حلول االجتماعات من إبسون

الجمع بين األشخاص
واألماكن والمعلومات

تحويل العروض التقديمية إلى محادثات،
واألفكار إلى ابتكارات،
والكفاءة إلى إنتاجية

االبتكار والتعاون والمشاركة

تحويل االجتماعات إلى إجراءات

يحتفظ األشخاص بأقل من  %20مما يقدمونه على شرائح العروض .1وبدالً من ذلك ،يستفيد
الموظفون من الطابع العملي لتقديم العروض التوضيحية المباشرة ،وإنتاجية التفاعل الرقمي،
وكفاءات التفاعل عن بُعد.

لكي تكون اتصاالت األعمال فعّالة في الحاضر والمستقبل ،يجب أن يتمكن كل األطراف
المعنية من المساهمة والتعاون بفاعلية  -بصرف النظر عن الموقع الذي يتواجدون فيه،
والطريقة التي يختارون التفاعل من خاللها ،واألجهزة أو التطبيقات التي يفضلون استخدامها.

ولهذا تمتاز حلول االجتماعات من إبسون بأنها سهلة االستخدام وبسيطة بشكل بديهي؛
مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع األشخاص والمحتوى بطريقة مناسبة لهم  -أيًا كان جهاز
الجوّ ال الذي يستخدمونه.

يذكر الموظفون أن االجتماعات غير الفعّالة تمثل أكبر سبب إلهدار الوقت2؛ وبالتالي فإن
ّ
هدفنا هو مساعدتك على تحقيق اإلنتاجية في كل اجتماع ،وذلك باستخدام الحلول التي تمكنك
وكل الحضور اآلخرين من تنظيم األفكار وتوصيل اآلراء بسرعة وسهولة.
من استخدام التطبيقات المألوفة إلى وضع المالحظات الرقمية وطباعتها وإرسالها ،تمتاز
ُ
طرزنا من أجهزة العرض التفاعلية بسهولة االستخدام ،كما تحقق تكلفة إجمالية منخفضة
ً
ً
لالقتناء ،وهي بذلك تمثل حال متكامال يلغي الحاجة إلى موارد إضافية متعددة مثل ألواح
الكتابة والمخططات التوضيحية .وعالو ًة على ذلك ،فإنها قابلة التكيف بما يكفي ألن تتناسب
مع حجم أكبر للشاشة ،وال تمثل سوى جزءًا صغيرً ا من تكلفة حلول االجتماعات التقليدية.

االبتكار :التقاط المالحظات وإضافة التعليقات التوضيحية
إليها على الشاشة باستخدام اللمس باإلصبع أو القلم الرقمي

Collab

Create.التعاون :االتصال وتقديم العروض السلكيًا من أي
جهاز تقريبًا باستخدام وظيفة تقسيم الشاشة

Share.

Create.
مالحظات االجتماعات وإرسالها عبر البريد اإللكتروني
Collaborate.طباعة
المشاركة:
وحفظها ،والوصول إلى الملفات المحلية والمخزنة على الشبكة بكل سهولة

Create. Collaborate. S

"خالل عام ،2015
ستمثل القوى العاملة
المتنقلة  %37من
إجمالي القوى العاملة
على مستوى العالم."3

يمكنك عقد اجتماعات عن ُبعد عبر مواقع
مختلفة ،وإضافة تعليقات توضيحية إلى
العروض التقديمية عن طريق اللمس ،ومشاركة
الجوالة
المالحظات االفتراضية عبر األجهزة ّ
أو الطباعة أو البريد اإللكتروني.

تسمح لك حلول االجتماعات ميسورة التكلفة من إبسون بما يلي:
تجاوز قاعة االجتماعات

تعزيز العاملين عن ُبعد

توحيد االتصاالت

تدعو بيئات العمل الحديثة إلى استخدام أدوات اإلنتاجية التي
تتكيف مع المستجدات كما تفعل أنت؛ نظرً ا ألن اجتماعات
اليوم لم تعد محصورة في القاعات .وتسمح لك حلول
االجتماعات ميسورة التكلفة وصغيرة الحجم من إبسون
بتحويل أي غرفة تقريبًا إلى مساحة تعاونية تشجّ ع على
اإلبداع واإلنتاجية:

