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Komplexní systém pro chod podniku
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Conclusion

Kategorie:
Hardware
Philips

Kategorie:
Podnikový software
Eller, www.eller.cz

Přihlašovatel:
MMD-Monitors & Displays
www.philips.cz/c-m-so/monitory, zastoupení značky Philips

Přihlašovatel:
Eller, www.eller.cz
výrobce a distributor

Použití produktu: Monitor nabízí vysokorychlostní přenos dat pomocí USB-C konektoru a díky RJ45 portu i přímé připojení zapojeného notebooku do internetu pomocí jediného kabelu. Pro vyšší bezpečnost je monitor vybaven vysouvací kamerou vybavenou
technologií Windows Hello™ pro rozeznávání tváří, kterou lze snadno zasunout do rámečku monitoru, pokud není potřebná. Monitor je vybaven také zobrazovacími technologiemi pro ochranu zraku uživatele (Flicker-Free a LowBlue mód) nebo efektivními ergonomickými funkcemi (výškově nastavitelný stojan s otáčením a náklonem) a VESA držákem.

Použití produktu: Conclusion je podnikový software, prostřednictvím kterého uživatelé mohou spolupracovat v jednotném prostředí s použitím webového prohlížeče.
Využívá výkonné vestavěné nástroje pro práci s daty, formuláře, grafické zobrazovací
prvky, on-line textové editory i nástroje na procesní automatizaci, tak aby jedno řešení
pokrývalo potřeby mnoha firemních procesů. Tento přístup umožňuje vytvoření skutečně digitální společnosti. Produkt podporuje jak provoz velkých společností s využitím
rolí a striktních modelů řízení, tak i procesně volnější varianty vhodné pro menší týmy.
Dostupný je jako on-premise i v cloudu.

Popis produktu: Philips 499P9H Brilliance 32:9 SuperWide je zakřivený monitor.
S úhlopříčkou 49" nabízí profesionálům široký displej ve formátu 32 : 9 s ultravysokým
rozlišením, které je srovnatelné se dvěma vedle sebe položenými 27" QHD monitory.
K další výbavě patří připojení pomocí USB-C konektoru či zabudovaná web kamera
ukrytá v těle monitoru, která se vysune, pouze když je potřeba. To vše zabaleno v ekologicky přátelském designu.

Popis produktu: Systém zjednodušuje a zrychluje plnění každodenních úkolů a poskytuje názornou vizualizaci obchodních informací pro uživatele. Pro každou společnost
lze rychle sestavit řešení šité na míru prostřednictvím kombinace hotových modulů.
Moduly již obsahují předdefinované procesy, datové toky, notifikace a další nastavení,
které má podnik možnost samostatně upravovat. Ve většině realizací jde o kombinaci
CRM, systému řízení podpory, modulu projektového řízení a HR, integrované pro maximálně efektivní provoz společnosti. Zákazníci, partneři a interní zaměstnanci mají přístup k informacím v reálném čase.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Dual Quad HD rozlišení (5 120 ×1 440 bodů)
■ 49 " (48,8 "/124 cm), 32 : 9 SuperWide zakřivený monitor
■ Technologie VESA HDR 400 pro lepší podání barev
■ USB 3.1 typ-C dokovací stanice
■ Vysouvací kamera s technologií Windows Hello
Záruka: 36 měsíců
Cena (bez DPH): 22 305 Kč

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Různorodé aktivity, procesy a agendy v jednom nástroji
■ Nízké náklady na provoz
■ Rychlé a přívětivé uživatelské prostředí
■ Zobrazení dat v reálném čase, přímé napojení na vestavěné nástroje
■ Široká škála možností přizpůsobení
■ Vestavěné sledování dodržení pravidel
■ Zaměření na bezpečnost informací a různé modely řízení přístupu
■ Textový editor, který kombinuje funkce týmové editace textu a sledování úkolu
Záruka: 12 měsíců, možnost následného dokoupení podpory a konzultačních služeb
Cena (bez DPH): závisí na konkrétních modulech aplikace a počtu uživatelů.
K dispozici je i cloudové předplatné.
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