Netia Video Anywhere
Wideokonferencja klasy Biznes
1.1 Opis usługi
Usługa Netia Video Anywhere to profesjonalne, proste w obsłudze, narzędzie biznesowe. Zaawansowana technologia wideokonferencyjna umożliwia wykonywanie wielostronnych rozmów wideo w jakości HD, ultra HD (4K) oraz współdzielenie
treści (dokumentów, stron www itp.) z rozmówcą. Usługa oferuje możliwość integracji z dowolnym sprzętem wideokonferencyjnym innego producenta oraz umożliwia zapraszanie gości spoza Twojej Firmy nie posiadających systemów w komunikacji wideo.

1.2 Korzyści wynikające z zastosowania usługi





komfort - łatwe wdrażanie oraz wsparcie serwisu
efektywność - umożliwia zwiększenia przychodów poprzez ułatwienie kontaktów w biznesie
redukcja kosztów - redukuje wysokie koszty podróży służbowych
bezpieczeństwo - zapewnia bezpieczne prowadzenie rozmów
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1.3 Usługi dodatkowe
Każdy z pakietów zawiera szereg dodatkowych funkcjonalności, które zwiększają elastyczność rozwiązania.














połączenia bezpośrednie oraz wielostronne pokoje spotkań w jakości HD i ultra HD to poufność przekazywanych
informacji lub konferencja biznesowa w najwyższej jakości wideo, dzięki zastosowaniu unikalnego systemu kodowania
obrazu
nagrywanie spotkań w jakości HD z możliwością odtworzenia ich w dowolnym czasie z bezpiecznej „chmury”,
z Centrum Danych Netii lub z zasobów informatycznych
dowolność w konfiguracji zestawów wideokonferencyjnych, począwszy od zaawansowanych technologicznie terminali sprzętowych Vidyo, poprzez PC dowolnego dostawcy sprzętowego, aż po Twój firmowy komputer - jako podstawa
do instalacji terminala wideo w wersji „soft”
chat grupowy oraz indywidualny, służący do wymiany informacji z wszystkimi lub wybranymi użytkownikami
wideokonferencji
funkcja prelegenta, jako narzędzie do pełnej kontroli nad organizowanym spotkaniem - możliwość samodzielnej
prezentacji lub udzielania głosu poszczególnym użytkownikom spotkania
swoboda w integracji z dowolnym dostawcą rozwiązania wideokonferencyjnego (H323/SIP) w jednej niskiej cenie
w abonamencie, z pełnym wsparciem w konfiguracji
prezentacja z użyciem dwóch monitorów, dla zapewnienia przejrzystości Twojej konferencji, z podziałem na widok
prezentacji i obraz wszystkich uczestników spotkania
rezerwacja spotkań w kalendarzu poprzez możliwość integracji z dowolnym dostawcą serwerów pocztowych
wzmocnienie bezpieczeństwa w komunikacji, dzięki zastosowaniu szyfrowania kluczem 128 bit, powszechnie używanym w instytucjach finansowych oraz dodatkowemu uwierzytelnianiu SSL uczestników spotkań wideo
dostępność menu w większości języków świata, to elastyczność w doborze wyglądu i łatwość zarządzania spotkaniem
SLA (Service Level Agreement) w standardowej opcji utrzymania usługi przez 24 godziny na dobę, zapewniające
gwarancję wysokiej klasy obsługi serwisowej i ciągłość działania Twojego biznesu
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