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... videokonferencí, jakou jste zatím neviděli. Pouze Lifesize 
dokáže nabídnout jediné řešení pro snadné připojení vaší 
konferenční místnosti s každým, kdo se potřebuje jednání zúčast-
nit, a to odkudkoliv a z libovolného zařízení. A to je jen začátek.

Lifesize připojuje jediný oceněný videokonferenční systém a mobilní aplikace 
ke cloudové videokonferenční službě s výrazně zjednodušeným rozhraním

kompatibilní s posledními zařízeními iOS a Android™ 

přináší nejkvalitnější videokonference

umožňuje lidem iniciovat okamžité obrazové spojení nebo realizovat plánované konference

zajišťuje kompletní bezproblémovou správu špičkového videokonferenčního systému
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Přemýšleli jste, proč jsou virtuální setkání tak komplikovaná? 
V Lifesizu ano. A proto všechno změnili. Nyní můžete zavolat 
svého libovolného kolegu jediným kliknutím. Vyhledávejte v 
adresáři podle jmen, nikoliv podle nepřehledných čísel. Můžete 
komukoliv okamžitě zavolat nebo se připojit k předem plánova-
né konferenci ve virtuální konferenční místnosti. Zůstaňte ve 
spojení z kanceláře i na cestách. 
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Jediné řešení, neuvěřitelné možnosti.

Připojení z každého zařízení, jaké jste dlouho hledali. 
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Je na čase pracovat chytřeji a s kompletní konektivitou. 
Jediné řešení nyní dokáže každému umožnit účast v konfe-
renci z libovolného koncového zařízení. To je možné díky 
nově vyvinuté cloudové službě a mobilním aplikacím s 
radikálně zjednodušeným uživatelským rozhraním. Vaše 
důležitá obchodní rozhodnutí tak mohou být prováděna 
společně s potřebnými osobami bez ohledu na to, kde se 
fyzicky nacházejí.

Připojte se s nejkvalitnějším obrazem k libovolnému konferenčnímu 
systému, laptopu, tabletu nebo smartphonu a spojte se okamžitě 
s jednotlivci nebo týmy uvnitř nebo vně vaší firmy.



Lifesize Cloud
       + Lifesize Icon
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Perfektní shoda
Žádný jiný videokonferenční systém nenabízí takový stupeň jednoduchosti, 
všestrannosti a kompletní konektivity, jako Lifesize Cloud spolu s Lifesize 
Icon. Toto řešení vám skutečně přináší kombinaci absolutní jednoduchosti 
obsluhy a brilantního obrazu s možností setkat se s kýmkoliv prakticky 
stejně, jako by byl s vámi ve stejné konferenční místnosti.

Lifesize Cloud je předinstalován na každém konferenčním videosystému 
Lifesize Icon, navíc všechna mobilní zařízení, jako laptopy, tablety a smart-
phony mohou být rovněž updatovány, takže máte jistotu, že využíváte ty 
nejnovější dostupné funkce.



Buďte u setkání. Svolávejte setkání.

 

Spontánní i plánované hovory 
 

Sdílený adresář 

Vyzvánění na všechna zařízení 
 

Jednoduchá a skupinová volání 
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Pouze Lifesize dokáže nabídnout všechny nástroje, které 
opravdu potřebujete k tomu, aby vaše konference byly 
stále maximálně dostupné a efektivní.

Volejte komukoliv dle potřeby nebo podle připraveného plánu 
bez nutnosti stále přenášet nová čísla.

Jedině Lifesize Cloud dokáže prozvánět všechna zařízení (videokonferenční systém, 
laptop, tablet, smartphone) současně.

Pro přidání účastníka do probíhající konference prostě klikněte na jeho jméno. 
Přidávat účastníky lze dle libosti až do maximálního počtu 25.

Jakmile je nový kontakt přidán do cloudu, je okamžitě dostupný z adresáře. Navíc po připojení 
Lifesize Icon k Lifesize Cloud je tento adresář automaticky synchronizován a setříděn podle 
jmen. Každý tak může okamžitě používat nově přidané kontakty v adresáři, který navíc zobra-
zuje i aktuální dostupnost každého kontaktu.
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Maximální bezpečnost 

Maximální kompatibilita  
 

 SIP  PSTN  H.323
... a dokonce i ostatní produkty v odvětví.
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Ať už probíráte cokoli,  aktuální finanční zprávy nebo si vyměňujete důvěrné informace, je chrá-
něno vaše soukromí a bezpečnost. Zákazníkům cloudových služeb nabízíme profesionální zabez-
pečení a šifrování dat. Lifesize rovněž dokáže bezpečně a standardizovanou automatizovanou 
cestou procházet skrze firewall, takže se nemusíte o nic starat ani se obávat o bezpečnost.

Jedinou cestou pro co nejširší možnosti připojení je být otevřený 
a podporovat co nejvíce platforem...



 

  

Vyzkoušejte si 14denní demo zdarma.
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Lifesize Cloud je jednoduché zakoupit. Flexibilní 
nabídka produktů přináší zákazníkům možnost 
využívat produkt podle potřeb, růstu firmy a 
rozpočtových možností. Platby jsou navíc maxi-
málně zjednodušené a umožňují rychlé a snadné 
vybavení konferenční místnosti systémem 
Lifesize Icon.

