
Współczesny model pracy na żądanie sprawia, że praca 
jest wykonywana niezależnie od lokalizacji lub ustalonego 
harmonogramu. Wszyscy potrzebujemy narzędzi, które 
usprawnią realizację zadań i połączą zespoły. Praca z 
dowolnego miejsca oznacza, że decyzje biznesowe muszą 
być podejmowane w nieustannie aktywnym, dynamicznym 
środowisku. Avaya Spaces tworzy przyjazne środowisko, 
aby sprostać wszystkim wymaganiom. Stwórz przestrzeń 
dla projektu, zamelduj się w dowolnym momencie i 
rozmawiaj z dowolnego miejsca. Przeprowadź burzę 
mózgów, dopracuj i zaktualizuj projekt; poczuj emocje i 
więzi, których brakuje nam, gdy pracujemy poza biurem.   

 ▪ Niech rozmowy trwają — Czatuj na temat szczegółów 
projektu w trakcie spotkania lub poza nim. Spaces zapisuje 
wszystko, więc nie musisz się o to martwić o notatki.

 ▪ Organizuj największe spotkania — Możesz zaprosić 
nawet 1000 osób. Użyj widoku koncertowego HD dla 61 
uczestników, aby nadać swojej sesji wrażenie rozmowy 
twarzą w twarz.

 ▪ Lepsze doświadczenia dzięki zaawansowanej 
sztucznej inteligencji — Spotykaj się, ucz, sprzedawaj 
i twórz jak profesjonaliści. Przyciągnij uwagę dzięki 
wyjątkowemu wirtualnemu prezenterowi. Wyeliminuj 
szumy w tle. Wykorzystaj sztuczną inteligencję 
obsługiwaną w chmurze na dowolnym urządzeniu.

 ▪ Zaawansowane możliwości obsługi połączeń 
cyfrowych — Natychmiastowe przełączanie się 
pomiędzy czatem a wideokonferencją za pomocą 
jednego kliknięcia. Cyfrowe połączenia Spaces działają  
w oparciu o niezawodną infrastrukturę Avaya.

 ▪ Innowacyjność oparta na CPaaS — Rozwiązanie 
to stanowi dynamiczną podstawę dla innowacji, 
zapewniając elastyczność i bogactwo środowiska API.

 ▪ Bezpieczeństwo jest w naszym DNA — Zgodność z 
wymogami HIPAA i RODO nie jest naszym jedynym 
atutem. Spaces posiada ponad 30 funkcji bezpieczeństwa 
— w tym unikatowe przestrzenie prywatne.
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To, co dzieje się na spotkaniu, jest ważne. Równie ważne jest to, co dzieje 
się przed i po. Korzystaj z Avaya Spaces, aby śledzić wyniki i być na bieżąco 
z tym, co jest pilne. Gdy jeden z uczestników wysyła wiadomość, przesyła 
dokument, przydziela zadanie lub udostępnia zasoby, wszystkie tego typu 
działania są zorganizowane w przestrzeni zespołu, która stanowi rejestr 
aktywności poszczególnych jego członków. Gdy jeden członek zespołu 
kończy pracę danego dnia, Spaces umożliwia innej osobie kontynuowanie 
tego samego wątku.

Możesz polegać na Avaya Spaces, aby wzmocnić relacje i budować 
społeczności. A kiedy musisz przejść z pokoju wirtualnego do fizycznego, 
zabierz Spaces ze sobą. Podłącz Spaces do aplikacji i technologii chmury, 
których używasz dzisiaj, lub nowych, których będziesz używać w przyszłości 
— wraz z API, które pomoże Ci dopasować się do wymaganych procesów. 
Korzystaj z ochrony, która pomoże zapobiec działaniom hakerów,  
aby informacje, które udostępniasz, były bezpieczne. Współpraca poza 
organizacją jest łatwa — wystarczy przesłać link odpowiedniej osobie. 

Chroń swoje  
dane przed 
hakerami i dbaj  
o bezpieczeństwo 
swoich rozmów.

© 2021 Avaya Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

2avaya.com

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


3avaya.com

© 2021 Avaya Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Avaya i logo Avaya są znakami towarowymi firmy Avaya Inc. 
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe oznaczone symbolem ®,  
TM lub SM są zarejestrowanymi znakami, znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Avaya Inc.
03/21 • CL15524PL

Informacje o firmie Avaya

Markę firm buduje się w oparciu o doświadczenia klientów, a każdego dnia miliony tych doświadczeń są tworzone 
poprzez rozwiązania firmy Avaya Holdings Corp. (NYSE: AVYA). Od ponad stu lat wspieramy przedsiębiorstwa z całego 
świata, budując inteligentne systemy do komunikacji zarówno z klientami jak i pracownikami firm. Avaya tworzy otwarte, 
konwergentne i innowacyjne rozwiązania, pozwalające wzbogacić i uprościć komunikację oraz współpracę – w chmurze, 
w środowisku klienta, czy w modelu hybrydowym. Z pasji do innowacji i partnerstwa nieustannie patrzymy w przyszłość, 
wspierając przedsiębiorstwa w rozwijaniu biznesu. Dostarczamy Doświadczenia, które mają Znaczenie. Odwiedź nas na 
stronie www.avaya.com.

Funkcje Avaya Spaces

Essential Business Power
Sale spotkań i współpracy w osobistej chmurze
Uczestnicy konferencji głosowej podczas spotkania 50 200 1 000
Uczestnicy wideokonferencji podczas spotkania - 200 1 000
Równocześnie wyświetlani uczestnicy - 34 61
Aplikacja Avaya Spaces Room (integracja z CU360) -
Integracja systemu wideo Avaya XT -
Udostępnianie treści Udostępnianie aplikacji lub całego ekranu
Wirtualny prezenter obsługiwany przez sztuczną 
inteligencję - -
Nagrywanie spotkań - -
Eliminacja szumów dzięki sztucznej inteligencji -
Podłączanie się do systemu przez telefon - - Ponad 45 krajów
Połączenia wideo pomiędzy przestrzeniami Spaces -
Integracja połączeń Avaya Enterprise -
Stały czat/wysyłanie wiadomości
Udostępnianie plików 1 (GB) Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Zarządzanie zadaniami
Wyświetlanie całej historii współpracy 
Dostęp do aplikacji internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Dostęp do aplikacji mobilnej Apple iOS, Google Android
Dostęp do aplikacji z komputera macOS, Windows
Integracje aplikacji Kalendarz Google, Microsoft 365, Outlook, Slack, Teams
Logowanie jednokrotne (SSO) Enterprise SSO, Google, Microsoft 365, Salesforce

Zabezpieczenia Szyfrowanie danych, 24-znakowy identyfikator spotkania + 10-cyfrowe 
hasło, prywatne obszary Spaces uwierzytelnione przez użytkownika

Zgodność z ustawą HIPAA
Zasady dotyczące przechowywania danych 
konfigurowalnych
Zarządzanie użytkownikami według domeny firmy -
Interfejsy API
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