OpenScape
UC Application
Uma forma melhor de comunicação

Como é a produtividade das suas
equipes virtuais?
A realidade atual — uma força de trabalho móvel, global, distribuída
e virtual. Mas nem sempre é possível estar cara a cara. E nem
sempre faz sentido.
Na verdade, de acordo com a nossa recente
pesquisa de estudo global1, a grande
maioria das organizações conta com
equipes virtuais em escritórios remotos,
espalhados. No entanto, as equipes virtuais
lutam para continuar no topo de todas as
comunicações e informações que chegam
a elas, enquanto permanecem no controle
de tarefas e atividades do projeto Adicionar
mais ferramentas de comunicação e, em
vez do problema abordado, ele é composto
e as equipes trabalham com modos
principais de comunicação, como e-mail,
telefonemas e conferências de áudio —
nenhum deles estando interligado.
O que as equipes precisam são
ferramentas que lhes deem acesso rápido
às pessoas certas na primeira tentativa,
independentemente de onde elas estejam,
ou o dispositivo que usem ou em que rede
estejam.

E é aí que entra o OpenScape
Criamos o OpenScape UC para capacitar
suas equipes com o conjunto certo de
recursos de comunicação – ajudando-as
a se manter conectadas e responsivas e
a colaborar facilmente dentro e fora da
sua organização – viabilizando uma nova
maneira de trabalhar.
Com o OpenScape, seus funcionários estão
mais no controle de como, quando e com
quem eles se comunicam. A qualquer
momento do dia. Estejam eles fisicamente
localizados em um só lugar, em escritórios
geograficamente dispersos, trabalhando de
casa ou viajando.
O OpenScape traz riqueza de gestão
de presença2, mobilidade e recursos de
conferência via áudio, web e vídeo na área
de trabalho para suas equipes e que se
traduzem em melhor trabalho em equipe,
custos mais baixos e menos viagem.

Pesquisa original da Siemens Enterprise Communications, outubro de 2012, n=320
A tecnologia de presença permite que as equipes vejam e compartilhem sua disponibilidade e estado com outros membros da equipe e contatoschave, para iniciar as comunicações em tempo real. A gestão de presença lhes permite visualizar e compartilhar estado de presença e trocar mensagens
instantâneas com pessoas fora da sua organização que estejam usando uma solução XMPP com capacidade de comunicações unificadas.
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Estas metas soam
familiares?

Comunique-se rapidamente com
opção e flexibilidade

Melhorar a
colaboração e
produtividade da
equipe

Cada um tem seu estilo único de trabalho.
O OpenScape fornece múltiplas formas de
comunicação, incluindo um cliente na área
de trabalho, um cliente via web, um portal
de voz e clientes móveis que funcionam em
smartphones e tablets populares.

Responder mais
rapidamente aos
clientes, parceiros e
colegas
Melhorar a eficácia
geral dos processos e
comunicações
Gerenciar os custos
de comunicações,
viagens de negócios e
imóveis

O OpenScape tem uma estrutura de
licenciamento flexível "por usuário" que
torna mais fácil e rentável adicionar ou
alterar usuários e funções. Basta adicionar
ou remover a funcionalidade sempre que
necessário para sua organização, equipes
ou para um funcionário específico com
base em suas funções e responsabilidades.

Forneça uma melhor forma de
reunir equipes
Por que perder tempo e dinheiro viajando
quando você pode realizar reuniões de
onde você estiver, de forma mais produtiva
e eficiente?
Com apenas alguns cliques, as equipes
podem iniciar sessões de conferência,
planejadas ou espontâneas, via voz, web
e vídeo na área de trabalho, usando o
aplicativo de conferência OpenScape UC
Application.
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Com informações de "presença", você pode
ver instantaneamente se um colega está
disponível, o que permite chamadas de
conferência iniciadas facilmente de forma
espontânea.
Desta forma, suas equipes têm uma
maneira conveniente de colaborar
instantaneamente, em tempo real,
atingindo as pessoas mais disponíveis, para
facilitar ação e tomada de decisão rápidas.
Audioconferência intuitiva
A criação de conferências com
antecedência torna o alcance dos
especialistas mais fácil e rápido. Com
apenas dois cliques a conferência pode ser
iniciada, contatando todos os participantes
em seus dispositivo preferido e com base
em sua disponibilidade.
Por exemplo, uma empresa de serviços
públicos pode chamar as equipes "fora
do expediente" ou de "incidentes" para
resolver uma situação de emergência
que requeira a colaboração e atenção
imediatas.
Durante a conferência, todos os
participantes podem ver quem está
na chamada e quem é o "falante ativo",
enquanto o moderador pode silenciar
todos os participantes ou participantes
específicos e bloquear a conferência para
segurança extra, se necessário.

