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Videotelefonia Ad-hoc typu Desk Top – łatwa w obsłudze i elastyczna

Podróże służbowe podejmowane w celu komunikacji vis-

à-vis z klientem są często procesem czasochłonnym i nie-

jednokrotnie bardzo kosztownym. Dla pracowników dużych

przedsiębiorstw posiadających wiele  lokalizacji w różnych

miastach i krajach lub też  dla osób pracujących w domu

ważna jest osobista komunikacja z partnerami handlowymi

lub współpracownikami, wychodząca poza jedną lokaliza-

cję i dla której odległość nie ma żadnego znaczenia. Do-

skonałym rozwiązaniem w tej dziedzinie jest: Videotelefonia

by innovaphone.

Instalacja aplikacji 

video nie wymaga za-

kupu nowego i dro-

giego sprzętu, nie jest

też związana z czaso-

chłonnym i skompli-

kowanym procesem

konfiguracyjnym sys-

temu. Rozwiązanie 

innovaphone Video jest proste i skuteczne, umożliwiające

innowacyjną komunikację z obrazem video: videokonfe-

rencje, videotelefonię Ad-hoc oraz konferencje trójstronne,

zapewniające niskie koszty wdrożenia oraz niskie wyma-

gania co do przepustowości łączy. Dzięki rozwiązaniu

video koszty podróży służbowych zostaną znacznie zredu-

kowane, co ucieszy nie tylko Dział Controllingu w przed-

siębiorstwie, ale przyczyni się również do ochrony środo-

wiska. Wśród tych wszystkich aspektów najważniejsza

jest jednak poprawa jakości komunikacji: kontakt między

pracownikami jest nie tylko bardziej osobisty, ale również

interaktywny, ponieważ nawet w przypadku telefonii stan-

dardowej dzięki wykorzystaniu przekazu video sygnały

niewerbalne oraz niuanse komunikacji są lepiej spostrze-

gane. Nie zawsze chcemy telefonować z wykorzystaniem

funkcji video – nie ma żadnego problemu: użytkownik ma

możliwość swobodnego wyboru między połączeniami Au-

dio lub Audio-Video.

Unified Communications innovaphone tworzy podstawę dla

tego nowoczesnego i prostego rozwiązania videotelefonii. W

Unified Communications Client myPBX wszystkie elementy

UC, które potrzebne są do codziennej pracy i komunikacji,

zintegrowane zostały w jednolitym środowisku aplikacji.

Videotelefonia by innovaphone

Intuicyjna i łatwa obsługa interfejsu użytkownika myPBX

zapewniona jest dzięki jego przejrzystej strukturze. Ela-

styczne rozwiązanie videotelefonii Ad hoc dostępne jest w

każdym momencie bezpośrednio z własnego biurka. Kla-

syczne funkcje telefoniczne takie jak wstrzymywanie, par-

kowanie, przełączanie połączeń, konferencje trójstronne i

wiele innych są w videotelefonii innovophone funkcjami

standardowymi. Jakość przekazywanego dźwięku nie od-

biega od standardów telefonii tradycyjnej. Obsługa myPBX

nie stanowi również większego problemu dla administrato-

rów: dla funkcji videotelefonii nie jest wymagana dodatkowa

konfiguracja klienta Unified Communications. Nazwa użyt-

kownika, hasło oraz podłączony telefon IP zostaną auto-

matycznie przejęte przez myPBX.

Videotelefonia  Ad-hoc - zawsze, kiedy potrzebujesz 

Użytkownik ma w każdym momencie możliwość wyboru

między tradycyjną rozmową telefoniczną lub też videotelefo-

nią, w której przekazywany

jest dźwięk i obraz. W kon-

figuracji ustawień połączeń

użytkownik ma możliwość

wyboru między rozmowami

z video lub bez . Przed roz-

poczęciem połączenia te-

lefonicznego lub odebraniem połączenia przychodzącego

użytkownik może zdecydować się za pomocą jednego klik-

nięcia na rozmowę z przekazem video lub tylko na audio. Je-

śli ustawienia domyślne zostaną zmienione, to po zakończe-

niu rozmowy automatycznie wrócą ustawienia pierwotne.

