

Virtuální místnosti pro osobní schůzky a  
spolupráci v cloudu
Počet účastníků hlasových schůzek 50 200 1,000
Počet účastníků video schůzek - 200 1,000
Počet současně zobrazených účastníků - 34 61
Aplikace Avaya Spaces Room (integrace s CU360) -
Integrace s Avaya XT Video System -

Sdílení obsahu Sdílení aplikací nebo celé obrazovky

Umělou inteligencí podpořené zobrazení 
moderátora 

- -

Záznam schůzek - -
Eliminace šumu s využitím umělé inteligence -

Telefonické připojení - - Více než 45 zemí

Videohovory ze Spaces do Spaces -
Integrace Avaya Enterprise Calling -
Chat / zasílání zpráv s uchováváním konverzace
Sdílení souborů 1 GB Neomezeno Neomezeno
Správa úkolů
Zobrazení kompletního procesu spolupráce
Podporované prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Podporované mobilní platformy Apple iOS, Google Android

Přístup k desktopovým aplikacím macOS, Windows
Integrace s aplikacemi Kalendář Google, Microsoft 365, Outlook, Slack, Teams
Jednotné přihlášení (Single Sign-On) Enterprise SSO, Google, Microsoft 365, Salesforce

Zabezpečení Šifrování dat, 24znakové meeting ID + 10číselné heslo.
soukromé prostory ověřené uživatelem

Splnění požadavků HIPAA
Nastavitelná pravidla uchování dat
Správa uživatelů podle firemní domény -
API
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