O custo por
funcionário de uma
reunião presencial
fora da cidade ao
invés do uso de
webconferência:
585: viagem
40: sala de reunião
270: tempo de espera
The ROI of Web Conferencing,
Barry James Folsom

Para maior comodidade, você pode
hospedar ou participar de conferências
no cliente OpenScape ou no cliente de
e-mail da sua preferência, como Microsoft
Outlook ou IBM Notes.
Compartilhamento de documentos e
informações on-line
O OpenScape Web Collaboration,
disponível para clientes Windows e macOS,
permite que as equipes compartilhem mais
ideias e informações instantaneamente,
onde quer que estejam.
Ele fornece uma maneira econômica e
eficiente para hospedar reuniões com até
1.000 participantes na sessão, com suporte
a webinars, sessões de treinamento,
reuniões de projetos, reuniões de vendas,
demonstrações de produtos e até mesmo
para oferecer suporte remoto aos seus
clientes e usuários finais.
Do cliente OpenScape UC ou do seu cliente
de e-mail, suas equipes podem agendar
sessões de conferência combinando áudio
e web em um único procedimento.
Assim que a sessão for iniciada, todos
terão o acesso de apenas um clique
a uma variedade de recursos, como
compartilhamento de área de trabalho
e aplicativos, upload de documentos,
navegação compartilhada, whiteboarding,
envio de URL, bate-papo via mensagens
instantâneas e vídeo H. 264 full-motion na
área de trabalho com vários participantes.

Se tiver acesso móvel por meio de
um iPhone, iPad, Android ou outro
smartphone ou tablet, você pode
facilmente participar de qualquer lugar
pelo cliente móvel OpenScape Web
Collaboration.
O OpenScape Web Collaboration também
inclui suporte on-line e ferramentas de
controle remoto para a administração,
manutenção e compartilhamento de área
de trabalho em computadores/servidores
remotos, tornando-se uma excelente
ferramenta para facilitar a resolução rápida
de problemas.
Para sua conveniência, é possível gravar
conjuntamente áudio, vídeo e colaboração
web do seu cliente desktop em um formato
a/v padrão, disponível pelo OpenScape
Media Server.
Mais uma coisa... O OpenScape Web
Collaboration é fácil de instalar, com
instalação zero touch nos clientes, e
pode ser implementado como solução
hospedada na nuvem ou em servidor
local. Um servidor local dedicado pode
ser instalado em menos de uma hora por
praticamente qualquer pessoa.
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Reunindo-se cara a cara por vídeo
Para uma experiência de colaboração
mais vibrante, personalizada e natural, o
OpenScape Desktop Videoconferencing
conecta suas equipes por meio dos fluxos
de vídeo de alta definição disponíveis hoje.
As visualizações de vídeo “Presença
Contínua” certificam que todos os
participantes na chamada de vídeo podem
ser vistos na tela ao mesmo tempo. “Voice
Activating Switching”, garante que todos
possam ver quem está falando — até
mesmo seus funcionários com acesso
móvel.
A propósito, o OpenScape Desktop
Videoconferencing também interopera
com soluções de ambiente e videofones
dos principais fabricantes de vídeo.

"Consciência de Presença Forte"
dos membros da equipe
A tecnologia de presença2 permite que
suas equipes vejam a disponibilidade e o
estado de cada um, economizando tempo
e melhorando a capacidade de resposta
dentro de sua organização.

Você gerencia seu estado de presença,
decide quando estará disponível e por qual
meio e dispositivo de escolha.
Com a “gestão de presença2” esses recursos
são estendidos além de sua organização,
para a comunidade de pessoas que
trabalham fora de seu escritório.
Por exemplo, em uma rede confederada,
as equipes podem compartilhar
disponibilidade presença via mensagens
de voz e instantâneas, e com pessoas fora
da sua organização que estejam usando
qualquer solução XMPP com capacidade
de comunicações unificadas (UC)
disponível no mercado.
A presença garante que suas
equipes virtuais fiquem ligadas,
independentemente de onde estejam ou
qual dispositivo estejam usando.

