LifeSize® UVC Manager™

Aplicativo de gerenciamento de
vídeo integrado concebido para
poupar tempo de TI e recursos
Simplificação para administradores e usuários finais
O LifeSize® UVC Manager™ ajuda administradores de vídeo a gerenciar,
agendar e atualizar com eficiência infraestrutura e pontos de extremidade
complexos de videoconferência em suas próprias redes, além de redes
remotas por trás de firewalls ou limites de NAT.
Ferramentas de automação inteligentes manipulam funções-chave de
gerenciamento de vídeo de forma simples e direta, fornecendo
supervisionamento ininterrupta e significativas economias de tempo e
recursos. O LifeSize UVC Manager inclui um proxy de gerenciamento gratuito,
de modo que os administradores de TI podem gerenciar dispositivos de
vídeo por trás de firewalls e NATs. O software Smart Scheduler e o Automatic
Call Establishment libera os administradores de agendamentos, configurações
e atualizações manuais. Um sistema proativo de gerenciamento de alarmes
mantém os administradores informados com alertas de e-mail e relatórios
gráficos imediados e constantes. O UVC Manager também inclui uma
variedade de funções de relatórios que oferecem estatísticas para o controle
de ROI.
O LifeSize UVC Manager oferece eficiente controle do LifeSize® UVC Transit™
para fornecer configuração de conta automática e um planejamento de
chamadas preciso, mitigando desse modo desafios que consomem
tempo
em relação a implantações transversais de NAT e firewall para administradores
de TI. O LifeSize UVC Manager foi projetado com base no modo com TI
funciona, ajudando as organizações a poupar tempo e e trabalhar com mais
eficiência.

Máximo controle e flexibilidade
O LifeSize UVC Manager 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 de TI e dólares.

Recursos do LifeSize UVC
ManagerKey
Proxy
gratuito do
UVC Manager

Gerenciamento de dispositivos de
vídeo por trás de firewalls e NATs
em filiais remotas

Sistema
Control

Controle, gerenciamento,
monitoração, atualização e
agendamento de videochamadas e
gravações

Agendamento
fácil e rápido

Agendamento de conferências com
vários participantes, pontoa-ponto e gravadas

Relatórios
gráficos

Relatórios gráficos entregues por
demanda ou agendamento em sua
caixa de entrada

Serviços
globais de
diretório

Registro automatizado e diretório
global

Seguro

Acesso baseado em padrões e
criptografia de ponta a ponta

LifeSize® UVC Platform™
O LifeSize UVC Manager é parte do LifeSize UVC Platform, que permite que
você compre, implante, desenvolva e gerencie rede de vídeo a partir de uma
interface comum. Disponível como hardware ou software de máquina virtual,
o UVC Platform permite implantação imediata do LifeSize UVC Manager,
com uma fácil opção de testar antes de comprar.

Smart
Scheduler

Observação: O LifeSize UVC Manager foi otimizado para ser executado em tecnologias de virtualização VMware® e Microsoft® Hyper-V®.

Alocação automática de recursos
com base em demandas de
agendamento

Especificações do produto

LifeSize® UVC Manager™

Componentes do sistema

Smart Scheduler

Disponíveis como:
• Software de máquina virtual LifeSize UVC Platform

Agendador da Web simples para a fácil configuração de
videochamadas

Segurança

• Hardware LifeSize® UVC 1100 para montagem em rack

Resolve conflitos de capacidade

Suporte a agendamento de chamadas

• Hardware LifeSize® UVC 3300 para montagem em rack

Agendamento inteligente de recursos para banda larga e
otimização de qualidade

Métodos de acesso seguros, como SSL, SSH e SNMP

O gravador de vídeo de rede geranciado é detectado
automaticamente com base na rede de dispositivos de
vídeo, fornecendo uma sessão de gravação/streaming
de fácil configuração

Autenticação Active Directory ou LDAP para gerenciamento
de conta administrativa

Oferecidos através do LifeSize UVC Platform
Somente Standard Edition disponível no lançamento
Com base no seguro sistema operacional Linux

