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PREDSTAVITEV

Plantronics : Savi Office

Naslednja generacija slušalk
..Savi Office je naslednja generacija sistema slušalk, ki uporabnikom omogoča povezavo z več aplikacijami in komunikacijskimi napravami,
kot so namizni telefoni, PC softphoni, PC avdio – vse to z eno slušalko..

Z akaj brezžična slušalka?
Vsakič, ko zamudimo klic, si naložimo dvakratno delo - pridobivanje sporočila, iskanje
številke, vračanje klica, morda pa celo ugotovimo, da je trenutek že mimo. Zavedati se
moramo, da slušalke niso več luksuz, prej
potreba pri določenih delovnih mestih kot so
komerciala in vodstveni položaji. Plantronics
brezžične slušalke so tako udobne in diskretne, da bomo pozabili, da jih nosimo - vse,
dokler ne prejmemo ključnega klica, na katerega se lahko v trenutku odzovemo. To je
vsekakor boljši način poslovanja.
Savi Office imajo velik doseg delovanja, tako da
bomo lahko med klici tudi pretegnili noge, se
udeležil sestanka ali pripravili kavo. Kakovost
zvoka je odlična, čas pogovora in pripravljenosti pa prav tako. Seveda si lahko tudi nastavimo
glasnost, oziroma mikrofon onemogočimo, kadar je to potrebno. Vse to omogoča večjo
produktivnost in udobje v pisarni.
Poleg priljubljenega koncepta Unified Communication se Savi Office slušalke lahko uporabljajo tudi brez tega - npr. s Skype in klasičnimi telefoni. S pritiskom na gumb lahko povežemo Softphone klic na računalniku s telefonskim klicem
namiznega telefona, nato pa se udeležimo Webinarja. Zahvaljujoč inovativni tehnologiji
zmanjševanja hrupa, širokopasovnemu PC avdiu in integrirane DECT 6,0 tehnologije, Savi Office ponuja naravno izkušnjo z vsakim klicem in
aplikacijo, uporabnikom pa omogoča gibanje

do 100 metrov od svoje mize brez ogrožanja
kvalitete sprejema.

Povežimo namizni telefon,
Softphone in PC Avdio
Sistem Savi Office vključuje brezžične slušalke
in osnovno enoto, ki se poveže z računalnikom
in namiznim telefonom. S tem dosežemo poenotenje obeh svetov, ki ponuja vrhunsko
zvočno kvaliteto preko različnih naprav, aplikacij in platform.
PerSono Suite je integriran sistem programske opreme, ki uporabnikom omogoča
prevzem klica tako iz Softphona kot s
klasičnega telefona, z enostavnim pritiskom
gumba na slušalki.
Ker lahko vsaka osnovna Savi Office enota
podpira do štiri slušalke, je omogočeno hitro
vzpostavljanje »on-the-fly« konference in
odločanje v realnem času. Preprosto
priključimo slušalke v bazno enoto in končali
smo. Ta funkcija daje organizacijam tudi dodatne ROI ugodnosti.

Energetsko učinkovit sistem slušalk, preverja
našo oddaljenost od mize ter prilagaja porabo energije in s tem podaljšuje življenjsko
dobo baterije.

Za podjetja: Customizable, Low-Cost
izvedba

Savi Office so zaradi enostavne in hitre namestitve in nizke investicije zasnovane za
enostavno implementacijo v podjetjih.
Prenosljiv firmware (strojna programska oprema) in stalno posodabljanje programske
opreme zagotavlja opremljenost uporabnikov z najnovejšimi izboljšavami.
Pri razvoju slušalk generacije Savi Office je bilo osnovno vodilo, da je vsak posameznik edinstvena oseba s svojimi lastnimi potrebami. S
ponudbo različnih oblik slušalk in prilagodljivostjo lastnosti daje Savi Office organizacijam večjo prožnost in možnost zadovoljevanja potreb vsakega zaposlenega, brez dodatnih stroškov. Plantronics za Savi Office slušalke
zagotavlja dvoletno garancijo. 
(P.R.)

Napredna tehnologija zagotavlja
poslovno kvaliteto zvoka

Slušalke so dobre le toliko, kot je dober zvok
in učinkovitosti, ki jih prinašajo. Savi Office, s
širokopasovno PC avdio podporo, sistemom
za zmanjševanje hrupa in izboljšano zasnovo
zvočnika ter digitalne obdelave zvočnih signalov, nudijo odlično izkušnjo. K temu dodajmo še udobno slušalko, prostoročno zasnovo,
in dobimo naraven in udoben sistem, s katerim se lažje osredotočimo na svoje delo, saj
ob klicu sprostimo roke.
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