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Yealink Easy Video Conferencing
Nowe rozwiązania wideokonferencyjne
Wideokonferencje to obecnie ważne narzędzie komunikacji biznesowej. Pozwala obniżyć koszty ponoszone
w trakcie podróży służbowych i przyspieszyć podejmowanie decyzji. Yealink dostarcza rozwiązania umożliwiające
proste i efektywne przeprowadzenie wideokonferencji z każdego miejsca. Najnowsze produkty Yealink Meeting
Server oraz wideoterminal VC800 dają jeszcze większe możliwości zdalnej współpracy.
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Yealink Meeting Server (YMS)
Yealink Meeting Server to zintegrowana platforma wideokonferencyjna. Dostępna jako maszyna wirtualna umożliwia kompleksową obsługę
dużych systemów wideokonferencyjnych. Pozwala na realizowanie wielostronnych połączeń wideokonferencyjnych w jakości HD. Umożliwia
rejestrację urządzeń i połączenia między nimi przy użyciu numerów wewnętrznych. Zapewnia połączenia przez firewalle dla uczestników
zdalnych. Umożliwia realizowanie spotkań spontanicznych oraz planowanie, zapraszanie i zarządzanie spotkaniami. Współpracuje ze
wszystkimi rozwiązaniami wideokonferencyjnymi w tym wideoterminalami, wideotelefonami, aplikacjami na komputery i urządzenia
mobilne. Umożliwia połączenia między użytkownikami na całym świecie, niezależnie od tego gdzie się znajdują.
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Najważniejsze cechy:
• Rozproszona, chmurowa architektura
• Elastyczna instalacja: Vmware , Hyper-V, instalacja bezpośrednio na serwerze
• All-in-One, jedno rozwiązanie zapewnia: MCU, serwer rejestracji, książkę adresową, traversal serwer,
zarządzanie spotkaniami i urządzeniami
• Obsługa wielu wirtualnych pokoi spotkań (VMR)
• Konferencje planowane (Outlook plug-in lub przeglądarka) oraz Ad-hoc
• Wiele trybów spotkań: szkolenie, wyciszenie mikrofonów, na zaproszenie, blokada konferencji, automatyczna
zmiana układu okien i inne
• Głęboka integracja z urządzeniami Yealink: zapraszanie do konferencji, proste dołączanie do konferencji itp.

Wideoterminal VC800
Najnowszy wideoterminal Yealink oferuje wiele funkcji dotychczas niespotykanych, w tym obsługę kodeków wideoH.265/HEVC
oraz audio Opus, wbudowany mostek obsługujący do 24 uczestników i dwie niezależne konferencje. We współpracy z publiczną
chmurą Yealink VCMS umożliwia planowanie wideokonferencji i dołączanie do konferencji za pomocą jednego kliknięcia.
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Najważniejsze cechy:
• Konstrukcja All-in-One, kamera i kodek w jednej obudowie
• 1080p60fps i kamera PTZ 12X zoom optyczny
• Nowy, dotykowy telefon konferencyjny wraz z 2 dwoma bezprzewodowymi mikrofonami
• Wbudowany 24-stronny MCU, obsługujący do dwóch konferencji równocześnie
• Kodeki wideo H.265/HEVC, VP8 i audio Opus (8-48KHz)
• H.323/SIP, nagrywanie i odtwarzanie na USB
• Wejścia: 1xHDMI, 1xMini-DP (komputery Mac)
• Wyjścia: 2xHDMI, 1xLine-in, 1xLine-out, 2xUSB 2.0
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Wideoterminale i aplikacje
Wideoterminal Full HD VC120-12X
•
•
•
•
•
•
•

8 stronny mostek wideokonferencyjny (opcja)
Jakość Full HD 1080P30 wideo i prezentacji
Kamera PTZ z 12X zoomem optycznym z sensorem i procesorem SONY
Telefon audiokonferencyjny VCS o zasięgu ok. 5m/360o
openAPI do integracji z systemami Clestron/AMX/Extron
H.323/SIP, nagrywanie i odtwarzanie na USB, kodowanie H.264 High Profile
2xHDMI-wyjście, 1xDVI kamera, 1xVGA i kabel HDMI-VGA-wejście, Line-in/
Line-out

Wideoterminal All-in-One VC110
•
•
•
•
•

Jakość Full HD 1080P30
Kamera PTZ z 4X zoomem cyfrowym i 75o kątem widzenia
Bezprzewodowy mikrofon DECT z baterią litową 2710mA
H.323/SIP, nagrywane i odtwarzanie na USB
2xHDMI-wyjście, 1xVGA i kabel HDMI-VGA-wejście, Linein/Line-out

Wideotelefon Full HD T49G
•
•
•
•
•
•
•

8” dotykowy wyświetlacz HD (1280x800)
Kamera USB 1080P@30fps
1 wyjście HDMI do podłączenia monitora
Wi-Fi (5G/2.4G) i Bluetooth 4.0
SIP i H.323 wideo i prezentacja (odbieranie)
Nagrywane i odtwarzanie na pamięć USB
Wbudowany mostek: 3 wideo (720P30) + 2 audio

Wideotelefon HD T58V z Androidem
•
•
•
•
•
•
•

Android 5.1.1 OS
Dotykowy wyświetlacz 7” (1024x600)
Kamera 2M pixeli 720P30
Wi-Fi (802.11b/g/n) i Bluetooth 4.0+
Obsługa kodeka H.264 High Profile wideo i Opus audio
Wbudowany mostek: 3 wideo (720P30) + 2 audio
Możliwość podłączenia do 3 przystawek sekretarskich z kolorowym ekranem

VCD/VCM aplikacja na komputery/urządzenia mobilne
•
•
•
•
•

Obsługa systemów Windows/Mac/iOS/Android
Obsługa komputerów/tabletów/smartfonów
Jakość HD 720P wideo i prezentacji
H.323/SIP, H.264 High Profile
Obsługa chmury publicznej Yealink VCMS i platformy YMS
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