خالل عام  ،2015ستمثل القوى العاملة المتنقلة  %37من
إجمالي القوى العاملة على مستوى العالم .3ونظرً ا لتزايد
عمل الموظفين عن بُعد ،أصبح من الضروري أن تتسم
قاعات االجتماعات بطابع مرن وافتراضي ومرتبط بصور ٍة
أكبر .وبفضل حلول االجتماعات معقولة التكلفة من إبسون،
أصبحت تجربة المستخدم سلسة عبر المواقع والموارد
المتعددة:

من المؤكد أن توسيع نطاق إستراتيجية االتصاالت الموحّ دة
ليشمل قاعات اجتماعاتك يمثل مسارً ا سريعًا لتحقيق الكفاءة.
وتمتاز حلول االجتماعات من إبسون بأنها معقولة التكلفة
وقابلة للتوسع ،كما أنها مصممة لتمتد عبر أعمالك بسهولة،
بحيث تتكامل مع جميع األنظمة األساسية لالتصاالت
الموحّ دة ،وأجهزة عقد المؤتمرات عبر الفيديو ،وتطبيقات
األعمال الحيوية:

–– ّ
تعزز زيادة معدالت االرتباط واإلنتاجية للعاملين
عن بُعد

– –تقدم حجر أساس لزيادة اإلنتاجية ،مع الحاجة إلى وقت أقل
في اإلعداد قبل كل اجتماع

– –تسمح ألربع مجموعات مختلفة بمشاركة نفس المحتوى
وإضافة تعليقات توضيحية إليه ومناقشته من أي مكان

– –تتيح إمكانية مشاركة شاشات العرض باستخدام أي تطبيق
أعمال أو اتصاالت

– –تدعم وظيفة تقسيم الشاشة بين المحتوى والمؤتمر عبر
الفيديو

– –ال تتطلب أي دعم للخوادم ،أو تدريب على األنظمة،
أو رسوم ترخيص

– –تقلل من الحاجة إلى دعم وتدخل قسم تقنية المعلومات
من خالل عناصر تحكم بسيطة

– –تضمن الحفاظ على أمن المعلومات من خالل إمكانية
تطبيق كلمات مرور على االجتماعات والمالحظات

– –تعمل وتتناسب تمامًا مع قاعات االجتماعات الكبيرة،
أو المكاتب الشخصية ،أو أي مساحة تعاون أخرى -
وليس غرف االجتماعات وحسب
– –تحسِّن التفاعل مع شاشة قابلة للتحجيم حتى  100بوصة
– –تجمع بين مزايا المخططات التوضيحية وألواح الكتابة
وأجهزة العرض التقليدية في حل اجتماعات موحّ د
– –تسمح بسهولة التركيب مع تصميم خفيف الوزن

"أفاد الموظفون  -في أماكن العمل
التي توفر مساحات مشتركة للتعاون -
تحقيق مقاييس أداء أعلى."4

الفئة EB-1400
تتيح الفئة  EB-1400من إبسون إمكانية
التعاون بين األشخاص ،أينما كانوا .كما أنها
تعتبر البديل المثالي أللواح الكتابة التقليدية،
والمخططات التوضيحية ،والشاشات الرقمية
باهظة الثمن وغيرها؛ وكل ذلك في جهاز
واحد بسيط.

اعرف المزيد:

epson.ae/meeting-solutions
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 -1كتاب ( Whiteboard Sellingبيع ألواح الكتابة) ،من تأليف سومرز وجنكينز
Microsoft Office PPC -2
 -3مؤسسة IDC
 -4دراسة ( Workplace Studyدراسة مكان العمل) لعام  ،2013والصادرة عن Gensler

ال تتوفر كل المنتجات في جميع البلدان دون استثناء .يُرجى مراجعة الممثل المحلي لمزيد من التفاصيل.
للحصول على مزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال بمكتب إبسون المحلي أو تفضل بزيارة www.epson.ae
Epson Middle East
P.O.Box 17383, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 8818934

Hotline Telephone: +9714 8872172
Fax: +9714 8818945
E-mail: supportme@epson.co.uk
www.epson.ae

تعتبر العالمات التجارية والعالمات التجارية المسجلة ملكية لشركة  Seiko Epson Corporationأو الشركات المالكة لها .المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.