Telefonowanie vis-à-vis – bezpośrednio do celu

Jeśli funkcja video jest aktywna, okno z przekazem video

otwiera się automatycznie w momencie odebrania połącze-

nia. Użytkownik ma możliwość dowolnej konfiguracji usta-

wień ekranu video, który może zostać wg uznania zmniej-
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szony lub powiększony. Oprócz tego istnieje możliwość

podglądu własnego zdjęcia, w dodatkowym oknie znajdu-

jącym się w wybranym rogu ekranu video.

Konferencje trójstronne bez dodatkowego wyposażenia

Rozwiązanie innovaphone Videotelefonia zapewnia rów-

nież szybki i prosty dostęp do konferencji trójstronnych.

Do ich funkcjonowania nie jest wymagane dodatkowe wy-

posażenie (np. Multipoint Control Unit), ponieważ obsługa

ich odbywa się za pomocą innovaphone PBX. Trzeci roz-

mówca może zostać dołączony do trwającej rozmowy, po-

dobnie jak w przypadku tradycyjnych rozmów telefonicz-

nych. Po nawiązaniu połączenia przekaz video trzeciego

rozmówcy pojawi się na ekranie komputera.

Komunikacja video sięgająca poza granice firmy

Rozwiązanie innovaphone Video gwarantuje maksymalną

elastyczność – sięgającą nawet poza granice firmy. Z

jednej strony możliwe są dzięki Federation również rozmo-

wy video oraz wymiana informacji o dostępności z innymi

firmami. Warunkiem dostępu do tej funkcji jest obsługa

protokołu H.264 oraz dostępność za pomocą Federation.

Z drugiej strony rozmowy video mogą być również prowa-

dzone z firmami, które nie posiadają rozwiązania Unified

Communications innovaphone myPBX. innovaphone ob-

sługuje przykładowo rozwiązania videotelefonii oraz vi-

deokonferencji  LifeSize, które zostały przetestowane w

zakresie interoperacyjności. I jeszcze na sam koniec –

dzięki myPBX  istnieje możliwość prowadzenie rozmów vi-

deo również w trakcie podróży. Do obsługi tej funkcji ko-

nieczna jest ogólnie dostępna aplikacja firmy Polycom.

Użytkownik dostępny jest za pomocą  mobilnych urządzeń

końcowych takich jak smartfony czy tablety, jako we-

wnętrzny abonament centrali PBX za pośrednictwem sieci

firmowej lub też połączenia VPN.

Licencjonowanie

Do korzystania z rozwiązania innovaphone Video 

konieczna jest licencja na myPBX oraz licencja video dla

każdego użytkownika. Rozwiązanie innovaphone Video

jest elementem licencji V10 Unified Communications,

która obejmuje wszystkie komponenty UC takie jak:

myPBX, video, faks, Mobility oraz pocztę głosową i ofero-

wana jest w bardzo korzystnym pakiecie cenowym.
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Elastyczne i proste rozwiązanie videotelefonii ad-hoc

Brak dodatkowego serwera, integralna część 

innovaphone PBX 

Możliwość wyboru między telefonią audio i audio -

video

Możliwość wyboru konfiguracji każdego połączenia

między audio lub audio - video

Łatwa konfiguracja ustawień dla administratorów

Automatyczne otwarcie ekranu video po odebraniu

połączenia

Konferencje trójstronne ad-hoc bez dodatkowego

wyposażenia 

Automatyczny przekaz video trzeciego rozmówcy

Wymagania techniczne: innovaphone PBX, innova-

phone myPBX (V10), telefon IP innovaphone, stan-

dardowa kamera internetowa, komputer z systemem

Windows 7 lub wyższym, przepustowość łącza 200-

300 kbit/s 

Kompatybilność ze standardem H.264 

Licencjonowanie: dla każdego użytkownika jedna 

licencja myPBX oraz jedna licencja Video 

Menu dostępne jest obecnie w językach: niemieckim,

duńskim, angielskim, estońskim, fińskim, francuskim,

włoskim, łotewskim, holenderskim, polskim, norwes-

kim, portugalskim, rosyjskim, szwedzkim, słoweń-

skim, hiszpańskim oraz czeskim.

(Inne języki niż wyszczególnione powyżej dostępne

są na zamówienie.)

innovaphone Video -

podsumowanie informacji:


