
Zakenreizen zijn vaak tijdrovend en kosten veel geld, maar 
hebben natuurlijk wel het voordeel dat men oog in oog met 
elkaar over belangrijke onderwerpen kan discussiëren. Thuis-
werkers, medewerkers van grote ondernemingen of bedrij-
ven met meerdere vestigingen hebben behoefte aan effi  ciën-
te maar tegelijkertijd persoonlijke communicatie, ook tussen 
verschillende locaties en over grote afstanden. De oplossing: 
videotelefonie by innovaphone. 

Voor iedereen die 
geen dure appara-
tuur wil aanschaff en en 
niet met ingewikkelde 
confi guraties of moei-
lijk bedienbare video-
telefoniesystemen wil 
worstelen, is de slanke 
video-oplossing van 
innovaphone precies 
de juiste keuze. Zon-

der enig probleem kunnen ad-hoc videoconferenties opgezet 
worden, ook met drie partijen, terwijl de investeringskosten 
laag zijn en er ook geen hoge bandbreedte nodig is. Op deze 
manier kan fl ink op zakenreizen bespaard worden, wat niet al-
leen prettig is vanuit fi nancieel oogpunt, maar ook nog goed 
voor het milieu is. Bovendien wordt de communicatie met col-
lega’s beter, persoonlijker en interactief, omdat zelfs bij een 
standaardgesprek ook non-verbale signalen en fi jnere nuances 
waargenomen worden door het gebruik van video. Wanneer 
een user een keer geen zin heeft in een videogesprek is dat 
geen probleem. Er kan op ieder moment tussen pure audio- of 
audio-videogesprekken gekozen worden. 

De basis voor deze moderne en eenvoudige video-oplossing 
wordt gevormd door de Unifi ed Communications oplossing van 
innovaphone. In de Unifi ed Communications client myPBX zijn 
alle UC-onderdelen, die nodig zijn voor het dagelijkse werk en 
communicatie, in een uniforme applicatieomgeving geïntegreerd.

Videotelefonie by innovaphone:
De user interface van myPBX is overzichtelijk en intuïtief be-

dienbaar.  De geïntegreerde videofunctionaliteit van de innova-
phone PBX maakt het mogelijk op eenvoudige wijze spontaan 
en fl exibel direct vanaf de eigen werkplek gebruik te maken van 
videotelefonie, en is op ieder moment beschikbaar. Gebruike-
lijke telefoniefuncties, zoals in de wacht zetten, parkeren, con-
ferenties met 3 partijen, wisselgesprek, doorverbinden en nog 
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nodig. Net als bij audiotelefonie kan een derde gesprekspartner 
eenvoudig in het lopende gesprek gehaald worden. Zodra de 
verbinding tot stand gebracht is, wordt de derde partij ook in het 
videovenster getoond.

Video-communicatie buiten de bedrijfsgrenzen
De videotelefonie-oplossing van innovaphone biedt een gro-

te mate aan fl exibiliteit – ook buiten de bedrijfsgrenzen. Zo 
kan dankzij Federation 
per video met andere 
bedrijven getelefoneerd 
worden. Of presence-
informatie uitgewisseld 
worden. Voorwaarde is 
dat het betreff ende be-
drijf de H.264 standaard 
ondersteunt en ook met 
Federation bereikbaar 
is. Anderzijds kunnen 

ook videogesprekken gevoerd worden met bedrijven die nog 
geen gebruik maken van de Unifi ed Communications oplossing 
myPBX. 

innovaphone ondersteunt bijvoorbeeld verschillende video-
telefonie- en videoconferentie-oplossingen van LifeSize, die 
op interoperabiliteit getest zijn. Tot slot kan met myPBX ook 
onderweg per video gecommuniceerd worden – m.b.v. een in 
de handel verkrijgbare app van Polycom. De gebruiker is in 
dit geval via zijn mobiele eindtoestel, bijv. een smartphone of 
een tablet, als interne PBX-deelnemer via het bedrijfsnetwerk 
of een VPN-verbinding bereikbaar. 

Licensering:
Voor de innovaphone Videotelefonie-oplossing is één 

poort-licentie, één myPBX-licentie en  één Video-licentie per 
user benodigd. 

De innovaphone video-oplossing is ook onderdeel van de 
UC-licentie. Deze bevat alle innovaphone UC-onderdelen en 
wordt tegen een zeer gunstige pakketprijs aangeboden. 

Ondersteunde talen:
De innovaphone Faxoplossing ondersteunt momenteel 

de volgende talen: Deens, Duits, Engels, Estlands, Fins, 
Frans, Italiaans, Lets, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, 
Russisch, Sloveens, Spaans, Tsjechisch en Zweeds. 
Overige talen op aanvraag!
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■ Slanke ad-hoc videotelefonie-oplossing 
■ Geen server, geïntegreerd onderdeel van innovaphone PBX
■ Vrije keuze instelling audio- of audio-videotelefonie 
■  Keuzemogelijkheid tussen audio- en audio-videotelefonie voor ieder gesprek 
■ Weinig configuratie nodig
■ Videovenster opent automatisch
■ Ad-hoc videoconferenties met 3 partijen zonder extra apparatuur 
■ Derde gesprekspartner verschijnt automatisch in videovenster 

Video

In één oogopslag

■ innovaphone PBX
■ innovaphone myPBX (V10)
■ innovaphone IP-telefoon
■ In de handel verkrijgbare webcam en PC met Windows 7 of hoger
■ 200-300 kbit/s bandbreedte
■ H.264 compatibel

Vereiste:

innovaphone Video

Lizenzierung: ■  Eén poort-licentie,  één myPBX-licentie en één Video-licentie per user
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