A tecnologia de presença permite que as equipes vejam e compartilhem sua disponibilidade e estado com outros membros da equipe e contatoschave, para iniciar as comunicações em tempo real. A gestão de presença lhes permite visualizar e compartilhar estado de presença e trocar mensagens
instantâneas com pessoas fora da sua organização que estejam usando uma solução XMPP com capacidade de comunicações unificadas.
2
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O OpenScape oferece uma rica visão de
presença por múltiplos canais, como voz,
mensagem instantânea e vídeo. Ele fornece
informações sobre "estado de presença"
referentes à disponibilidade de uma
pessoa, antes de se comunicar, permitindo
que você escolha o melhor método e
horário para se comunicar de forma efetiva
na primeira tentativa.

Conectar as equipes mais rápido e mais
facilmente significa melhor capacidade de
resposta, negociação mais rápida e melhor
atendimento ao cliente.

Por exemplo, os telefuncionários em
tempo integral podem querer o seu
dispositivo preferido como sendo sempre o
telefone residencial sempre que seu estado
de presença for definido como "disponível".
O Device Handover reduz os custos de rede
móvel, permitindo aos usuários facilmente
"passar" uma chamada existente de seu
telefone celular para seu telefone do
escritório, quando chegarem à mesa
durante uma chamada.
Com o OpenScape Mobile Client,
seus funcionários com acesso móvel
podem se beneficiar de vídeo, IM/Chat,
reconhecimento de presença dos contatos,
acesso rápido às conferências, definindo
seu estado de presença e dispositivo
preferido, entre muitos outros recursos do
OpenScape.

Capacitando suas equipes com
acesso móvel
O OpenScape garante que seus
funcionários altamente móveis
permaneçam conectados e produtivos pelo
menor custo possível.
O One Number Service, por exemplo,
permite que os funcionários publiquem
apenas um número, e sejam alcançados
na rede de menor custo, em qualquer
lugar, a qualquer hora e no dispositivo
de sua escolha. Cada pessoa define o
seu dispositivo preferido (por exemplo,
telefone do escritório, residencial, celular
ou notebook) e o OpenScape encaminhará
todas as chamadas para esse dispositivo.
Para obter maior comodidade, o dispositivo
preferido automaticamente pode mudar de
acordo com seu estado de presença.

Ele também fornece funções de "Voz sobre
IP", e sua capacidade de Call Swipe intuitiva
torna possível transferir diretamente uma
chamada a partir do dispositivo móvel para
qualquer telefone de mesa com discagem
direta nas proximidades — e vice-versa
— com pouco mais do que um simples
toque de dedo na tela sensível ao toque.
O Call Swipe permite até mesmo que você
se afaste da rede celular para uma WLAN
local, para evitar o uso de celular e tarifas
roaming.
O cliente móvel OpenScape está pronto
na "app store", e pode ser executado nas
plataformas de dispositivos móveis mais
populares, incluindo iPhone/iPad, bem
como tablets e smartphones Android.
E, por fim, o DTMF e o Portal de Voz
permitem o acesso ao OpenScape a partir
de qualquer telefone, permitindo que suas
equipes recuperem e processem e-mails
e mensagens de voz a partir de uma
única caixa de correio de voz unificada. O
portal de voz suporta a Compreensão de
Linguagem Natural, que permite que você
converse com o sistema como se falasse
com outro ser humano, sem ter que seguir
ou esperar por instruções.

Para ajudá-lo
rapidamente e
integrar de forma
rentável o OpenScape
com outras aplicações,
oferecemos
OpenScape Fusion —
a nossa abordagem
de integração, que
varia de plug-ins
embutidos no
aplicativo sem custo
à integração de
serviços prestados por
nossos consultores de
serviços profissionais.
Nosso programa de
desenvolvimento e
kits de ferramentas
de desenvolvimento
de software
estão disponíveis
para integrações
personalizadas, que
podem ser entregues
por nós, qualquer um
de nossos parceiros
desenvolvedores
certificados ou sua
própria equipe de TI
interna.
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Acesso inteligente para todos os
seus aplicativos
O que torna o OpenScape tão atraente
para muitos de nossos clientes é a
sua capacidade de se integrar com
qualquer outra parte do seu sistema de
comunicações.
Isso acontece porque desenvolvemos
o OpenScape usando padrões do setor
como Arquitetura Orientada a Serviços3,
que oferecem integração simples às
soluções de groupware da sua preferência,
como Microsoft Office 365, Office 2016,
SharePoint ou IBM Notes.
Isso permite que suas equipes, de forma
transparente e espontânea, acessem
pessoas e informações-chave sem ter
que mudar de aplicativos, ou procurar
incessantemente por dados ou diretórios.
Talvez suas equipes usem o Microsoft
Office como uma de suas principais
ferramentas de comunicação. Podemos
interconectar o OpenScape Fusion com
seu Outlook e com seu cliente Skype
for Business / Lync, para que todas as
comunicações e colaborações possam
ser iniciadas diretamente da interface de
usuário da sua preferência, tornando fácil
e intuitivo estabelecer contato com as