Je to snadné, 
jako napočítat do tří!

 

1. Stáhnout 
 Stáhněte aplikaci Lifesize Cloud.

2. Připojit
 Připojte váš videosystém Lifesize Icon do Lifesize Cloudu.

3. Jednat! 
 Kliknutím na kontakt sestavíte spojení.
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Uskutečnění videokonference snad již nemůže být jednodušší. Po vyba-
lení z krabice stačí jen propojit Lifesize Cloud s Lifesize Icon a můžete 
hned začít komunikovat.
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1. Videosystém 
• 

•

  

• 
  

•
 

2. Camera s 10x zoomem
• 

•  

•

 

3. Telefon 2. generace 
• 

• 

• 

4. Digitální MicPod 
• 

• 

• 

  

5. Dálkové ovládání
• 
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Seznamte se s Lifesize Icon – 
nejlepší cestou 
k videohovorům

ideální pro konferenční místnosti 
i práci z domova

plně integrovaný HD konferenční 
zvukové a ovládací rozhraní

tlačítko Mute a indikace Mute/
probíhajícího hovoru

okamžité i naplánované hovory

dotykový panel

ovládá video, audio a prezentace

vzorkování 48 kHz

potlačuje okolní hluk

štíhlý, elegantní a jednoduchý 
dálkový ovladač

rozlišení 1080p60

zvětšení až 10x

široký rozsah přiblížení se zorným úhlem až 70°

intuitivní uživatelské rozhraní, které 
vás nepřivede k pocitu frustrace

adresář kontaktů „click-to-call“se snadnou 
možností přidávání uživatelů do  konferencí

Oceněný Lifesize Icon konferenční videosystém je navržen tak, aby 
jeho ovládání bylo nejjednodušší ze všech produktů na trhu. Spolu 
s Lifesize Cloud přináší možnosti videohovorů a videokonferencí tak 
snadných, jako osobní setkávání s lidmi.

2

1
5 4 3
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Vaše radikálně zjednodušená 
videokonference

Systémy Lifesize Icon jsou navrženy s ohledem na maximálně 
zjednodušené používání. Vždy máte přehled o plánovaných hovorech.

Lifesize® Icon 600TM



 

 
 

BR_CLOUD_0514.indd   12 5/13/14   1:52 PM

Vaše radikálně zjednodušená 
videokonference

Systémy Lifesize Icon jsou navrženy s ohledem na maximálně 
zjednodušené používání. Vždy máte přehled o plánovaných hovorech.

Lifesize® Icon 600TM

 

 
 

BR_CLOUD_0514.indd   12 5/13/14   1:52 PM

Automatické upozornění nedovolí zmeškat žádnou konferenci. Snadno 
vyhledáte probíhající konference a můžete se jich hned zúčastnit. 

Jednoduše vyhledáte obchodní kontakty, se kterými chcete komunikovat. 
Nahrávejte a streamujte důležité diskuse. Všechny tyto funkce a ještě 
mnohem více je snadno přístupné v novém uživatelském rozhraní. 

Pokud budete na cestě potřebovat ještě více možností, prostě požádáte 
IT podporu o zpřístupnění dalších funkcí či aplikací, které potřebujete. 

jednoduchost 
všestrannost
efektivita
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Když se jednoduchost setkává 
s bohatými možnostmi

Dokonalý zážitek z komunikace na dálku pro auditoria 
a velké konferenční sály.

Lifesize® Icon 800TM
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Navržen za účelem radikálního zjednodušení ovládání s jednodu-
chým uživatelským rozhraním, dálkovým ovladačem s pouhými 
šesti tlačítky a speakerphonem s dotykovým displejem.

·  čtyři Full HD video vstupy

·  dva Full HD video výstupy

·  sedm audio vstupů

·  čtyři audio výstupy

·  dva datové vstupy USB 3.0

·  bezpečná montáž do stojanu

Ideální pro 
systémové 
integrátory.

Možnost připojení velkého množství PTZ kamer, přehrávačů (audio/video), 
notebooků, což přináší nevšední a působivý zážitek z konference či prezentace.
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Užijte si velký obraz 
do nejmenších detailů
Nová éra videokonferencí „business class“ se silou a všestranností 
cloudových služeb.

ConferenceCam CC3000e a Lifesize® Cloud

Velice nízké náklady a profesionální 
obraz i zvuk,  vaše pracoviště se 
může okamžitě změnit na video-
konferenční místnost.

Pracovní skupiny v menších konferenčních a 
zasedacích místnostech tak mohou okamžitě těžit 
z výhod špičkové a bezproblémové videokomunikace.

Jednotné řešení pro snadné spojení konferenční místnosti s kýmkoliv, kdo se 
má účastnit jednání, bez ohledu na to, kde se zrovna nachází nebo jaké 
komunikační zařízení má právě při ruce.

Spolu s Lifesize Cloud představuje 
CC3000e snadné řešení typu 
plug-and-play.



=++
nejlepší 
mobilní

aplikace ve 
své kategorii

 mimořádná
cloudová

služba

 vítěz ocenění 
v rámci

konferenčních
videosystémů
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Jedinečný
zážitek

Lifesize je jediný výrobce, který spojuje radikálně zjednodušené 
cloudové služby s jedinečnými a oceňovanými konferenčními 
videosystémy i mobilními zařízeními.
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