LifeSize® ClearSea™

Levando vídeo HD aos
dispositivos móveis
Com a evolução do mercado de dispositivos móveis, podemos
dizer que este é o melhor momento para levar as comunicações
em vídeo HD a todos os trabalhados, todos os lugares e todos os
dispositivos a fim de aumentar as comunicações e maximizar a
produtividade. Faça parte do LifeSize ClearSea, a mais completa
solução para colaboração por vídeo em área de trabalho e móvel.

Comunique-se com qualquer pessoa, em qualquer lugar e
através de qualquer dispositivo
Desfrute da comunicação universal por vídeo com a total
mobilidade que oferece suporte a PCs e Macs, smartphones e
tablets Android e iOS . O LifeSize ClearSea é completamente
interoperável com todos os sistemas de vídeo e soluções de
infraestrutura com base nos padrões. Eficientes ferramentas
de comunicação, como chamadas com vários participantes,
bate-papo de texto e presencial, controle da câmera remota,
compartilhamento de dados em tempo real, fácil alternância de
visualizações da câmera e uma lista de contatos centralizada para
facilitar a discagem, garantem que os usuários possam se conectar
mais rápida e facilmente do que nunca.

Principais recursos do LifeSize
ClearSea
Qualidade de
vídeo HD

Plataformas
compatíveis

PBX com vídeo

Solução corporativa com excelente qualidade de vídeo
O LifeSize ClearSea é fácil de implantar e ampliar para toda a
empresa. Destinado a organizações que precisam implantar
videocomunicação HD em dezenas, centenas ou até mesmo
milhares de usuários, o LifeSize ClearSea oferece uma solução
flexível e interoperável para conectar instantaneamente qualquer
dispositivo de área de trabalho ou móvel à sala de reunião.

Diminua os recursos de TI e aumente os investimentos
em TI
Com a possibilidade de optar entre um dispositivo de hardware
ou um software de máquina virtual, as empresas têm total
flexibilidade. Os planos de licenciamento simultâneo eliminam
complicações, custos e complexidade, economizando o valioso
orçamento de TI, e o cluster permite redundância, distribuição
geográfica e implantação em toda a empresa. O NAT/firewall
transversal automático integrado e a criptografia de mídia
incorporada oferecem colaboração por vídeo segura dentro ou fora
da empresa sem recursos de TI ou equipamentos adicionais.
*Alternância ativada por voz (VAS) através da MCU incorporada. Presença contínua (CP),
chamada com vários participantes sob demanda através do LifeSize® UVC Multipoint™,
vendido separadamente. Somente de clientes com laptop/área de trabalho. Em breve para
clientes com dispositivos móveis.

Aberta e
interoperável
Ampla
implantação
Opções de
licença

Flexível

NAT/firewall
transversal

Até 1080p para laptops, 720p para
dispositivos móveis
Software Client disponível em
Windows, Mac OS X e em mais de 40
smartphones e tablets Android e iOS
Crie planos de discagem facilmente
para manipular chamadas dentro e
fora da rede
Diagnóstico de terminal com base em
padrões; aceita chamadas e registros
de qualquer dispositivo H.323/SIP
Cluster para escalabilidade e
redundância
Licenciamento para uso simultâneo
por porta
Dispositivo de hardware ou software
de máquina virtual
NAT/firewall transversal incorporado,
incluindo suporte para nós LAN e DMZ
separados

Ampliação de
chamada com
vários usuários

Convide novos participantes
diretamente para a chamada clicando
no nome de contato*

Comunicação
aprimorada

Controle da câmera remota e
apresentação com H.239 em área de
trabalho e dispositivo móvel, bem
como fácil alternância de visualização
da câmera em dispositivos móveis

