
Rozwiązania firmy Polycom umożliwiają uzyskanie przewagi nad 
konkurencją  
Ekonomiczna niestabilność. Globalizacja i złożoność kulturowa. Outsourcing, 
off-shoring oraz mobilne kadry. Mniej podróży, niższe koszty oraz 
ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Oto rzeczywistość, przed którą stoi 
obecnie każda firma. Dzięki firmie Polycom zespoły mogą komunikować 
się i wymieniać informacje w czasie rzeczywistym przy użyciu dowolnego 
urządzenia i w dowolnej sieci. W trybie natychmiastowym można organizować 
spotkania między rozproszonymi zespołami, szybciej podejmować decyzje, 
zwiększać produktywność firmy i jednocześnie uzyskać szybki zwrot z 
inwestycji. Z tego powodu coraz więcej firm uwzględnianych w rankingach 
Global 2000 i Fortune 500 na całym świecie używa rozwiązań firmy Polycom 
w celu łączenia ludzi, pomysłów i doświadczeń. Firmy te pragną uzyskać 
przewagę nad konkurencją, stosując rozwiązania komunikacyjne firmy 
Polycom ułatwiające pracę zespołową. 

Rozwiązania telepresence  
Począwszy od systemów biurkowych, takich jak Polycom® HDX 4000®, 
po najbardziej realistyczne studia, takie jak Polycom RealPresence™ 
Experience, firma Polycom oferuje rozwiązania z zakresu systemów 
telepresence dostosowane do indywidualnych potrzeb,  lokalizacji i ceny. 
Oferując unikatowe, oparte na otwartych standardach rozwiązania do 
obsługi systemów telepresence, Polycom ułatwia firmom zwiększenie 
produktywności, obniżenie kosztów i uzyskanie szybkiego zwrotu z inwestycji.   

Rozwiązania wideokonferencyjne  
Firma Polycom oferuje rozwiązania do obsługi wideokonferencji, zapewniając 
wyjątkową jakość nawet przy niskich przepustowościach sieci. Systemy 
wideokonferencyjne firmy Polycom instalowane w salach konferencyjnych 
umożliwiają prowadzenie w naturalny sposób spotkań na odległość, co 
zwiększa produktywność i umożliwia podejmowanie decyzji w czasie 
rzeczywistym. Ponadto rozwiązania firmy Polycom przeznaczone dla 
indywidualnych pracowników łączą w sobie łatwość obsługi z niezwykłym 
realizmem, dzięki czemu pracownicy i zespoły mogą efektywnie pracować na 
odległość.  

Rozwiązania głosowe
Rozwiązania głosowe firmy Polycom wytyczają najwyższe standardy w 
branży telekomunikacyjnej i znacząco wpływają na poprawę wyników firm 
na całym świecie. Pełna gama rozwiązań łączy ludzi przy biurkach, w salach 
konferencyjnych i w podróży — pracownicy mogą prowadzić konferencje 
audio, wymieniać dane oraz zwiększyć produktywność niezależnie od 
miejsca, w którym aktualnie pracują. łatwość obsługi z niezwykłym realizmem, 
dzięki czemu pracownicy i zespoły mogą współpracować 

O firmie Polycom

Polycom Inc. jest globalnym liderem na rynku rozwiązań telepresence, 
połączeń wideo oraz audio, kreując wizję rozwiązań komunikacyjnych 
pozwalających ludziom kontaktować się i współpracować ze sobą bez 
ograniczeń. 

 LIDER W BRANŻY 
•   Systemy do obsługi 

grupowych wideokonferencji 
— 32% udziału w rynku, 
Wainhouse, marzec  2009 

•   Sieciowa infrastruktura 
wideo — 22% udziału w 
rynku, Frost & Sullivan, 
marzec 2009

•   Telefony WiFi dla 
przedsiębiorstw — 51% 
udziału w rynku, Infonetics, 
marzec 2009

•   Telefony konferencyjne — 
86% udziału w rynku, Frost & 
Sullivan, 2008

•   Telefony biurkowe SIP — 
36% udziału w rynku wśród 
firm niezależnych, Frost & 
Sullivan, maj 2009 
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Dzięki najlepszym produktom, sieci 
partnerów, doświadczeniu oraz 
najbardziej zaawansowanym usługom na 
dzisiejszym rynku tylko firma Polycom 
może rozwinąć Twoją sieć, tak aby w 
pełni można było wykorzystać potencjał 
Twoich pracowników. 

