LifeSize® UVC Multipoint™

Videochamada com vários
participantes em qualquer
parte
Projetado para uma máxima flexibilidade e otimizado para
dispositivos móveis, o LifeSize UVC Multipoint é a primeira solução
para vários participantes totalmente virtualizada com base nos
padrões para reuniões com vídeo sob demanda.

Máxima flexibilidade em uma bridge com base em
software

O LifeSize UVC Multipoint, disponível na LifeSize® UVC Platform™,
oferece máxima flexibilidade às empresas que querem ampliar as
videochamadas sob demanda, com vários participantes e presença
contínua para a equipe de trabalho, de forma fácil e a uma relação
incomparável em preço/desempenho. Agora é possível oferecer
reuniões em vídeo com 10, 20, 50 ou mais participantes, em laptops,
sistemas para salas de reunião ou dispositivos móveis.
O UVC Multipoint é a primeira e única solução de vídeo para vários
participantes que permite adquirir uma porta de cada vez, de modo
que você adquire exatamente o que é necessário no momento e
pode ampliar à medida que as necessidades aumentam. Além disso,
cada porta pode aumentar a capacidade — a capacidade de 720p
dobra em 480p e quadruplica em 360p — as resoluções que melhor
satisfazem as necessidades dos dispositivos móveis.

Exclusivamente adequado para ambientes móveis

À medida que o movimento BYOD (Bring Your Own Device,
que significa “traga seu próprio dispositivo”) se expande pelos
continentes, a LifeSize oferece uma solução de videochamada com
vários participantes exclusivamente destinada a ambientes móveis
com pouca largura de banda — laptops, tablets e smartphones
habilitados para vídeo.
Quando o UVC Multipoint é configurado com o LifeSize® ClearSea™,
é possível convidar diretamente novos participantes para a
chamada com ClearSea.* Este recurso incorporado oferece a
simplicidade de clicar e chamar sem ter que discar longos números.

Recursos principais do LifeSize UVC Multipoint
Implantação
flexível

Capacidade
de porta flexível
(portas flexíveis)

Licenciamento
flexível

Videochamada com
vários participantes
em qualquer parte

Plataforma UVC da LifeSize

O LifeSize UVC Multipoint é parte da plataforma UVC da LifeSize.
Disponível como hardware ou software de máquina virtual, a
plataforma UVC permite implantação imediata do UVC Multipoint,
com a opção de testar antes de comprar.

Interoperável

Disponível como
software de máquina
virtual da plataforma
UVC da LifeSize ou em
dispositivos de hardware
UVC da LifeSize
Amplie a capacidade
de porta com base na
resolução dos laptops,
tablets e smartphones dos
participantes

Adicione 1 porta flexível
de cada vez

Exclusivamente adequado
para ambientes móveis,
mas também funciona
com sistemas para salas
de reunião
Oferece suporte a
videoconferências
com base nos padrões
da LifeSize e outros
fornecedores

*LifeSize ClearSea, versão 3.1 ou posterior. Vendido separadamente. Somente de clientes com laptop/área de trabalho. Em breve para clientes com dispositivos móveis.

Especificações do produto
Componentes do sistema

Disponíveis como
• Software de máquina virtual da plataforma UVC
da LifeSize
• Hardware LifeSize® UVC 1100 para montagem em
rack
• Hardware LifeSize® UVC 3300 para montagem em
rack
Oferecidos através da plataforma UVC da LifeSize
Com base no seguro sistema operacional Linux

Padrões de vídeo e protocolos de comunicação
H.323, SIP, H.320 (ISDN) via LifeSize® Networker™ através
de um gatekeeper
H.264, H.263

Licenciamento e capacidade flexível

Possibilidade de aumentar a capacidade de 1 porta
flexível de cada vez
1 porta flexível comporta 1 porta HD de 720p, 2 portas
de 480p ou 4 de 360p
Chamadas de 720p, 1 participante de vídeo/áudio + 3
participantes de áudio somente
Chamadas de 480p, 2 participantes de vídeo/áudio + 2
de áudio somente
Chamadas de 360p, 4 participantes de vídeo/áudio

