LifeSize® UVC Video Center™

Esteja em todas as partes.
Ao vivo ou sob demanda.
A mais poderosa solução do mundo para
streaming em HD, gravação e publicação
automática em um único botão
Compartilhe conhecimento e informações essenciais para os negócios
através de vídeo. Esta exclusiva solução garante que os vídeos em tempo real e
sob demanda sejam facilmente acessados em qualquer lugar.
Capacidades excelentes de gravação e transmissão
O LifeSize UVC Video Center, disponível agora na LifeSize® UVC Platform™, oferece
suporte a uma quantidade incomparável de registros simultâneos, fluxos sob
demanda e fluxos simultâneos ao vivo, tudo em vídeo em HD de 720p30. Com o
simples pressionamento de um botão,* é possível gravar e transmitir atualizações
administrativas, apresentações comerciais, reuniões de vendas e sessões de
treinamento, bem como compartilhar dados, gráficos e imagens. Também é
possível carregar arquivos de vídeo de até 1080p30 para reprodução sob demanda.
O streaming automático adaptável otimiza os vídeos ao vivo e sob demanda
para cada visualizador — desktop, laptop, tablet ou telefone. O dispositivo de
visualização seleciona automaticamente a melhor taxa de reprodução com base
nas condições da largura de banda, garantindo, dessa forma, uma experiência de
visualização com mínimos atrasos ou armazenamento em buffer.
Soluções para empresas sem dores de cabeça
O LifeSize UVC Video Center facilita a vida dos administradores de TI, que podem
adicionar usuários e criar senhas de gravação para que os autores publiquem
conteúdo de forma automática. A transmissão multicast melhora o uso da largura
de banda no streaming ao vivo para grandes públicos e a federação vincula
vários UVC Video Centers nos locais geográficos, de modo que é possível acessar
e compartilhar conteúdo de vídeo sem sobrecarregar a largura de banda da rede.
A integração com o diretório ativo simplifica o gerenciamento de usuários e
grupos, e um recurso integrado de relatórios propicia uma visão dos padrões
de visualização dos usuários. Além disso, o UVC Video Center se adapta às
necessidades da empresa através do suporte a armazenamento em rede e
gerenciamento centralizado dos vídeos. O UVC Video Center oferece também
suporte da API à integração a aplicativos de terceiros, incluindo os Sistemas de
gerenciamento de aprendizado. Também é possível incorporar vídeos ao vivo ou
gravados nos sites da Web e nas ferramentas de mídias sociais.
Máximo controle e flexibilidade
O UVC Video Center 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.
O LifeSize UVC Video Center também oferece dois níveis de opções de recursos,
a Standard Edition e a avançada Enterprise Edition rica em recursos.
Plataforma UVC da LifeSize
O LifeSize UVC Video Center 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 UVC Video Center, com a
opção de testar antes de comprar.
Agora, qualquer empresa pode gravar e transmitir vídeo com qualidade HD a
milhares de visualizadores de qualquer lugar do mundo.
Nota: O LifeSize UVC Video Center foi otimizado para ser executado na tecnologia de virtualização VMware®.

Principais recursos do
LifeSize UVC Video Center
Simplifica o
streaming
através dos UVC
Video Centers

Amplie e conserve a largura
de banda reunindo vários UVC
Video Centers

Comunicações
interativas

O bate-papo ao vivo permite
que os participantes se
comuniquem e compartilhem
informações via texto

Transmissões a
mais dispositivos

Totalmente
adaptável
Qualidade
otimizada da
reprodução

Visualize em qualquer
computador (Mac ou PC),
iPhone®, iPad® ou iPod®
Utilize transmissão multicast
para ampliar a capacidade do
streaming e economizar gastos
com largura de banda
Streaming automático
adaptável para todos os
dispositivos

Layout
controlado pelo
usuário

Alterne facilmente entre layouts
durante a reprodução

IU personalizável

Adicione elementos de marca na
interface de usuário

Controles do
administrador

Implantação
acelerada

Diretório ativo, recursos de
relatório, NAS, API REST
Faça implantações em poucos
minutos na plataforma UVC da
LifeSize

*Aplica-se aos sistemas da série LifeSize® 220™, LGExecutive, desenvolvido pela LifeSize®,
LifeSize® Passport™ e LifeSize® Passport Connect™.

Especificações do produto
Componentes do sistema

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

Compatibilidade

Grave vídeos e dados de qualquer ponto de extremidade da
série LifeSize® 220™ com o software 4.6 ou mais recente
Grave vídeos e dados a partir do LifeSize® Passport™, Passport
Connect™ e LG Executive, desenvolvidos pela LifeSize®,
somente fora da chamada, com o software 4.8 ou mais
recente
Grave vídeo e dados a partir do ponto de extremidade
de séries diferentes da série 220 ou do ponto de
extremidade que não é da LifeSize usando discagem SIP
externa no LifeSize UVC Video Center*
Faça reproduções em computadores com base em
Windows®, Linux® e Mac® e dispositivos iOS
Compatível com os principais navegadores Web

Licenciamento flexível**

LifeSize® UVC Video Center™
API (Interface de programação de aplicativos)

Integração perfeita do LifeSize UVC Video Center com os
sistemas externos usando as APIs REST
Suporte à autenticação e altamente adaptável

Relatório

Acesse relatórios para rastrear os padrões de visualização
Faça download de dados CSV originais por vídeo para
incorporar relatórios personalizados

Armazenamento

Amplo armazenamento interno para vídeos HD (1 TB em
dispositivos UVC 1100) MD RAID 10
Amplie futuramente o armazenamento disponível para os
vídeos usando a rede
Armazenamento anexado (NAS)—NFS e CIFS/SMB (ENT)

