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HELLO™ On

Kabelrod, teknik der ikke virker, og et konferencerum fyldt med dyr video-hardware, som sjældent eller
aldrig benyttes. En meget frustreret direktør, som måtte opgive hans videokonference med bestyrelsen
igår aftes... Lyder det bekendt?
Hvorfor kæmpe med komplicerede gammeldags endpoint til endpoint konferencer systemer, når der er
en bedre og nemmere løsning derude? Med Hello™ ovenpå en Skype For Business klient, vil dine brugere
få en brugervenlig og enkel oplevelse - uanset teknisk forudsætninger og træning.

Det er nemt for brugerne at tage Hello™ i brug, især de, som ikke er vant til at bruge normale
møderumssystemer. Hello™ udnytter eksisterende teknologi og møderum, opret et Lync-møde i
Outlook®, vælg lokale (møderummet), inviter deltagerne (ikke afhængig af teknologi, alle kan deltage),
og mød op i møderummet, når det er tid til at dit møde skal starte, Klik ”start møde”.
Det er ikke sværere.
Modsat andre møderumssystemer til videokonferencer, er
du med Hello™ i stand til at arrangere et videomøde med
alle, både interne og eksterne deltagere, uafhængigt af
hvilken teknologi de bruger i den anden ende.
Hello™ er ikke forsynet med et dyrt prisskilt. Løsningen
kommer i to versioner, Standard og Enterprise, begge i et
fornuftigt prisniveau. Alt hvad du har brug for til at komme
i gang er Hello™, en skærm, et web cam og en mini PC.

Hurtige fakta om HELLO™
One Click Installation
Udnytter eksisterende UC funktionalitet
med Lync enabled Exchange ressourcer
Frit valg af hardware
Autodiscover/Easy config
Skype For Business Ready

Hvis du synes, det er besværligt at holde et videomøde, så
bare sig Hello™.

Win 8.1
Lync 2013 eller Skype For Business
Qualified for Lync

Læs mere om Hello™ og vores andre
Skype For Business løsninger på
RackPeople.dk
eller kontakt os på
salg@rackpeople.dk

De tekniske detaljer
HELLO™ er ren software. Det vil sige, vi binder dig ikke til prædefineret hardware, hverken på mærker
eller priser. Du har friheden til selv at vælge hardware leverandør, eller måske bare benytte den hardware
du allerede har i dit møderum.
HELLO™ - skærm: Du vælger selv, hvor stor skærmen skal være, og om det skal være touch. Hvis du ikke
vælger touch, så husk også et tastatur og en mus.
HELLO™ - kamera: HELLO™ understøtter HD, hvis din skærm gør.
HELLO™ - PC: HELLO™ kræver som minimum en mini PC , min 4 GB RAM, min 30 GB harddisk, CPU Intel
Core, fuldt opdateret Win 8.1 Pro eller Enterprise 64bit - Engelsk sprogversion og Lync 2013 eller Skype
For Business - 32bit (ej basic version, kræver Lync eller Office 2013 ProPlus licens).

Vil du slippe for alt besværet med at finde hardware, så har
vi samlet en bundle til dig, som lever op til de få krav for
HELLO™
Denne bundle er identitisk med den, vi selv har i vores
møderum. Vil du se den, så kontakt os for et uforpligtende
møde.

Læs mere om Hello™ og vores andre
Skype For Business løsninger på
RackPeople.dk
eller kontakt os på
salg@rackpeople.dk

