
Bulut Tabanlı,
Ekip İşbirliği ve
Toplantı Aracı 

 
 

Avaya Spaces™, mesajlaşma, sesli ve video konferans, dosya paylaşımı ve daha 
fazlasına her yerden erişilebilen ve kullanımı kolay bir uygulamada bir araya getiren
bulut tabanlı ekip işbirliği ve toplantı aracıdır. İşyerinizde dizüstü bilgisayarınızda, 
evinizde tabletinizde veya hareket halindeyken telefonunuzda kullanabilirsiniz. 
Avaya Spaces, aralarında iletişimi sağlamak, görevleri yönetmek ve e-postalarla 
boğulmadan daha üretken olmak için etkili bir yönteme ihtiyaç duyan ekiplere 
basitlik ve gereken tüm özellikleri sağlar.
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Kalıcı Bulut Alanları — Kişileri, içerikleri ve iletişimi bir araya getirmek için 
oluşturabileceğiniz konu veya projelere odaklı çevrim içi alanlar. Bu merkezlerde 
ekipleriniz, web tarayıcıları veya mobil uygulamalar aracılığıyla sohbet edebilir, 
bir araya gelebilir, düzenlemeler yapabilir ve yönetim süreçlerini yürütebilir.

Sohbet — Çevrimiçi olmasanız dahi sohbetinizi herhangi bir cihazdan devam 
ettirin. Bir iş uygulamasının güvenlik ve yönetim avantajlarıyla akıllı telefonunuzdan 
tabletinize ve dizüstü bilgisayarınıza kadar herhangi bir cihazdan sohbet edilebilir.

Toplantı — Üretkenliği artırın ve her yerden, herhangi bir cihazdan yüz yüze yüksek 
çözünürlüklü ses, video ve içerik paylaşımı ile ilişkilerinizi geliştirin. Toplam 40 
ülkede yerel telefon numarası ile telefon üzerinden katılabilmek de mümkündür.

Düzenleme — En son güncellemeleri ve dosyaları bulmak için e-posta veya 
birden fazla uygulamada arama yapmanıza gerek yok. Düzenli, konuyla ilişkili 
ekibinizle dosya paylaşabilir, sohbet edebilir ve bir araya gelebilirsiniz.

Yönetim — Yapılan paylaşımların yer aldığı kalıcı alanlarınızda, ekipler arasında 
çalışma koordinasyonu yapılabilir, görevler atayabilir ve projeler takip edilebilir.



 
 

Avaya Spaces Özellikleri

Essential Business Power
Kişisel Bulut Toplantı Odası

Sesli Konferans 50  
Katılımcı Katılımcı Katılımcı

Katılımcı Katılımcı

Katılımcı Katılımcı

200  500  

Video Konferans - 200  500  

Çoklu Video Görüntüleme - 15 35 

Avaya IX CU360 Video Sistem
Bağlantısı -

Ekran Paylaşımı Uygulama ve Tüm Ekran Paylaşımı
Toplantı Kaydetme - -
Telefonla Toplantıya Bağlanma - - 40 Ülke

Birebir Video Arama

Doğrudan ve Ekip Mesajlaşması
Dosya Paylaşımı 1 (GB) Limitsiz Limitsiz
Grup Görev Yönetimi

Web Uygulama Erişimi Google Chrome

Mobil Uygulama Apple iOS, Google Android

Uygulama Entegrasyonları Google Calendar, O�ce 365, Outlook, 
Slack, Teams

Tekli Oturum Açma Enterprise SSO, Google, O�ce 365, 
Salesforce

Rol Tabanlı Erişim Kontolü (RBAC)

Veri Şifreleme

Şirket Alan Adına Göre Kullanıcıları 
Yönetme -

API

Avaya Hakkında
İşletmeler sundukları 
deneyimler üzerine 
kuruludur ve bu 
deneyimlerin her gün 
milyonlarcası Avaya 
(NYSE: AVYA) tarafından 
inşa edilmektedir. 
Yüz yılı aşkın bir süredir, 
müşteriler ve çalışanlar için 
akıllı iletişim deneyimleri 
sunarak dünyanın dört bir 
yanındaki kuruluşların 
kazanmasını sağladık. Avaya, 
bulut veya şirket içi ya da 
her ikisinin birbiriyle 
koordineli olarak çalıştığı 
sistemler ile iletişimi ve 
işbirliğini geliştirmek ve 
basitleştirmek için açık, 
birleşik ve yenilikçi çözümler 
geliştirir. İnovasyon ve 
ortaklığa olan bağlılığımızın 
yanı sıra, her zaman bir 
sonraki ihtiyaca odaklanan 
yaklaşımımızla işinizi 
büyütmenize yardımcı 
oluyoruz. Biz, değerli 
deneyimler sunabilmek için 
yardımlarına güvendiğiniz 
teknoloji şirketiyiz. 
Bizi www.avaya.com 
adresinden ziyaret
edebilirsiniz. 
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