Publicação automática

Anexa automaticamente gravações de títulos e etiquetas,
arquiva no canal apropriado, atribui privilégios de acesso e
publica os vídeos na Web

Capacidades de streaming

Grave/transmita chamadas ponto a ponto, multiponto ou
fora de uma chamada
Faça transmissões a dispositivos móveis (ENT)
Capture os participantes da chamada com o vídeo principal
e secundário
Gravação com um único botão
Transcodificação instantânea para reduzir a taxa de bits em
streaming ao vivo
Arquive e importe vídeos em HD de até 1080p30
Incorpore vídeos nas páginas da Web

Oferece suporte a até 1.000 visualizadores ao vivo em HD
de 720p30
Transmite vídeos carregados de 1080p30
Oferece suporte a até 350 visualizadores sob demanda em
HD de 720p30
Streaming ao vivo — unicast e multicast
Streaming sob demanda (unicast)
Vídeos sob demanda disponíveis instantaneamente
Faça transmissões de vídeos a dispositivos iPad®/iPhone®/
iPod® (ENT)
Layouts fixos ao fazer transmissões de vídeos e dados a
dispositivos móveis (ENT)
URLs de streaming estáticas
Layout dinâmico de reprodução controlado pelo usuário em
PCs e Macs: lado a lado, janelas sobrepostas, foco no vídeo,
foco nos dados
Streaming com taxa de bits adaptável automaticamente
para melhor experiência do usuário

Capacidades de gravação

Formato de vídeo e áudio

Possibilidade de aumentar a capacidade de gravação e streaming
Oferece suporte a até 20 gravações em HD (usando a série
LifeSize 220)
Oferece suporte a até 1.000 transmissões ao vivo em HD
Modo de avaliação: Enterprise Edition, até 5 gravações em
HD, 250 transmissões ao vivo em HD

Usos suportados

Gravações de áudio, vídeo (até 720p30) e dados
Captura dinâmica de vídeos e dados, sem necessidade de
pré-configurações
Redução automática da taxa de bits da gravação
Captura de vídeos na unidade local, na unidade remota ou
em ambas (aplica-se a pontos de extremidade da série
LifeSize 220)
Suporte à publicação automática com uma senha de gravação
A sobreposição do indicador de gravação pode ser vista somente
durante chamadas em tempo real, não em vídeos gravados
(disponível nos pontos de extremidade da série LifeSize 220)
Autorização de gravação com base em senha
Até 4 transcodificações simultâneas em HD, incluindo
discagem SIP externa, transmissões móveis e
transmissões adaptáveis

Alta definição, proporção 16:9
Vídeo H.264, áudio AAC-LC

Minimiza a utilização da largura de banda entre locais
dos vídeos ao vivo
Conteúdo compartilhado facilmente através dos
vários LifeSize UVC Video Centers distribuídos
Permite planejamento previsível de largura de banda
e o aumento do streaming WAN
Integração perfeita com visualizadores remotos

Transmissão multicast (ENT)

Oferece suporte a streaming ao vivo em larga
escala, basta configurar uma vez
Opção de layout de multicast global selecionada pelo
administrador

Controle de acesso do usuário

Permissões e perfis com base na segurança
Os usuários podem ver os vídeos somente se tiverem
privilégios para acessá-los
A senha de gravação evita gravações não autorizadas

Gerenciamento do sistema

Backup FTP incremental
Ferramenta de atualização do firmware
Permite que o administrador monitore e finalize
sessões de streaming e gravações em andamento
Oferece suporte a usuários/grupos de diretório LDAP
corporativo e local
Oferece suporte a transcodificações off-line
Recurso de restauração completa e parcial

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 (largura) x 4 (altura) x 50 cm de comprimento
Adaptadores de rede Dual GigE, 2 x RJ-45
Unidades de discos rígidos redundantes, MD RAID 10
tensão CA: 100–240 V, 50–60 Hz, 5 A máx.

Dados ambientais do LifeSize UVC 1100

Gerenciamento do conteúdo

Interface de usuário da Web em vários idiomas (10 idiomas)
Oferece suporte a metadados, comentários e downloads de
vídeos
Edite as miniaturas e anexe arquivos à página do vídeo
Pesquisa avançada
Oferece suporte à URLs fixas

Bate-papo (ENT)

Bate-papo em tempo real
É possível chegar a até 1.000 participantes durante a exibição
de um único vídeo

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)

Integração com VBrick®

O LifeSize Video Center v1.2 ou mais recente e o
LifeSize UVC Video Center oferecem suporte à
integração com VBrick Enterprise Media System
(VEMS) v5.4 ou mais recente

Desempenho e capacidade (usando o dispositivo de hardware UVC 1100)
Visualizadores
ao vivo

Visualizadores
sob demanda

Horas de
armazenamento
(em disco de 1 TB)

Taxa de bits

Resolução

Gravações
simultâneas †

768 Kbps

720p30

20

1.000

350

2.600

384 Kbps

480p30

40

2.000

400

5.200

270 Kbps

360p30

50+

2.500

450

7.800

Cada uma das gravações simultâneas/visualizadores ao vivo/visualizadores sob demanda acima são números independentes. A
transmissão de apresentação não fazia parte da transmissão gravada. Com base em testes internos da LifeSize, usando os pontos
de extremidade da série LifeSize 220.

ENT: Recurso do LifeSize UVC Video Center Enterprise
Edition
*Consulte as notas de versão mais recentes do software para obter
uma lista dos dispositivos suportados que não são da LifeSize.
**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.

† Os dados apresentados exigem 20 licenças ou mais.

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

Federação (ENT)

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

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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