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Communication
System Advanced

Communication Services

No mundo atual sempre ligado, torna-se essencial um
sistema de videoconferência que facilite a comunicação,
esteja onde estiver. O nosso serviço revoluciona o modelo
tradicional de vídeo implementado no local, com uma
nova solução "plug and play", muito mais económica.

A única
plataforma
colaborativa
de vídeo de
que precisará

O UCS Advanced é um serviço colaborativo de
vídeo verdadeiramente global que garante a
interoperabilidade através de uma Virtual Meeting
Room (VMR). A área de reunião online pode ser
acedida a partir de uma vasta gama de dispositivos
e plataformas de comunicação, está acessível
24 horas por dia, 7 dias por semana e suporta até
30 participantes. Graças ao seu interface de fácil
utilização, através do qual basta um só clique para
aceder aos livros de endereços da empresa, pode
ir direto para a reunião e começar a trabalhar.

•

O nosso sistema global inclui 14 centros de dados que permitem
o tráfego de vídeo localizado para evitar congestionamentos

•

Virtual Meeting Rooms para qualquer indivíduo na organização
com vídeo, áudio e colaboração por uma fração do custo das
soluções tradicionais

•

Totalmente compatível com WebRTC e os terminais de
audio/vídeoconferência mais comuns, incluindo Microsoft
Lync e Skype for Business

•

Opções versáteis de participação: marcar usando números de
telefone locais, partilha de áudio, vídeo e documentos através
da internet, tablets, quadros multimédia ou terminais de
videoconferência

O P3500M - equipamento portátil
de videoconferência da Ricoh.

Qualquer pessoa. Em qualquer lugar. Em qualquer
dispositivo. Comunicação fácil.
O UCS Advanced oferece distintos planos de licença. E cada um possui um design flexível, permitindo
adicionar funcionalidades adicionais e personalizar os seus serviços de videoconferência para corresponder
às necessidades da sua organização. É tão fácil que se sentirá sempre na liderança da reunião. Pode
escolher a partir de:

TELEFONE

AUDIOCONFERÊNCIA

SISTEMA DE VÍDEO

SkypeTM para
fins profissionais
TABLET

BROWSER

*Skype é uma marca registada da Microsoft

Enterprise Wide License (EWA)

End Point Subscription (EPS)

EWA é a perfeita solução de videoconferência para organizações,
cujos funcionários precisem de acesso às suas Virtual Meeting
Rooms 24 horas por dia, 7 dias por semana. É o plano mais
económico, responde às necessidades de empresas de todos os
tamanhos e a função de interoperabilidade significa que nunca
é necessário preocupar-se com os requisitos de videoconferência,
permitindo-lhe concentrar-se no crescimento da sua atividade.

Se a sua organização já tem um sistema de videoconferência
implementado, mas enfrenta constantes desafios pois os
parceiros, os fornecedores ou os clientes possuem diferentes
sistemas, a licença EPS é ideal para si. Permite aos seus
contactos internos e externos, que usem sistemas de
vídeo convencionais, ligar ao seu equipamento através da
plataforma UCS Advanced. No entanto, sendo o anfitrião,
terá total controlo para gerir a reunião e os participantes.

End User License (EUL)
EUL oferece o número de Virtual Meeting Rooms de que precisa
começando por uma licença de utilizador individual até às
que forem necessárias. É ideal para organizações em que nem
todos os funcionários necessitam de uma VMR e profissionais
independentes ou freelance. As VMR estão disponíveis 24 horas
por dia, 7 dias por semana, em qualquer dispositivo ligado à
internet, sendo possível flexibilizar completamente a sua alocação.

Subscrição de domínio
Para garantir que as Virtual Meeting Rooms estão em linha
com as diretrizes e o estilo do seu negócio, oferecemos
também a personalização do nosso serviço. Ao combinar a
subscrição de domínio com EUL ou EWA, pode personalizar
a VMR de acordo com a identidade da sua empresa, incluir
ligações para websites e permitir que os funcionários usem
os seus e-mails corporativos para aceder ao serviço. Este
complemento proporciona à Virtual Meeting Room um aspeto
profissional e garante uma experiência global sem percalços.

Dimensões compactas
e funcionalidades robustas
O P3500M é o equipamento portátil que permite e complementa
o UCS Advanced. É ideal para videoconferencia de grupo num
ambiente corporativo e adequa-se a organizações de qualquer
dimensão. A câmara de 125 graus HD (720p) permite-lhe fazer
com que as pessoas se sintam realmente na sala.

Comunicação eficiente
e custos reduzidos
Para estabelecer uma comunicação segura em tempo real, o P3500M
usa a ligação a web browser e encriptação para áudio e vídeo.
Este equipamento é também uma solução escalável que oferece
um investimento inicial acessível, com zero custos de infraestrutura,
graças à sua natureza baseada em cloud e um TCO global reduzido.

O equipamento que liga
todos
Se procura uma solução de videoconferência que inclua todas
as pessoas da sua organização, a combinação de P3500M
e UCS Advanced é a resposta para si. As Virtual Meeting
Rooms garantem a interoperabilidade, não sendo necessário
um dispositivo em duplicado para se ligar a um terminal.

Certificação ISO9001, certificação ISO14001, certificação ISO27001
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