LifeSize® ClearSea™

Especificações do produto
LifeSize ClearSea Server

Disponível como dispositivo de hardware ou software de
máquina virtual
Comunicações
H.323, compatível com ITU-T H.323v4, H.225v13; controle
de chamadas (H.450.2); H.235
Compatibilidade com RFC, SIP: RFC-2396, RFC-2543,
RFC-2617, RFC-2822, RFC-2833, RFC-2976, RFC-3260,
RFC-3261, RFC-3263, RFC-3264, RFC-3265, RFC-3311,
RFC-3420, RFC-3428, RFC-3515, RFC-3581, RFC-3550,
RFC-3711, RFC-3856, RFC-3859, RFC-3860, RFC-3863,
RFC-3891, RFC-3960, RFC-3984, RFC-4346, RFC-4347,
RFC-4488, RFC-4566, RFC-4585, RFC-4572, RFC-4961,
RFC-5104, RFC-5168, RFC-5506, RFC-5577, RFC-5763,
RFC-5764, RFC-5939
Oferece suporte a registro de dispositivos SIP e H.323
Especificações de vídeo/Resoluções de vídeo
Até 1080p30, até 2 Mbps em área de trabalho
Gerenciamento
Provisão, configuração e autenticação segura automática
de clientes LifeSize ClearSea com base nas credenciais
do usuário
Manipula atualizações automáticas de novas versões para
clientes
Console de administração com base na Web
Lista de telefone e catálogo de endereços
Suporte à autenticação de usuário com bancos de dados
externos e LDAP seguro
Gerenciamento de grupos de usuários
Diretório de contatos centralizado
Importação/exportação de arquivos CSV para criação de
contas
Recursos adicionais
Cluster
Mecanismo de roteamento de chamadas
Apresentação H.239
H.224, H.281 (FECC)
Ampliação de chamadas com vários usuários
• Alternância ativada por voz (VAS), uma pessoa de cada
vez na tela: até 1080p30fps, conecta-se a qualquer
terminal SIP ou H.323, até 26 participantes em uma sala
de reunião, sem limite de participante em uma chamada
ampliada, oferece suporte a compartilhamento de
conteúdo e vídeo dos participantes (H.239)
• Presença contínua (CP), até 25 participantes
simultaneamente na tela: através do LifeSize UVC
Multipoint, vendido separadamente
Age como um Session Border Controller, manipula NAT/
firewall transversal
Suporte a configurações com nós LAN<->DMZ separados
Criptografia SIP/H.323 com AES
Terminais H.323/SIP associados às contas do LifeSize
ClearSea
Vídeo IVR para discagem de extensões do terminal
Requisitos do software de máquina virtual
O software de máquina virtual LifeSize ClearSea pode
ser executado em: VMware Player 3.0 ou superior (não
suportado para implantações de CS150), VMware
Workstation 7 ou superior, VMware Server 2.0 ou
superior, VMware vSphere/ESXi 3.51 ou superior
Dispositivo de hardware (CS300)
Montagem em rack (1U)
Dimensões: 44 cm de largura x 4 cm de altura x 50 cm de
comprimento
Configuração
sugerida pelo
Configuração da
Modelo host
máquina virtual
CS100

Intel Xeon
Nehalem @ 2 GHz
(ou melhor)

2 vCPU
2 GB de RAM
10 GB de HDD
2 vNIC

CS150

Dual Quad-core
Xeon Nehalem
E5620 @ 2,40 GHz
(ou melhor)

8 vCPU
3 GB de RAM
10 GB de HDD
2 vNIC

Dados ambientais
Temperatura de funcionamento: 10 °C (50 °F) a 35 °C (95 °F)
Umidade de funcionamento: 20% a 95%, sem condensação
Temperatura de armazenamento: -40 °C (-104 °F) a 70 °C
(158 °F)
Umidade de armazenamento: 5% a 95%, sem condensação
Peso: 17,2 kg

LifeSize ClearSea Client: PC e Mac OS X
Padrões de vídeo
H.263, H.263+, H.264
Especificações de vídeo/Resoluções de vídeo
Oferece suporte a várias resoluções de até 1080p30
e 720p60 (somente ao receber), com adaptação
automática dependendo dos núcleos de CPU disponíveis
Recursos e padrões de áudio
G.722.1 Annex-C (Polycom® Siren14™), G.722.1 (Polycom®
Siren7™, banda larga de 16 kHz), G.711 μ-law, A-law
Cancelador de eco acústico full-duplex com filtro para
redução de ruído do áudio
Recursos adicionais
Apresentação H.239 (até 1280x768), compartilhamento
de vídeo
Controle de câmera remota (H.224, H.281)
Criptografia SIP/H.323 com AES
Registro de chamada, reprodução e exportação no
Windows Media Video (WMV) ou Quicktime (MOV)
Presença e mensagens instantâneas
Ajuste dinâmico automático da “qualidade vs. carga da
CPU”
Envio de DTMF em banda ou fora de banda
Controle automático de banda larga, com adaptação às
condições da rede
Recuperação adaptável da perda de pacotes com baixa
latência
Oferece suporte a larguras de banda assimétricas de
entrada/saída (por exemplo, ADSL)
Idiomas com suporte: inglês, russo, alemão, espanhol,
francês, italiano, chinês simplificado, chinês tradicional,
japonês, coreano
Integração com a Web (iniciar chamadas clicando em um
link da Web)
Logotipo da empresa na GUI (gerenciado pelo
administrador do LifeSize ClearSea Server)
Periféricos recomendados
Câmeras Web
Logitech HD Pro C920
Logitech HD Pro C910
Logitech HD Pro C510
Logitech for Business HD B990
Logitech for Business HD B910
Headsets
Logitech BH870 Bluetooth Headset
Logitech ClearChat Pro USB (H530)
Logitech Premium Notebook Headset
Viva-voz USB
Logitech BSP420 USB Speakerphone
ClearOne CHAT™ 50, 100
Requisitos mínimos do sistema
Windows XP/2003/Vista/7 (incluindo versões de 64 bits),
DirectX 9.0c ou superior
Mac OS X 10.5 Leopard ou superior
Qualquer CPU x86 com instruções SSE2 (chamadas de
áudio/vídeo de alta resolução); Core 2 Duo, 2,33 GHz
(H.264, videochamadas de 720p); Core 2 Quad, 2,66 GHz
(H.264, videochamadas de 1080p); 1 GB de RAM e 30 MB
de espaço no disco rígido

