VIDEÓKONFERENCIA
SZOLGÁLTATÁS

A személyes találkozás
élménye
Az Invitech videókonferencia szolgáltatása
kis, közepes- és nagyvállalatok számára
egyszerűen, beruházás nélkül kialakítható,
kiváló minőségű kommunikációs platformot
biztosít.
Szolgáltatásunk rugalmas kialakításának
köszönhetően a kisebb, néhány fős tárgyalóktól, akár a nagy méretű konferenciatermi
megoldásokig képes kiszolgálni a felhasználók
igényeit.

Kinek ajánljuk
a szolgáltatást?
Az Invitech rendszerfüggetlen videókonferencia szolgáltatása megfelelő választás
különböző méretű irodák, tárgyalók, valamint
előadótermek felszerelésére. A rendszer akár
24 végpont összekapcsolását is lehetővé
teszi, a kialakítás során személyes eszközök
(PC, mobil) is csatlakoztathatók.
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Milyen vállalkozások számára
ajánljuk a videókonferencia
megoldást:
 hol a kollégák rendszeresen, sokat
A
utaznak megbeszélésekre, találkozókra.
 melyek több telephellyel rendelkeznek,
A
rendszeresen egyeztetnek, fontos a kiváló
kép- és hangminőség, tartalommegosztás.
Ahol online oktatásokat, képzéseket
szerveznek.
 hol asztali számtógépről, vagy mobil
A
eszközről csatlakoznak a videókonferenciába.
 kik beruházás nélkül, szolgáltatás
A
formájában vennék igénybe a rendszert.
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Videókonferencia megoldások testre szabva
Kis tárgyalók
Kisebb, néhány fős tárgyalók számára ideális
megoldás a Wi-Fi képes, nagy látószögű, UltraHD
felbontású és beépített mikrofonnal rendelkező
kamera.

Közepes tárgyalók
Közepes méretű tárgyalókba javasoljuk a FullHD,
Wi-fi képes és 5x optikai zoom-mal ellátott kamerát,
amelyhez vezeték nélküli mikrofonok garantálják,
hogy minden résztvevőt tökéletesen halljanak.

Nagy méretű tárgyalók
Nagy méretű tárgyalók, konferenciatermek,
auditóriumok számára kialakított rendszer.
Mozgatható, 12x-es optikai zoom-mal ellátott
kamerája kristálytiszta képet biztosít.

Milyen előnyökkel jár a videókonferencia szolgáltatás
használata?
Rugalmasan skálázható, 2-től (pont-pont) 24 résztvevőig (pont-multipont),
kis helyiségektől nagy konferenciatermekig.
A szolgáltatás kompatibilis egyéb rendszerekkel (pl. Microsoft Teams).
Hozzájárul a csapatmunka és a vállalati kommunikáció hatékonyságához.
Csökkenti az utazási- és szállásköltségeket.
Hatékonyabb belső képzési rendszert tesz lehetővé.
Magába foglalja a rendszer üzemeltetését, karbantartását, hibaelhárítását,
támogatását a hét minden napján, 24 órában, szakértő személyzet által.
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Hogyan válasszuk ki a megfelelő videókonferencia rendszert
Rövid összefoglalónkkal segítséget szeretnénk nyújtani cége kommunikációs igényeinek
megfelelő videókonferencia rendszer kiválasztásához. A választás során, fontos szempont,
hogy a videókonferencia jól illeszthető legyen a munkatársak napi feladataihoz.
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Válassza ki hány fő fog csatlakozni a konferenciához!

Videókonferencia
platform
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2, 8, 16, 24
résztvevős csomagok

Gondolja át, hogy az egyes végpontokon hányan tartózkodnak a konferenciateremben!

Videókonferencia
eszközök
VC200
kisebb (2-8 fős) tárgyalókhoz
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VC500
közepes (8-12 fős)
tárgyalókhoz

VC800
nagyobb (12+ fős)
tárgyalókhoz

Válasszon konferencia telefont a tökéletes hangzáshoz!

Telefonkonferencia
eszközök
CP920
Konferencia telefon
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CP930
Vezeték nélküli
konferencia telefon

CP960
Konferencia telefon
nagyobb tárgyalókhoz

A résztvevők az asztaluktól, vagy mobil eszközről is csatlakozhatnak a konferenciához!

Asztali és mobil
eszközök
T-58A
Videótelefon

PC kliens
(Win, MacOS)

Mobil app
(iOS, Android)
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Videókonferencia eszközök részletes paraméterei
Kis tárgyaló (VC-200)

•
•
•
•
•
•
•
•

Egyszerű telepítés, elegáns dizájn
4k felbontás
103 fokos látószögű kamera
6 db beépített irányérzékeny mikrofon
Beépített Wifi és Bloutooth kapcsolat
Rögzítési lehetőség HD minőségben USB adathordozóra
Csoportmunka támogatás: whiteboard, tartalommegosztás
Interaktív kijelző támogatás

Közepes tárgyaló (VC-500)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egyszerű telepítés, elegáns dizájn
Érintőképernyős vezérlőegység
1080p/60 fps felbontás
83 fokos látószögű kamera
5x optikai zoom
Nagy érzékenységű, irányérzékeny asztali mikrofon
Rögzítési lehetőség HD minőségben USB adathordozóra
Csoportmunka támogatás: whiteboard, tartalommegosztás
Interaktív kijelző támogatás

Nagy tárgyaló (VC 800)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egyszerű telepítés, elegáns dizájn
Érintőképernyős vezérlőegység
1080p/60 fps felbontás
12x optikai zoom
2 db nagy érzékenységű, irányérzékeny asztali mikrofon
Rögzítési lehetőség HD minőségben USB adathordozóra
Csoportmunka támogatás: whiteboard, tartalommegosztás
8 db kiegészítő kamera támogatás
Interaktív kijelző támogatás

Asztali videótelefon

•
•
•
•
•
•
•

Android operációs rendszer
8 colos HD érintőképernyő
HD kamera, 1080p@30 fps videó hívás kezeléssel
1xHDMI csatlakozás PC-hez, TV-hez
Rögzítési lehetőség HD minőségben USB adathordozóra
6 résztvevős videó/audiokonferencia támogatás
PoE tápellátás

Asztali / Mobil kliens
• Windows/Mac/IoS/Android operációs rendszer
• Elérhető PC/Tablet/Mobil eszközökhöz
• FullHD (1080p) videófelbontás és HD minőségű tartalommegosztás

Konferencia telefon nagyobb
tárgyalókhoz (CP 960)

Vezeték nélküli
konferencia telefon (CP 930)

Konferencia telefon (CP 920)
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•
•
•
•
•
•

Android operációs rendszer
5 colos érintőképernyő
6 m távolságban, 360 fokos mikrofonérzékenység
2 db vezeték nélküli asztali mikrofon
Bluetooth 4.0 támogatás, USB 2.0
Hívásrögzítés USB eszközre

•
•
•
•
•

Vezeték nélküli DECT konferenciakészülék, beépített Li-Ion akkumulator
15 napos készenléti idő
beépített 3 irányú mikrofon
6 m távolságban, 360 fokos mikrofonérzékenység
Hívásrögzítés USB eszközre

•
•
•
•

Érintőképernyő vezérlő
6 m távolságban, 360 fokos mikrofonérzékenység
Bluetooth 4.0 támogatás, USB 2.0
Hívásrögzítés USB eszközre

Üzleti ügyfélszolgálat: 06 80 82 00 82

kapcsolat@invitech.hu

