
 

Lotus Sametime за IBS ERM потребители 

Lotus Sametime е платформа за обединени комуникации, която помага на 
хората да работят по-ефективно, да реагират по-бързо и да бъдат по-иновативни не-
зависимо от времето и мястото.  

Благодарение на част от предимствата си като отворена платформа и гъвка-
вост, Lotus Sametime осигурява провеждане на комуникация и съвместна работа в 
реално време от различни приложения и програми. Lotus Sametime  откриваме както 
в програмите Lotus Notes and Domino, Lotus Connections, Lotus Quickr, Microsoft 
Office, Microsoft Outlook, така и в приложения, разработени в Domino  среда. Пример 
за такива приложения са базите предназначени да управляват информационните по-
тоци в организацията, свързани с клиенти, доставчици, партньори и служители.  

IBS ERM е именно такова решение, разработено и функциониращо в Domino 
среда. Идеята на IBS ERM е да организира “взаимодействието” между бизнес проце-
сите, служителите, клиентите и партньорите, като създаде обща среда за  съвместна 
работа. Така всеки бизнес процес се регистрира в информационния поток и остава 
споделен с всеки, имащ нужда от него.  

А какво ще се получи ако обединим  възможностите на IBS ERM с решение за 
управление на комуникациите и съвместната работа в реално време – Lotus Same-
time? ... Платформа за управление и регистриране на информационните потоци как-
то от гледна точка на съдържанието, така и от гледна точка на времето. Обединено 
решение, което осигурява нужните на един служител инструменти, за да работи съв-
местно с други, за да комуникира, коментира и дискутира информация.  

Какви възможности ни предоставя Lotus Sametime? 

• VoIP чат и видео чат; 
• Стартиране на гласов разговор; 
• Видео връзка; 
• Изпращане на съобщения, имейли; 
• Стартиране на онлайн срещи – споделяне на екрана, дистанционен 

контрол, глас, видео, анотация, чат и други; 
• Проследяване историята на съвместната работа с всеки контакт; 
• Информация за контакта – бизнес картичка; 
• Други. 

От какви предимства можем да се възползваме, когато работим с IBS ERM с 
интегриран Lotus Sametime?  

• Стартиране на онлайн комуникация директно от приложението, в което 
работим. (Фиг. 1) Възможност за избор канала на комуникация. Адап-
тиране възможностите за комуникацията в зависимост от обстоятелс-
твата. Стартиране на гласов разговор в зависимост от наличната инф-
раструктура. 

 

 



 
 

 

 
Фиг. 1 

• Добавяне на контакт директно от приложението, в което работим.  

 
Фиг. 2 

 

 
Фиг. 3 
 



 

• Възможност за преглед на визитната картичка на всеки контакт. 

 
Фиг. 4 

• Следене нотификациите за присъствие и местоположение. Тази функ-
ция подпомага навременната и уместна комуникация. 

• Интеграцията в едно на двете системи (Lotus Sametime и IBS ERM) 
позволява едновременна работа без нужда да се отварят и затварят 
различни приложения. 

Разгледаните възможности на Lotus Sametime и произлизащите от това пре-
димства при интеграцията му с IBS ERM, предоставят на организацията комуника-
ционна среда за навременно споделяне, работа и управление на потока от информа-
ция. Това води както до значително увеличаване производителността на екипите и 
организиране на дейността, така и до ускоряване координацията и комуникацията 
на дейности, задачи и проекти между служители, клиенти и партньори.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