Compatibilidade
A maioria dos sistemas de vídeo LifeSize e produtos
de infraestrutura da LifeSize (para obter detalhes,
consulte as notas de versão)

Sistemas de vídeo em outras redes podem ser adicionados
através de suporte de dispositivo externo

Suporte a SMTP para alertas por e-mail

Suporte a registro de gatekeeper como parte da
configuração de dispositivo
Acesso à Web com base em HTTPS
Capacidade de bloquear os serviços para atividades de
manutenção

Convite via endereços IP, ISDN, e.164 ou SIP
Suporte ao prefixo MCU
Seleção automática de MCU, se necessário para uma
videochamada

Suporte a implantação em DMZ ou LAN privada

Possibilidade de adicionar uma estação por vez,
conforme a disponibilidade de seus recursos

Agrupamentos de sistemas e serviços de
diretórios

Disponível em incrementos de 1, 5, 10 e 25 estações

Atribuição de sistemas de vídeo e infraestrutura a grupos
lógicos para gerenciamento baseado em grupos e
gerenciamento de catálogos de endereços de múltiplos
diretórios

Software gratuito que funciona com o servidor UVC
Manager para permitir uma perfeita monitoração de
sistemas de vídeo por trás dos limites de firewall/NAT

Licenciamento flexível
Avaliação gratuita

Interface baseada na Web
Inrerface baseada na Web, integrada e fácil de usar para
a monitoração da rede de vídeo
A tela inicial do painel fornece instantâneos de toda a
infraestrutura de vídeo

Suíte de gerenciamento de vídeo
Descubra, gerencie e monitore sistemas de comunicação
e infraestrutura de vídeo com LifeSize
Gerencia a maioria dos produtos de infraestrutura da
LifeSize
Gerencia o servidor e cliente LifeSize Transit,
fornecendo configuração de conta automática para
sistemas de vídeo

Torna o UVC Manager mais escalonável
Número ilimitado de proxies do UVC Manager que podem
ser conectados a um único servidor UVC Manager

Catálogo de endereços vinculado a uma rede no UVC
Manager

Protocolos

Diretório de usuário H.350 baseado em padrões

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

Suporte para ambientes LDAP e Active Directory

Gerenciador de eventos ao vivo

Configuração, armazenamento e dados
ambientais

Adicione participantes, exclua participantes e encerre a
chamada

Para obter detalhes, consulte a folha de dados do
LifeSize UVC Platform ou o Guia de implantação.

Exiba estatíticas de chamadas para cada sistema
Exiba instantâneos ao vivo da conferência atual
Ajuste volume e elimine áudio

Gerencia sistemas H.323, H.320 e SIP baseados em padrão

Ative/desative Não Perturbe

Oferece suporte a atualizações agendadas e ad hoc de
pontos de extremidade de vídeo

Monitoração ao vivo de perda de pacotes e jitter

Gerenciamento de esquema de alarmes (traps) SNMP

UVC Manager Proxy*

Monitore videochamadas em andamento e atualizações
em uma rede específica.
Exiba detalhes de chamdas/atualizações concluídas

Alarmes, filtros e fluxos de trabalho em
tempo real
Monitora eventos-chave através de esquemas de alarme
(traps) SNMP — falhas de autenticação, atualizações
de software, chamadas ad hoc e várias outras atividades
de rede de sistemas de vídeo
Possibilita notificações de técnicos por e-mail
Permite a criação de várias redes lógicas; administração
de atribuições por local de rede

Relatórios
Relatórios de rede vídeo empacotados
Uso, inventário, diagnóstico e relatório sobre registros de
detalhes de chamadas (CDR)
Relatórios gráficos e de dados por ano, mês, semana e dia
Acesso API para registros de detalhes de chamadas
Exportação de dados com o pressionamento de um botão
Relatórios em tempo real gerados de CDRs
Assinaturas de relatórios ilimitadas enviadas para sua caixa
de entrada

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