AMÉRICAS:
1601 S. MoPac Expressway Telefone +1 512 347 9300
Suite 100
Telefone gratuito
Austin, Texas 78746 USA
+1 877 543 3749
www.lifesize.com

LifeSize ClearSea Client: Dispositivos móveis*
Lista de telefones, histórico de chamadas, alternância do modo
de privacidade
Presença e mensagens instantâneas
Envio de DTMF em banda ou fora de banda
H.224, H.281 (FECC)
Apresentação H.239
Vídeo
Suporte a H.264, HD 720p e 15 fps no novo iPad e iPad2
Suporte a H.264, HD 720p e 30 fps no Motorola Xoom e Acer
Iconia
Suporte a qHD em dispositivos Android selecionados
ITU-T H.263+ com codificação/decodificação simultânea,
resolução CIF (352x288), 15 fps, 384 Kbps ou melhor em
todos os dispositivos com suporte
Áudio
G.711 μ-law, A-law
*Dispositivos recomendados
Android™: HTC EVO™, Desire™ HD, Incredible, Sensation,
myTouch® 4G, Droid Incredible II, ThunderBolt, Flyer P512,
Evo 3D, One X, One S/Samsung Epic™, Galaxy S, Galaxy S II,
Galaxy Tab, Galaxy Tab 10.1, Captivate™, Fascinate™, Vibrant™,
Galaxy Nexus, Sidekick 4G, Droid Charge, Conquer, Note/
Google Nexus One, Nexus S/Dell Streak 5, Streak 7/Motorola
Atrix 4G, Xoom, Droid Bionic/Acer Iconia Tab A500. Esta
lista inclui somente os dispositivos certificados. É possível
que outros dispositivos Android funcionem com o LifeSize
ClearSea.
iOS: iPhone® 4S, iPhone® 4, iPod touch® 4º geração, novo iPad,
iPad™ 2, iPad™ e iPhone® 3GS (iPad™ não possui câmera
de vídeo, de modo que somente o vídeo da parte remota
é exibido se disponível; iPhone® 3GS usa a única câmera
traseira disponível).
Configurações de sistema disponíveis
Modelo Portas

Tamanho Descrição

CS100

6/16

Software
de
máquina
virtual

ClearSea Server como
imagem VMware. Até
1080p; largura de banda
de até 2 Mbps por
chamada. 200 contas.
Downloads ilimitados
para ClearSea Client.

CS150

26/50/100 Software
de
máquina
virtual

ClearSea Server como
imagem VMware. Até
1080p; largura de banda
de até 2 Mbps por
chamada. 2.500 contas.
Downloads ilimitados
para ClearSea Client.

CS300

26/50/100 Dispositivo de
hardware

ClearSea Server como
dispositivo de hardware.
Até 1080p em HD
total; largura de banda
de até 2 Mbps por
chamada. 2.500 contas.
Downloads ilimitados
para ClearSea Client.

Opções disponíveis
Cliente de dispositivos Android
Cliente de dispositivos iOS
2.500 contas adicionais para CS150 e CS300
Limites de tamanho
Individual
• Número máximo de contas em uma única unidade LifeSize
ClearSea: 10.000
• Número máximo de registros simultâneos: 2.500
Cluster
• Número máximo de nós em um cluster LifeSize ClearSea: 4
• Número máximo de contas em um cluster LifeSize ClearSea:
40.000
• Número máximo de registros simultâneos em um cluster
LifeSize ClearSea: 10.000

EMEA (EUROPA, ORIENTE MÉDIO,
ÁFRICA): Escritório regional da LifeSize
49 89 20 70 76 0 (Alemanha)
Telefone gratuito (Europa)
00 8000 999 09 799
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APAC (ÁSIA E PACÍFICO):
Escritório regional da LifeSize
+65 6303 8370 (Cingapura)
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