Um aplicativo de gerenciamento
de vídeo “tudo em um”, projetado
para poupar tempo e recursos
de TI.
LifeSize® UVC Manager™

O LifeSize UVC Manager ajuda os
administradores de vídeo a gerenciar,
monitorar, programar e atualizar, com
eficiência, infraestrutura e terminais
de videoconferência em suas próprias redes e em redes
remotas por trás de firewalls e limites de NAT.
Simplificação para Administradores e Usuários Finais
Ferramentas inteligentes de automação lidam com as funções
de gerenciamento de vídeo de uma maneira simples e direta,
permitindo supervisão 24/7 e economia significativa de tempo
e de recursos. O LifeSize UVC Manager vem com um proxy
de gerenciamento grátis que gerencia os seus dispositivos de
vídeo por trás de firewalls e NATs. Seu software Smart Scheduler
e Automatic Call Establishment libera os administradores de
agendamentos, configurações e atualizações manuais. Um
sistema proativo de gerenciamento de alarme mantém os
administradores informados com alertas por e-mail e relatórios
gráficos. O LifeSize UVC Manager também conta com uma
variedade de funções de relatório que oferecem estatísticas para
acompanhamento de retorno do investimento (ROI).
Acelerar Tarefas Demoradas
O LifeSize UVC Manager oferece o controle eficiente
do LifeSize® UVC Transit™ para permitir provisionamento
automático de contas e planejamento preciso de chamadas,
facilitando, assim, os desafios associados às implementações
que atravessam NATs e firewalls, que consomem tanto tempo
dos administradores de TI.
LifeSize® UVC Platform™
O LifeSize UVC Manager é parte da LifeSize UVC Platform, o
modo mais simples e flexível de colocar a sua infraestrutura de
vídeo em operação. Para fazer um teste grátis por 30 dias do
LifeSize UVC Manager ou de qualquer aplicativo LifeSize UVC,
visite o site da LifeSize.

Visão Rápida do LifeSize UVC Manager
LifeSize UVC Manager
Proxy Grátis

Gerenciar dispositivos de
vídeo por trás de firewalls e
NATs em escritórios remotos

Agendamento
Rápido e Fácil

Agendar conferências de
várias partes, ponto a ponto
ou gravadas

Geração de
Relatórios Gráficos

Relatórios gráficos agendados
ou entregues a pedido em sua
caixa de entrada

Serviços de
Diretório Global

Registro automático e
diretório global

Seguro

Acesso baseado em padrões e
criptografia de ponta a ponta

Smart Scheduler

Alocação automática de
recursos baseada nas
demandas de agendamento

Integração sem
Plugin com o
Microsoft® Exchange®

Agendar chamadas de vídeo
através do seu aplicativo
de calendário padrão em
qualquer dispositivo

Web Scheduler

Acessar o agendador de
reuniões em qualquer
página da Web

Licenciamento
Flexível

Expandir à medida que suas
necessidades aumentarem

Especificações do Produto

LifeSize® UVC Manager™

Componentes do Sistema

Smart Scheduler

Geração de Relatórios

Fornecido via LifeSize UVC Platform:

Suporte a integração sem plugin com o Microsoft
Exchange server 2010 SP1 e o Microsoft Exchange
server 2007 SP3

Relatórios de rede de vídeo

Rica interface de calendário para visualização de
agenda de chamadas e atualizações.

Relatórios gráficos e de dados por ano, mês, semana
e dia

Calendário integrado do LifeSize UVC Manager em
qualquer página da Web

Acesso por API a registros de detalhes de chamada

Usar qualquer aplicativo de calendário em qualquer
dispositivo para agendar chamadas de vídeo

Relatórios em tempo real gerados a partir dos CDRs

• Opções de hardware LifeSize UVC instaladas em rack
• Software de máquina virtual LifeSize UVC (VMware®
ou Microsoft® Hyper-V®)
Baseado no sistema operacional Linux® reforçado
com segurança
Disponível como Standard Edition

Compatibilidade
Funciona com a maioria dos produtos de
infraestrutura da LifeSize e suporta integração estreita
com os sistemas de vídeo LifeSize (consulte detalhes
nas notas de versão)

