יחידת קצה לשיחות ועידה בווידאו

מעניקה חווית שיחת ועידת ווידאו יוצאת דופן ברזולוציית Full HD P0101
 VC110היא יחידת קצה חדשנית לשיחות ועידה בווידאו ברזולוציה של Full-HD0101
המיועדת לחדרי ישיבות קטנים .המערכת עוצבה כך שתאפשר ועידת וידאו באיכות גבוהה,
ממשק קל וידידותי למשתמש ,קלות התקנה ובעיקר יחס גבוהה של עלות תועלת .המערכת
כוללת הגנת חומת אש חכמה המאפשרת למשתמשים הקמה והפעלה מהירה ללא צורך
בהגדרות מסובכות ושאינה עולה על  3דקות .בנוסף VC110 ,תומכת בהתאמה גמישה ודינמית
של רוחב פס ובמניעת  0%איבוד מנות VC110 .היא ללא ספק יחידת הקצה הטובה ביותר
למערכת ועידה בווידאו המעניקה חוויה בלתי רגילה של וידאו ושמע.

המאפיינים והיתרונות העיקריים
מיקרופון אלחוטי
המיקרופון מדגם  VCM60מתחבר ל  VC110בצורה אלחוטית ובכך מאפשר את הצבתו באופן
שמאפשר קבלת שמע באיכות אופטימלית

 מערכת All-in-one
 כוללת מיקרופון אלחוטי
 טכנולוגיית  H.264 high profileחוסכת  05%מרוחב הפס

וידאו באיכות HD

 חומת אש חכמה ( )firewall transversalשל Yealink

המערכת תומכת בשידור וידאו ואודיו ברמת  Full HDולהצגת מסמכים או סרטוני וידאו שמשפרים

 הקלטה וניגון של ועידות וידאו

בצורה משמעותית את חוויית ניהול שיחות הוועידה בקרב המשתמשים.
 אבחון מרחוק

Optimal HD Voice

 שני מסכים ומאפיין "מיקוד"

איכות שמע ברוחב פס של  14KHz CDוטכנולוגיות מקצועיות של עיבוד קול מעניקות למשתמשים
חוויית שמע מצוינת.

 תאימות גבוהה למערכות אחרות

קל להתקנה והגדרה
 Yealink VC110ניתנת להתקנה והפעלה בפרק זמן שאינו עולה על  3דקות .המערכת גם תומכת
ב  POEומאפשרת למשתמשים את הגדרתה ללא מאמץ רב ואף לחבר אותה עם מערכות ציוד מצד
שלישי כדוגמת מסך או מוניטור נוסף

תאימות גבוהה
 Yealink VC110תומכת בתקנים  SIPו ,H.323-תואמת למערכות ומסופים של ספקים מובילים
אחרים בתעשייה ומאפשרת פתרון חסכוני וגמיש עבור משתמשים המעוניינים להרחיב את עסקיהם.
קישוריות המערכת מיושמת גם עם מכשירים נוספים כמו טלפוני וידאו ,מחשבי לוח וטלפונים
חכמים .באפשרות המשתמשים לקבל גישה לניהול שיחות ועידה בווידאו לפי רצונם בכל עת ומכל
מקום.

www.yealink.co.il
m

יחידת קצה לשיחות ועידה בווידאו

רכיבי מערכת






Codec VC110
מיקרופון אלחוטי מדגם VCM60
טלפון מדגם  - VCP40אופציונאלי
שלט רחוק VCR10
כבלים שונים

מצלמת Full HD






רזולוציית וידאו 0291x0101
מצלמת  PTZזום דיגיטלי 4X
טווח זווית פנורמית±100° :
טווח זווית הטיה±30° :
עד  01מצבים קבועים מראש

רזולוציית וידאו





 Full HD 1080Pבקצב  ,(1,920x1,080) 30fpsהחל מ0Mbps-
 ,(1,280x720) 720Pהחל מ521Kbps -
)411 x 941( WQVGA ,)768 x 440( W448P
)359 x 900( CIF ,(704x576) 4CIF

