Principais recursos do
LifeSize® UVC Access™

Infraestrutura da LifeSize
e de terceiros

Sistemas de vídeo
de terceiros

Gatekeeper de comunicações
por IP para controle de
chamada e roteamento
inteligentes
O LifeSize® UVC Access™ é um gatekeeper com base em padrões
que oferece roteamento e controle inteligentes e abrangentes
das redes de vídeocomunicações baseadas em H.323 de todos os
tamanhos e complexidades.
Esta solução em gatekeeper, disponível na LifeSize® UVC Platform™,
ajuda as empresas a definir, controlar e gerenciar o tráfego das
videoconferências — voz, vídeo e dados. Além disso, o LifeSize UVC
Access simplifica as políticas de chamada e discagem, e permite
discagens URI e numéricas abreviadas para pontos de extremidade
H.323 e dispositivos de infraestrutura. Com o controle de ajuste fino
específico para regiões dalargura de banda, o administrador de TI
pode ter controle completo da rede de vídeos.
Máximo controle e flexibilidade
O LifeSize UVC Access oferece licenciamento flexível para que
você possa adquirir a capacidade que necessita atualmente
e aumentá-la à medida que cresce. O que garante melhor
aproveitamento dos recursos financeiros e de TI.
Plataforma UVC da LifeSize
O LifeSize UVC Access faz parte da plataforma UVC da
LifeSize, que consolida as capacidades de vários produtos
de infraestrutura de vídeo com função única e os torna
instantaneamente acessíveis a partir de uma interface comum.
Disponível como hardware ou software de máquina virtual, a
plataforma UVC permite implantação imediata do LifeSize UVC
Access, com a opção de testar antes de comprar.
Implante o LifeSize UVC Access só ou em combinação com outros
aplicativos UVC no mesmo hardware ou máquina virtual. Com o
LifeSize UVC Access, você terá total controle das comunicações
por IP para obter uma colaboração mais eficaz nos vídeos em
qualquer lugar e a qualquer momento.

Nota: O LifeSize UVC Access foi otimizado para ser executado na tecnologia de virtualização VMware®.
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Controle da rede
de vídeos

Gerencie permissões por
regiões

Controle de
largura de banda

Gerencie a largura de banda
dentro e entre as regiões

Plano de
discagem
simplificado

Segurança
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Implantação
acelerada

Aberta e
interoperável

Discagem numérica e URI

Controle o acesso com
autenticação H.235

Alertas por e-mail e SNMP
permitem saber o status do
evento em tempo real
Faça implantações em poucos
minutos na plataforma UVC da
LifeSize

Funciona com sistemas de vídeo
H.323 da LifeSize e de terceiros

Especificações do produto

Principais recursos do
LifeSize® UVC Access™

Componentes do sistema

Licenciamento flexível*

Disponível como
-	software de máquina virtual da plataforma UVC
da LifeSize
-	hardware LifeSize® UVC 1100™ para montagem
em rack
Oferecidos através da plataforma UVC da LifeSize
Com base no seguro sistema operacional Linux

Capacidade de aumentar as vagas para registro e as
chamadas roteadas de acordo com as necessidades
Oferece suporte a até 1.000 registros e 100 chamadas
roteadas simultâneas
Implantação com outros aplicativos UVC da LifeSize no
mesmo hardware ou máquina virtual
A licença de software pode ser instalada no hardware
UVC ou na máquina virtual
Modo de avaliação: até 100 registros de gatekeeper e
100 chamadas roteadas

Gerenciamento de largura de banda e regiões
Oferece suporte a centenas de regiões de gatekeeper
com nomes
Gerencia a largura de banda das chamadas dentro e
entre as regiões
Ativa ou desativa a autenticação por região

Serviços H.323
Compatibilidade: H.323 v5, H.225 v5, H.245 v11
Suporte à discagem Annex O
Oferece suporte aos modos H.225 e H.245 roteados
Oferece suporte ao serviço de gatekeeper
Oferece suporte a sistemas de gateway ISDN
Interoperável com a maioria das infraestruturas e dos
terminais de vídeo de terceiros
As flexíveis regras de reescrita de números permitem
separar prefixos e DDI

Segurança
Suporte à autenticação H.235
Oferece suporte a modos de autenticação com base
em pseudônimos e prefixos
Acesso à Web com base em HTTPS
Acesso SSH para diagnósticos
Oferece suporte à implantação de NAT estático
Capacidade de controlar registros através da política
Capacidade de bloquear os serviços de gatekeeper
para atividades de manutenção
Desativa contas de registro específicas
Oferece suporte à implantação em DMZ ou LAN privada

Protocolos
H.323, H.235, UDP, TCP, HTTPS, SSH

Gerenciamento do sistema
IU da Web fácil de usar em tarefas comuns de
gatekeeper
Suporte a gerenciamento — LifeSize® Control™ **
Exibição do painel
Interface de usuário da Web em vários idiomas
(10 idiomas)
Recurso para restabelecer as configurações de fábrica
com base na Web
Recurso de restauração e backup da configuração
Atualização do software através da IU da Web
Suporte a usuários e grupos locais juntamente com
usuários e grupos do diretório LDAP corporativo
Suporte a todos os principais navegadores Web

Diagnóstico
Ferramentas de implantação para simplificar a instalação
Suporte a SMTP para alertas por e-mail
Oferece suporte ao esquema de alarmes (traps) SNMP v2

Relatórios e registros
CDR de todas as chamadas
Suporte a registros no servidor syslog
Registro de chamadas com vários níveis de registro

Software de máquina virtual da plataforma
UVC da LifeSize
Compatível com o VMware ESXi 4.0 e superior
vCPU: 4, vRAM: 6 GB, espaço em disco rígido: 100 GB
Interfaces de rede: adaptador Ethernet 10/100/1000
Configurável pelo administrador

Configuração do hardware LifeSize UVC 1100
Montagem em rack (1U)
Dimensões: 44 cm de largura x 4 cm de altura x 50 cm de
comprimento
Adaptadores de rede Dual GigE, 2 x RJ-45
Unidades de discos rígidos redundantes, MD RAID 10
Fonte de alimentação: tensão CA: 100–240 V, 50–60 Hz,
5 A máx.

Dados ambientais do LifeSize UVC 1100
Temperatura de operação: 10 °C (50 °F) a 35 °C (95 °F)
Umidade relativa de operação: 20% a 95%, sem
condensação
Temperatura de armazenamento: -40 °C (-40 °F) a 70 °C
(158 °F)
Umidade relativa de armazenamento: 5% a 95%, sem
condensação
Peso: 17,2 kg
Carga sustentada = 249 watts (850 BTU/h)
Inativo = 135 watts (461 BTU/h)

*Para obter informações sobre atualizações da capacidade, consulte o UVC Platform Deployment Guide
(Guia de implantação da plataforma UVC) na página de suporte do site da LifeSize.

AMÉRICA:
1601 S. MoPac Expressway
Suite 100
Austin, Texas 78746 USA

Telefone +1 512 347 9300
Ligue grátis +1 877 543 3749
www.lifesize.com

**Consulte a página de suporte no site da LifeSize para obter detalhes.

EMEA (Europa, Oriente Médio, África):
Escritório regional da LifeSize
49 89 20 70 76 0 (Alemanha)
Ligue grátis (Europa) 00 8000 999 09 799
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