
Můžete pracovat kdekoliv

Lifesize Icon je nejjednodušší a nejintuitivnější 
řešení pro videohovory na trhu. Lifesize Icon 
je stejně snadno ovladatelný jako smartphone 
s bonusem interakce z očí do očí. Díky tomu je 
posílena produktivita a propojení jednotlivých 
účastníky věhem videohovoru. 

Pouze LifeSize nabízí oceněný videosystém 
pro kanceláře s nejlepšími mobilními aplikacemi 
ve své třídě kombinovaný s cloudovou video 
službou, takže se každý může jednoduše připojit 
jak z kanceláře tak na cestách. 

Lifesize představuje vše co potřebujete k tomu, aby 
jste mohli ve vaší společnosti začít používat výkonné 
videokonference. Videosystémy pro místnosti 
a mobilní zařízení jsou úzce spojeny díky výkonným 
prvkům jako— click-to-call one-on-one a skupinové 
videohovory, streaming videa a nahrávání, firewall 
transversal a správa — takže se uživatel může transversal a správa — takže se uživatel může 
v klidu a bez starosostí připojit kdekoliv a kdykoliv a nemůsí 
si dělat starosti s technologií.

Bez ohledu na to, kde právě jste se můžete připojit pomocí 
vašeho notebooku (Mac nebo PC) nebo smartphonu či tabletu 
s nejnovějším operačním systémem Android nebo iOS. 

PTZ Full HD kamera 
až do 1080p60

podpora dvou monitorů 

point-to-point

hovory více účastníků

sdílení dat až do 1080p60

nahrávání a streaming jedním tlačítkem

podporuje Lifesize® PhoneTM, 
druhé generace

podporuje Lifesize® Digital MicPod

Zapojte svůj Icon!

Vyberte si cestu

 Zůstaňte ve spojení

CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ ON-PREMISES ŘEŠENÍ

KROK 1

KROK 1

KROK 3

Zůstaňtě ve spojení 
z kanceláře i na cestách

Lifesize Product Matrix



FIREWALL/NAT TRAVERSAL VÍCESTRANNÉ HD VIDEO
VIDEOKONFERENCE

SOFTWARE PRO SPRÁVU
VIDEO SYSTÉMŮ

GATEKEEPER ISDN GATEWAY

PTZ Full HD kamera 
až do 1080p30

podpora dvou monitorů 

point-to-point

sdílení dat až do 720p30

nahrávání a streaming 
jedním tlačítkemjedním tlačítkem

podporuje Lifesize Phone
druhé generace

podporuje Lifesize
Digital MicPod

PTZ Full HD kamera 
až do 1080p30

podpora dvou monitorů 

podpora 4 účastníků

sdílení dat až do 720p30

nahrávání a streaming 
jedním tlačítkemjedním tlačítkem

podporuje Lifesize Phone
druhé generace

podporuje Lifesize
Digital MicPod

PTZ Full HD kamera 
až do 1080p30

podpora dvou monitorů 

podpora 4 účastníků

sdílení dat až do 720p30

nahrávání a streaming 
jedním tlačítkemjedním tlačítkem

podporuje Lifesize Phone
druhé generace

podporuje Lifesize
Digital MicPod

podporuje druhou PTZ HD kameru

Full HD systém pro 
point-to-point hovory

Kompletní řešení 
firewallu a NAT, které
umožňuje bezpečné
Full HD (1080p30)
videohovory napříč
síťemi. 

Inteligentní controla
routingu a volání na
H.323-based video
komunikačních síťích.

Lifesize Bridge je hardwarové
řešení pro videohovory více
uživatelů. Toto výkonné řešení
postavené na MCU uživatelům
ty nejlepší videohovory v HD.

All-in-one gateway, Lifesize Networker nabízí kompletní cenově
efektivní zajištění konektivity pro IP až ISDN sítě, serial nebo PRI 
interface. Lifesize Networker podporuje až 8 stran přez 1PRI nebo
4 BRI k propojení všech vašich Lifesize video systémů. 

Lifesize Control nabízí bezpečnou správu
a workflow v reálném čase, web based 
plánování, on-demand reporting 
a centralizované aktualizace a opravy softwaru. 
Lifesize Control je otevřený a postavený na 
standartních základech pro správu video síťí. 

Full HD systém podporující
až 4 účastníky

Full HD systém podporující
až 8 účastníků

Tradiční video systémy

Tradiční video struktura
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