Aqui temos outro exemplo…
O OpenScape pode ser integrado com
suas aplicações de negócio preferenciais
para aumentar a eficiência de vendas ou
melhorar o serviço ao cliente, neste caso,
as equipes podem ver a disponibilidade de
presença de pessoas-chave, apresentadas
no contexto da conta e fluxo de trabalho.
Isso permite que um profissional de
vendas ou representante de serviço ao
cliente entre em contato instantaneamente
com um cliente, outro membro da equipe,
ou um especialista de produto, para
chamá-lo a uma conversa improvisada ou
uma consulta por mensagem instantânea
com apenas alguns cliques.
Comunicações inteligentes, direcionadas
pelo contexto e automatizadas
acrescentam simplicidade à forma de
trabalho, e permitem que as equipes
tenham acesso espontâneo a pessoas
e informações cruciais, quando mais
precisarem.

Arquitetura Orientada a Serviço (SOA) é um projeto de aplicação e abordagem de integração que permite a integração mais fácil através de padrões
abertos.
3
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pessoas rapidamente (como via vCard no
Microsoft Office).

A colaboração em equipe é
fundamental para a missão
Seguro
Como suas equipes partilham e trocam
informações dentro e fora da organização,
é fundamental que apenas pessoas
"aprovadas" tenham acesso aos seus bens
mais sensíveis e confidenciais.
Nossa solução inclui uma série de
funcionalidades de segurança embutidas,
incluindo proteção por senha, bloqueio,
codificação, autenticação, proteção contra
reprodução, criptografia e aplicação de
autorização e política.

Escalável
Não importa se você tiver 100 ou 500
mil funcionários, o design modular e
flexível do OpenScape torna mais fácil e
rentável para você adicionar ou alterar a
funcionalidade por usuário.
Além disso, ele pode ser implantado em
seu próprio local, ou como uma solução
hospedada em um centro de dados remoto

Quem é beneficiado com o
OpenScape UC Application?

Além disso, todas as sessões de
colaboração via web são temporárias e
não deixam absolutamente nenhum dado
residual ou entradas no registro.

Se deseja aumentar a produtividade das
equipes, melhorar a responsividade e
capacitar seus colaboradores móveis ou
que trabalham de casa, e ainda reduzindo
os custos de comunicação, o OpenScape é a
resposta certa para proporcionar uma nova
forma de trabalhar.

Confiável
Com seu software especializado e
redundância de hardware, o OpenScape
oferece disponibilidade e confiabilidade
superiores para todas as suas conversas.

É a solução ideal para equipes virtuais
e para os tomadores de decisão
geograficamente dispersos que colaboram
em processos essenciais estratégicos, que
impactam a receita ou o tempo.

Nossos fluxos de áudio seguem o padrão
de áudio do OpenScape usando nossa
tecnologia única AudioPresence™,
permitindo que todos possam ouvir e ser
ouvidos em som cristalino, minimizando
ecos, instabilidades e quaisquer outros
ruídos incômodos.

Muitos dos nossos clientes vêm de uma
grande variedade de setores, incluindo
serviços financeiros, farmacêuticos, de
cuidado com a saúde, de alta tecnologia, de
produção e setor público/governo.
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About Atos
Atos is a global leader in digital transformation with over 110,000 employees in 73 countries and annual revenue of
over € 11 billion. European number one in Cloud, Cybersecurity and High-Performance Computing, the Group provides
end-to-end Orchestrated Hybrid Cloud, Big Data, Business Applications and Digital Workplace solutions. The group is the
Worldwide Information Technology Partner for the Olympic & Paralympic Games and operates under the brands Atos, Atos
Syntel, and Unify. Atos is a SE (Societas Europaea), listed on the CAC40 Paris stock index.
The purpose of Atos is to help design the future of the information technology space. Its expertise and services support the
development of knowledge, education as well as multicultural and pluralistic approaches to research that contribute to
scientific and technological excellence. Across the world, the group enables its customers, employees and collaborators, and
members of societies at large to live, work and develop sustainably and confidently in the information technology space.
Unify is the Atos brand for communication and collaboration solutions. At the core of the Atos Digital Workplace portfolio,
Unify technology enables organizations of all sizes to transform the way they collaborate, creating a more connected and
productive workforce which can dramatically improve team performance, individual engagement and business efficiency.
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