
	

WebEx Meeting Center 
 

A mai üzleti folyamatok bonyolultsága, szerteágazó tevékenységeknél végzett 

csoportmunka szerepének jelentőségének előtérbe kerülése, illetve az 

atipikus munkavégzések korában egyre nagyobb hátrány a céges 

megbeszéléseknél a munkavállalók között elhelyezkedő földrajzi távolság. A 

korábbi időszaknak megfelelő normákra való tekintettel a tény, hogy egy-egy 

megbeszélés során az alkalmazottaknak egy időben, illetve helyen kell 

lenniük, bizonyos esetekben többletköltséget eredményezhet egy cég 

számára mind anyagi, mind pedig munkaidő veszteség szempontjából. 

 

A fenti problémára nyújt megoldást a SpaceNET Zrt. – mint Cisco Premier 

Partner – által kínált Cisco WebEx Meeting Center szolgáltatás, mely 

megfelelve a korszak átalakult kollaborációs igényeinek bárhol, bármikor 

megszervezhető egy megbeszélés a munkavállalók között. 

 

A szolgáltatás elérhető android, iOS, illetve Windows-os készülékeken, 

továbbá online webes (böngészős), illetve telepíthető kliens formában is. A 

pontos hardverigényt a gyártói dokumentáció tartalmazza. A szolgáltatás 

igénybevételéhez a megfelelő hardver, illetve szélessávú internetkapcsolaton 

kívül Ügyfél oldalról egyéb elem nem szükséges. 

 

Technológiai megvalósítás során lehetőség van a WebEx Meeting Center már 

meglévő céges hálózatba történő integrációjára is, ezzel optimalizálva a 

költségeket.	 



	

	

 

A rendszer használata során a 

videóhívás során minden 

behívott kolléga élőben látható, 

kiemelve az éppen hozzászóló 

egyént. Lehetőség van továbbá 

fileok (képek, videók, 

hangfileok, dokumentumok) 

megosztására, szöveges chatelésre, prezentáció bemutatására az adott 

készülék képernyőjének megosztásával –kompetitív összehasonlítási alapot 

adva a valós megbeszélésekre nézve. 

  

A WebEx Meeting Center szolgáltatás használata során mindig az az egyén 

kezdeményezheti a megbeszélést, aki úgynevezett „Host” vagy „Szervező” 

jogosultsággal bír. Természetesen ugyanezen személynek van lehetősége a 

kollégák, illetve külsős személyek meghívására is. A Host jogköre kiterjed 

továbbá a szavazás, jegyzetek 

készítése, igény esetén a 

megbeszélés felvételére is. 

 

Kiegészítő szolgáltatásként 

elérhető a WebEx 

Collaboration Meeting Room – 

„CMR” rendszer is, mely 

dedikált hardverrel ellátott 

videókonferenciás megoldásokat tartalmaz (nagy felbontású kamera, 

térmikrofonos rendszer). 

  



	

	

Elérhetőségét tekintve a rendszer használatához alapvetően csak egy 

számítógépre és Internet kapcsolatra van szükség. CMR esetében a 

végfelhasználói eszköz sem szükséges. 

 

A szolgáltatás havidíjas konstrukcióban érhető el. 