Usługi globalne
Firma Polycom oferuje firmom dostępną 
na całym świecie kompleksową linię 
profesjonalnych usług wdrożeniowych i 
utrzymaniowych. Nie jest tajemnicą, że 
serwis i obsługa to kluczowe składniki 
zadowolenia klienta. Z tego powodu 
firma Polycom zainwestowała w nowe 
magazyny części zamiennych na całym 
świecie, aby lepiej obsługiwać swoją 
globalną bazę klientów. Oferowane 
przez firmę Polycom usługi pomocy 
technicznej są elastyczne i dostępne 
dla każdego rozwiązania opartego na 
produktach Polycom wdrożonego w 
sieciach IP, ISDN oraz PSTN. 

Ochrona globalnych zasobów 
naturalnych 
Rozwiązania firmy Polycom w 
zakresie systemów telepresence, 
wideokonferencji i głosowych dogłębnie 
zmieniają sposób komunikacji i pracy 
zespołowej. Efektywna współpraca 
jest teraz możliwa bez konieczności 
podróżowania i pokonywania odległości 
dzielących współpracowników, klientów i 
partnerów. Wysokiej jakości rozwiązania 

telepresence, wideo oraz audio 
zapewniają możliwość uczestnictwa w 
wirtualnych spotkaniach w każdej chwili 
i z dowolnego miejsca. Mniej podróży i 
niższa emisja dwutlenku węgla — zysk 
dla wszystkich.

Globalne obywatelstwo  
Firma Polycom i jej pracownicy 
wierzą, że sukces firmy zależy w 
dużej części od odpowiedzialności 
społecznej i zaangażowania obywatela 
korporacyjnego w sprawy społeczności 
globalnej. Polycom Global Citizenship 
Program wykorzystuje atuty produktów, 
zasobów oraz pracowników firmy 
Polycom w celu ułatwienia dostępu do 
edukacji i opieki społecznej na całym 
świecie oraz podniesienia ich jakości, 
a także do pomocy potrzebującym 
społecznościom na całym świecie. 

Więcej informacji  
Aby uzyskać więcej informacji na temat 
zunifikowanej komunikacji i dowiedzieć 
się, jak Twoja firma może zaoszczędzić 
pieniądze i uzyskać przewagę nad 
konkurencją, odwiedź witrynę www.
polycom.pl lub skontaktuj się z nami pod 
numerem 00800- 441-2432 już dziś.

O firmie Polycom

Polycom (Poland) Sp. z o.o.
Pl. Pilsudskiego 1
00-078 Warszawa
Tel. +48 22 52 86 964
www.polycom.com

 FAKTY 

Obrót:   US$1.1 Bilion 
(w roku 2008)

Liczba pracowników na świecie: 
2500 

Biura
Ameryka: siedziba główna w 
Pleasanton (Kalifornia) oraz 
ponad 15 biur regionalnych 
w Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Ameryce Środkowej i 
Łacińskiej  

Europa, Środkowy Wschód i 
Afryka (EMEA): biura w Belgii, 
Czechach, Dani, Francji, 
Hiszpanii, Holandii, Izraelu, 
Niemczech, Norwegii, Polsce, 
Republice Południowej Afryki, 
Rosji, Rumunii, Szwajcarii, 
Szwecji, Wielkiej Brytanii, 
Włoszech i Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich.  

Azja, Australia i Oceania (APAC): 
biura w Australii, Chinach, 
Hongkongu, Indiach, Japonii, 
Korei, Singapurze, Tajlandii i na 
Tajwanie  

Centra rozwiązań  
Organizowane przez firmę 
Polycom briefingi na temat 
dostępnych rozwiązań pozwalają 
lepiej zapoznać się z pełną gamą 
rozwiązań firmy Polycom oraz 
sposobem ich działania w danej 
firmie i otoczeniu sieciowym. 
Aby zgłosić chęć uczestnictwa 
w indywidualnym briefingu, 
skontaktuj się z przedstawicielem 
firmy Polycom pod adresem 
DEMO-EMEA@polycom.com lub 
zadzwoń do centrum rozwiązań 
Polycom na numer  00800- 441-2432.