מאפייני שיחה















 1080P30שיתוף משתתפים ותוכן
פריסה :מסך מלא ,מסכים שווים ,מסך גדול ומסך קטן
תצוגת שני מסכים ( )dual-screenומאפיין "מיקוד"
שיחת ועידה משולבת אודיו ווידאו בין  3אתרים
הקלטה וניגון של שמע/וידאו
שמירת צילומי מסך בהתקן USB
מצב שינה ו( DND-נא לא להפריע)
סטטיסטיקות שיחה
מענה אוטומטי ,השתקה ושיחה ממתינה
חיוג חכם
ספר טלפונים מקומי 0,111 :רשומות
היסטוריית שיחות :הכל/לא נענו/יוצאות/נכנסות
ספר טלפונים LDAP
תמיכה בשפות שונות

פרוטוקולי תקשורת






H.323/SIP
פרוטוקול שידור דואלי)SIP( H.239/BFCP :
FECC: H.224/H.281
חבילת פרוטוקול :H.323
H.235 v3,H.245,H.241,H.225
תמיכה בחשבונות  gatekeeperוSIP-

רשת ואבטחה








) IP ,TCP/IP (IPv4סטטיDHCP/
שרת אינטרנט HTTP/HTTPS
 SRTP/TLSוהצפנה AES
QoS: 802.1p/Q, Diff-serv
VLAN ,LLDP-MED ,IEEE802.1X
סנכרון תאריך ושעה באמצעות SNTP
תעודה מובנית

תקן וידאו והתאמת רשת






H.264 High Profile, H.264, H.263
התאמה גמישה ודינמית של רוחב פס
תיקון שגיאות מקדים ( ,)FECמונע  0%אובדן מנות וידאו ו 91%-אובדן
מנות שמע.
שיתוף תוכן והעדפות שמע
התאמת רוחב פס אוטומטית /התאמת פרוטוקול אוטומטית /התאמה
אוטומטית של שיחת שמע/וידאו

מאפייני שמע
 codecs של שמעG.722, G.722.1C, G.722.1, G.711 u/a :
 טכנולוגיית שמעAGC ,AJB ,PLC ,CNG ,VAD ,AEC :

מיקרופון אלחוטי
 פועל בטכנולוגית DECT 6.0
 מרחק מהמיקרופון – עד  9מטר
 זמן דיבור  29שעות וזמן המתנה  35יום

 NATוFirewall Transversal-





( NATמצב ידני/אוטומטי)
חומת אש חכמה ( )firewall transversalשל Yealink
OpenVPN
H.460

ניהול תצורה






קביעת תצורה באמצעות דפדפן/תצוגה
שדרוג קושחה ואיפוס להגדרות יצרן
ייצוא או ייבוא של תצורה
 SNMPואבחון של שמע/וידאו ורשת
ייצוא מעקב אחר חבילות ויומן מערכת

ממשקים








Ethernet 10/100M x 0
VGA x 0 ,DVI x 0 ,HDMI x 9
 VCS x 0שקע טלפון ()RJ-45
 x 0שמע נכנס ( 3.5מ"מ) x 0 ,שמע יוצא ( 3.5מ"מ)
 x 0יציאת חשמל 9 ,יציאות USB2.0 x
נוספים x 0 :מפתח הפעלה x 0 ,חריץ  x 0 ,security lockחריץ Reset
תמיכה ב POE

מאפיינים פיזיים נוספים






ספק כוח חיצוני אוניברסלי :מתח כניסה  AC 100~240Vומתח יציאה
DC 12V/2.0A
צריכת חשמל ( :)PSUבמנוחה < ,9.0Wפעולה רגילה ,24W :מקס'30W :
מידות (רוחב*עומק*גובה):
 060 :Codecמ"מ * 050.5מ"מ * 934.6מ"מ;
שלט רחוק021 :מ"מ* 55מ"מ* 94מ"מ
לחות תפעול01~25% :
טמפרטורת אחסון-01~50°C :