Desempenho do vídeo

Dois transcodificadores por conferência de 720p, 480p
e 360p
• Conjunto de conferências a 720p: 1 codificador
acima de 400 Kbps, 1 abaixo de 400 Kbps
• Conjunto de conferências a 480p e 360p: 1
codificador acima de 128 Kbps, 1 abaixo de
128 Kbps
Largura de banda de vídeo: 128 Kbps a 1152 Mbps
por porta
Resoluções de vídeo suportadas: 720p, 480p, 360p a
30 quadros por segundo
128 Kbps (432x240)
384 Kbps (832x464)
512 Kbps (912x512)
768 Kbps (1280x720)
896 Kbps (1280x720)

LifeSize® UVC Multipoint™
Protocolos e padrões de apresentação

H.264, H.263, H.263+, H.261
H.239, SIP dual video (somente LifeSize)
O compartilhamento de dados oferece suporte às
resoluções de vídeo padrão sem afetar a capacidade
da porta

Operador virtual de áudio

Segurança

Conferências protegidas por PIN
Criptografia AES H.235 e SRTP/TLS
Gerenciamento HTTPS seguro

Guia os participantes na seleção da conferência
Solicita o ID e o PIN da conferência dos participantes da
chamada de áudio e vídeo

Qualidade de Serviço (QoS)

Layouts

Registro

13 layouts de presença contínua, com alternância ativada
por voz em até 4 janelas principais
Até 25 participantes simultaneamente na tela
Posicionamento automático do falante dentro da janela em
destaque

Suporte a conferências

Discagem direta via H.323 ou SIP
Ampliação automática da chamada a partir do
LIfeSize® ClearSea™ (versão 3.1 ou superior), vendido
separadamente
Registro na conferência para gatekeepers e PBX SIP
Conjunto de até 120 salas de reunião virtuais sob demanda
personalizadas de 720p, 480p ou 360p
Máximo de 60 participantes em uma única reunião

Gerenciamento do sistema

Página de configuração com base na Web dentro do painel
da UVC
API de gerenciamento REST para gerenciamento de
terceiros
Interface de usuário da Web em vários idiomas (9 idiomas)
Gerenciamento em tempo real da conferência com
controles do nível para:
• Com/sem som de áudio (toda a conferência ou
participante)
• Seleção de layouts
• Adição de participantes via discagem de saída
• Término (toda a conferência ou um único participante)
• Relatório individual de estatísticas

Suporte a QoS com Diffserve e TOS/IP Precedence

Syslog para diagnósticos com controle sobre áudio,
comunicações, banco de dados, gerenciador de
licenças, administração do sistema, informações do
sistema, status do sistema, timer, interface de usuário
e prolixidade do vídeo
Registros de detalhes da chamada

Suporte à infraestrutura

Registro na conferência para gatekeeper externo e
PBX SIP
NAT/Firewall transversal via LifeSize® Transit™
Client/Server
Suporte a NTP (Network Time Protocol)
Suporte a LifeSize Networker via gatekeeper

Máquina virtual UVC, capacidade, configuração do hardware, armazenamento e dados
ambientais

Consulte a folha de dados da plataforma UVC da LifeSize
o Guia de implantação para obter detalhes.

Desempenho e padrões de áudio

AAC-LC, G.722.1c 48 Kbps, 32 Kbps, 24 Kbps (Siren
14), G.722.1 32 Kbps, 24 Kbps (Siren 7), G.722, G.711
(μ-law), G.711 (A-law)
Detecção de tom DTMF (em banda e RFC2833)
Mixagem de áudio em banda larga
Redução automática do volume do som de fundo do
falante

LifeSize UVC Multipoint
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AMÉRICAS:
1601 S. MoPac Expressway
Suite 100
Austin, Texas 78746 USA

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

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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