Licenciamento Flexível

Resolver conflitos de capacidade
Agendamento inteligente de recursos para otimização
de largura de banda e qualidade

Teste grátis: Até 20 lugares

Interface baseada na Web

Adicionar dispositivos de vídeo que precisam ser
usados na chamada durante a operação

Interface “tudo em um”, fácil de usar, baseada na Web
para monitoramento da sua rede de vídeo

Convidar por endereço IP, ISDN, e.164 ou SIP

A tela inicial do painel oferece instantâneos de toda a
infraestrutura de vídeo

Conjunto de Gerenciamento de Vídeo
Detectar, gerenciar e monitorar sistemas e
infraestrutura de vídeo com o LifeSize
Gerencia sistemas LifeSize H.323, H.320 e SIP
Suporta atualizações de grande escala, agendadas ou
solicitadas, de terminais de vídeo
Gerenciamento de trap SNMP

Suporte a SMTP para alertas por e-mail
Autenticação por Active Directory ou LDAP para
gerenciamento de contas administrativas
Suporta registros de gatekeeper como parte do
provisionamento de dispositivos
Acesso a Web baseado em HTTPS

Suporta implantação em DMZ ou LAN privada

Exibir horários livres e ocupados de todos os
dispositivos ao agendar chamadas ou atualizações

LifeSize UVC Manager Proxy*

Capacidade de alterar o anfitrião da reunião durante o
agendamento de uma chamada de vídeo

Software que funciona com o servidor do LifeSize
UVC Manager para permitir monitoramento perfeito
de sistemas de vídeo atrás de firewalls e limites de NAT

Serviços de Grupos e Diretórios de Sistemas

Aumenta a capacidade de expansão do
LifeSize UVC Manager

Designar sistemas e infraestrutura de vídeo a grupos
lógicos para gerenciamento baseado em grupos

Suporte a API baseada em HTTPS

Suporte a ambientes LDAP e Active Directory

Alarmes, Filtros e Fluxo de Trabalho em
Tempo Real

Gerenciador de Eventos ao Vivo

Permite a criação de várias redes lógicas;
administrador designado por local na rede

Métodos de acesso seguro incluem SSL, SSH e SNMP

Seleção automática de MCU se necessário para uma
chamada de vídeo

Gerenciamento de catálogos de endereços

Permite a notificação de técnicos por e-mail

Segurança

Capacidade de bloquear serviços para atividades
de manutenção

Suporte a prefixo MCU

Adicionar dispositivos não LifeSize como dispositivos
externos para que fiquem disponíveis para
agendamento de chamadas

Monitora os principais eventos através de traps
SNMP — falhas de autenticação, upgrades de
software, chamadas não programadas e várias
outras atividades de rede dos sistemas de vídeo

Exportação de dados com um botão
Assinaturas ilimitadas de relatórios entregues na sua
caixa de entrada

Agendador da Web simples para facilitar a
configurações de chamadas de vídeo

A filmadora de vídeo em rede gerenciada é
selecionada automaticamente com base na rede de
dispositivos de vídeo — oferece sessão de gravação/
streaming fácil de configurar

Possibilidade de adicionar capacidade

Utilização, inventário, diagnóstico e relatórios sobre
registros de detalhes de chamada (CDR)

Diretório de usuário H.350 baseado em padrões

Adicionar participantes, remover participantes e
terminar a chamada

Um número ilimitado de proxies do LifeSize UVC
Manager pode ser conectado a um único servidor do
LifeSize UVC Manager

Máquina virtual, capacidade, configuração
do hardware, armazenamento e dados
ambientais do LifeSize UVC
Consulte os detalhes nas especificações dos
aplicativos LifeSize UVC

Mostrar estatísticas de chamada para cada sistema
Exibir instantâneos ao vivo da conferência atual
Função Mudo ligado/desligado
Habilitar/desabilitar Não Perturbe
Monitoramento ao vivo de perda de pacotes e
instabilidade (jitter)
Monitoramento constante de chamadas de vídeo e
atualizações em uma rede de dispositivos
Exibir detalhes de chamadas/atualizações
completadas

Suporte a Virtualização

* O LifeSize UVC Manager e o LifeSize UVC Manager Proxy não podem ser implantados na mesma instância.
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