
Cisco Jabber’ı tercih etmeniz için 
7 neden 



 
Popüler adıyla chat ya da diğer adıyla anlık mesajlaşma, telefon etmenin 
gerekmediği durumlarda, hızlı iletişim için kullanılan pratik bir yöntemdir. 
Anlık mesajlama için hem mobil cihazlar hem de bilgisayarlar 
kullanılabilir. Böylece istediğiniz kişilere ofis dışında olsalar dahi 
ulaşabilirsiniz. Fakat anlık mesajlaşma sadece bir başlangıçtır.  
 
Anlık mesajlaşma anahtar bir iletişim aracıdır. Kurum içindeki ilgili kişiye 
hızlıca ulaşılması, kritik bir sorunun hemen cevaplanması veya bir fikrin 
paylaşılması, çalışanların daha üretken ve işbirlikçi olmasını 
sağlamaktadır. 
 
Fakat bazı durumlarda iletişim ve işbirliği için mesajlaşmaktan daha 
fazlası gerekebilir. Cisco Jabber işte bu sebeple kurumunuz için doğru 
tercih olacaktır. Pratik bir anlık mesajlaşma sistemine ek olarak Cisco 
Jabber sayesinde akıllı bir çok yeteneğe sahip olursunuz.  
 
Bu broşürde çalışma yönteminizi değiştirecek olan Cisco Jabber’ı tercih 
etmeniz için 7 farklı neden özetlenmiştir. 



Elektronik postaya göre çok daha hızlı bir etkileşim olmaktadır.  
Kimin online olduğunu görebilir ve ihtiyacın olan cevabı anında 

alabilirsin. 

Anlık mesajlaşma anlık 
cevap anlamına 

gelmektedir. 



Cisco Jabber size telefon veya email kanallarını kullanamadığınız 
durumlarda ek bir iletişim kanalı sunmaktadır. Yapmak zorunda 

olduğunuz işler arttıkça, Cisco Jabber’ın yardımıyla daha üretken 
ve etkin olursunuz. Ayrıca Cisco Jabber diğer iletişim kanalları ile 

de entegre çalışır.  

Meşguliyetiniz arttıkça, 
Cisco Jabber size daha çok 

yardımcı olur.  



Kolayca dosya paylaşımı. 
Üstelik masaüstü ekran 

görüntüsü, ses ve videonuzu 
içerecek şekilde. 

Cisco Jabber ile dosya paylaşımı yapabilirsiniz. Çalıştığınız ekran 
görüntüsünü iletişim kurduğunuz kişiye gösterebilir ve hatta 

ekranın belli bir bölümünü seçip resim olarak paylaşabilirsiniz. 
Bunlara  ek  olarak, aranızda yaptığınız ikili mesajlaşmayı grup 
mesajlaşmaya döndürebilir, dilerseniz sesli ve görüntülü çoklu 

video konferans görüşmesine  çevirebilirsiniz. 



Cisco Jabber halihazırda kullanmakta olduğunuz ofis ürünleri ile 
birlikte çalışmaktadır. Çalışma takviminizi ve kontak kişilerinizin 
meşguliyet durumunu görebilmektedir.  Bunun için başka bir 

pencere açmanıza gerek yoktur. 

MS Exchange ile basit ve 
etkili entegrasyon sağlar. 



Herhangi bir yerden herhangi 
bir  mobil cihazla erişilebilir 

olursunuz.  

Cisco Jabber IOS ve Android işletim sistemi içeren tüm 
sistemlerde çalışır.  Böylece lokasyon bağımsız olarak her zaman 

online olabilirsiniz.  



Cisco Jabber kimlik 
hırsızlığını ve sızma riskini 

engeller.  

Ev kullanıcılarına yönelik anlık mesajlaşma sistemleri mevcut iş 
süreçlerinizi hacker’lara açık hale getirir.  Cisco Jabber kurumsal 

düzeyde güvenlik sağlar ve şirket güvenliğini korur.  



Cisco Jabber uygulamasını son 3 yıldır Cisco tarafından Yılın 
İşbirliği Çözümleri İş Ortağı seçilen Biltam ile gerçekleştirerek 

Cisco Jabber’ın daima çalışacağından ve güvenilirliğinden emin 
olabilirsiniz. 

Biltam iş dünyasına yönelik 
yüksek servis kalitesi ve 
güvenilirlik sunmaktadır. 



Cisco Jabber Çözümü hakkında  
daha fazla bilgi için 

 www.biltam.com.tr/collaboration 
adresini  ziyaret edebilirsiniz. 


