
Na dnešním pracovišti se rozplynuly zdi kanceláří. V každém týmu jsou lidé, kteří pracují z domova 
nebo na cestách, v kavárnách nebo v letadle. Jejich kolegové mohou žít a pracovat v jiném městě, 
za hranicemi státu nebo za oceánem. I přesto se ale pracovní tempo stále zrychluje, což znamená, 
že spolupráce a komunikace musí probíhat plynule a v reálném čase.

Proto mnoho zaměstnanců používá vlastní mobilní zařízení a tíhne k samostatným aplikacím pro 
zasílání zpráv a videokonference. Tento přístup ale není ideální a ve snaze být více ve spojení se 
přistihneme, že donekonečna přepínáme mezi aplikacemi a opakovaně se do nich přihlašujeme.

Pro skutečnou spolupráci potřebují dnešní zaměstnanci řešení typu „vše v jednom“, které jim 
umožní komunikovat a spolupracovat napříč časovými pásmy, jako by byli ve stejné místnosti. 
Uvedením řešení MiTeam Meetings se společnost Mitel stává jediným dodavatelem, který takovou 
možnost poskytuje.

Díky MiTeam Meetings je spolupráce mnohem efektivnější a schůzky stále produktivnější. Díky 
tomu, že zaměstnanci mají k dispozici všechny potřebné informace v jediném pracovním prostoru, 
je pro členy týmu snazší pracovat na projektech a sdílet i ukládat související podrobnosti.

Podívejte se, jak vám tato aplikace pro spolupráci typu „vše v jednom“ umožní lépe pracovat:

Opravdová spolupráce udělá 
z vašeho týmu superstar

Zůstaňte v obraze
Hlavní výhodou řešení typu „vše v jednom“ 
je, že se během schůzek více soustředíte a 
pracujete efektivněji. Při přepínání mezi okny 
se snadno necháte rozptýlit nesouvisejícími 
věcmi. Když ale nikdy neopustíte jedno 
prostředí, je snadné zůstat v obraze a plnit 
úkoly.

Udržujte efektivní konverzaci
Jak často začínáte konverzaci v chatu a pak si 
uvědomíte, že byste více dosáhli ústní diskusí? 
S MiTeam Meetings můžete plynule přecházet 
mezi hovorem, chatem, a dokonce i videem.

Připojte se do kanceláře odkudkoli
Jako stoprocentně cloudová video aplikace 
zpřístupňuje MiTeam Meetings všechny kontakty, 
data a dokumenty prostřednictvím jakéhokoli 
mobilního zařízení nebo stolního počítače. Už 
nebudete vázáni na fyzické místo. Ať už budete 
kdekoli, vždy získáte snadný přístup ke všem 
podrobnostem o vašem nejnovějším projektu.

Skoncujte s více aplikacemi
S dílčími řešeními je velmi obvyklé, že skončíte 
s několika otevřenými aplikacemi, prohlížeči a 
kartami – na stolním počítači nebo v mobilním 
zařízení. MiTeam Meetings tyto potíže 
odstraňuje. V jednom okně získáte komplexní 
přehled o své práci a přístup ke všem svým 
komunikacím.



Hupsněte do virtuální zasedací místnosti
Podílí se na řešení eskalujícího problému více 
než jedna osoba? Můžete tedy okamžitě zahájit 
schůzku přímo z vlákna chatu nebo telefonního 
hovoru.

Pozvěte všechny odborníky i ty ostatní
Mnoho projektů vyžaduje pro posun na 
další úroveň vstupy různých odborníků. Díky 
vícenásobnému zobrazení umožňuje MiTeam 
Meetings, aby se na videu objevilo až 16 vašich 
kolegů současně. A když je potřeba více 
názorů, můžete pozvat až 100 účastníků, kteří 
se sejdou na společném jednání.

Buďte vždy ve správný čas na správném místě
Bez ohledu na to, kde se členové týmu 
nacházejí (v konferenční místnosti ve vedlejší 
budově, v hotelovém pokoji vzdáleném stovky 
kilometrů nebo v domácí kanceláři v jiném 
státě), mohou bez problémů spolupracovat. 
MiTeam Meetings vám umožní komunikovat 
napříč časovými a geografickými pásmy, jako 
byste byli ve stejné místnosti.

Synchronizujte se s kolegy
Když chcete, aby všichni poskytli své vstupy, 
může být předávání zásadního dokumentu 
e-mailem nebo na papíře velmi neefektivní. Ale 
díky možnostem sdílení souborů a obrazovky 
můžete se svým týmem spolupracovat v 
reálném čase. Je to rychlejší a efektivnější a 
bude zajištěno, že všichni budou mít jasno v 
klíčových rozhodnutích a shodnou se na dalších 
krocích.  

Mějte přehled o probíhající práci
Některé projekty mají delší inkubační dobu 
nebo jsou nepřetržité. MiTeam Meetings vám 
poskytne stálý virtuální pracovní prostor, 
kde můžete pokračovat ve spolupráci na 
dokumentech prostřednictvím schůzek a 
konverzací.

Vyhněte se ztrátě přehledu o ad hoc 
rozhodnutích
Projekty jsou často složité a mají mnoho 
proměnlivých částí. Když se na nich podílí více 
členů týmu, je snadné ztratit nit konverzace. 
S trvalým záznamem chatu máte vždy 
jednoduchý přístup ke klíčovým rozhodnutím 
nebo důležitým diskusím.

Buďte si jisti, že jste bezpečně připojeni
Když aktualizujete týmový dokument na 
cestách, poslední věc, o kterou se chcete starat, 
je, kdo slídí po internetovém připojení v letištní 
hale. Společnost Mitel se o to postará. Řešení 
MiTeam Meetings bylo vyvinuto speciálně s 
ohledem na mobilitu a bezpečnost, takže si 
můžete být jistí, že vaše práce zůstane pod 
pokličkou. 

MiTeam Meetings je stejně osobní a efektivní jako práce tváří v tvář a nabízí i 
spoustu dalších výhod. Díky tomu, že poskytuje skutečný zážitek ze spolupráce, 
bude váš tým nejen lépe informován a rychleji dospěje k rozhodnutím, ale také 
dosáhne nových rekordů v produktivitě. 

Kontaktujte náš tým a zjistěte více o svých možnostech.

https://www.westconcomstor.com/cz/cz/contact-us.html

