
Oferta Produktów
Wszystko czego potrzebujesz do wysokiej jakości 
komunikacji wideo ze współpracownikami i klientami



Błyskawiczne wdrożenie komunikacji wideo bez kompromisu jakości

Jakość
Rozdzielczość 4K UHD dla 

strumienia wideo i prezentacji

Interoperacyjność
Praktycznie każde urządzenie, 

dowolny czas, gdziekolwiek

Zintegrowany katalog
Wybieraj połączenia według 

nazwy użytkownika

Niezawodność
Dynamicznie dostosowuje się 

do warunków w sieci IP

Bezpieczeństwo
Szyfrowana komunikacja 

chroniąca prywatność

Kliknij, aby połączyć
Spotykaj się na wideo 

z kimkolwiek, również goścmi 

On-prem/Cloud
Możliwa instalacja On-prem, 

usługa Cloud lub Hybrid

Wielu uczestników
Wielu uczestników 
wideokonferencji

Nagrywanie
Archiwizuj wybrane spotkania

lub szkolenia



Rozwiązania Osobiste i Grupowe
Wysokiej  jakości spotkania twarzą w twarz na smartfo-
nach, tabletach, laptopach i w salach konferencyjnych

VidyoRoomTM

Vidyo NeoTM

Wideokonferencje Grupowe
Systemy wideokonferencyjne do sal 
konferencyjnych pracujące z jakością wideo do 
4K Ultra HD. Obsługa od 1 do 4 wyświetlaczy 
oraz szerokie spektrum akcesoriów pozwalają 
na instalację w każdej wielkości pomieszczeniu.

Współpraca 
wideo na 
komputerach

Oprogramowanie 
do komunikacji 
wideo na 
komputery 
osobiste Win, 
Mac, Linux.

Konferencje & 
Współpraca  
Mobilna

Mobilne aplikacje 
wideokonferencyjne 
dla tabletów 
i smartfonów iOS, 
Android.



RE C

Personalne

Infrastruktura wideo

VidyoWorks™
Platforma programisty

Grupowe InneVidyo NeoTM

H.323/SIP lub PSTN

InteroperacyjnośćVidyoReplayTM

VidyoPortalTM oraz VidyoRouterTM

VidyoRoomTM

H.323 Voice

SIP iOS

Kierowanie mediów  
i optymalizacja wideo

System 
zarządzania 

Interfejs dla 
H.323 i SIP

Nagrywanie spotkań 
i  webcasting

Usługa bramki 
telefonicznej 

Natywna integracja 
z WebRTC

VidyoRouter™

VidyoPortal™ VidyoGateway™

VidyoReplay™ VidyoVoiceTM

Vidyo® Server for 
WebRTC

VidyoConferencingTM

Skalowalne oprogramowanie zapewniające najwyższą jakość wideo



Platforma API do budowy własnych aplikacji wideo

PaaS & On-prem
Zbuduj własną  platformę lub pozwól 
aplikacjom wykorzystywać z naszej

Połączenia wielostronne
Spotkania wideo twarzą w twarz oraz 

wielu uczestników jednocześnie

Adaptacyjne wideo
Dynamicznie dostosowywane wideo 

do warunków sieciowych oraz 
urządzeń współpracujących

Atrakcyjna cena
Rośnij razem z potrzebami i płać 

za to czego używasz

Dowolny układ okien
Buduj dowolne układy okien 

wideo oraz prezentacji

Szerokopasmowy dźwięk
Równie wysoka jakość dźwięku

Wideo 4K
Najwyższa jakość obrazu wideo 
o rozdzielczości do 4K Ultra HD 

dla wideo i prezentacji

 Dokumenty
Współdzielenie dokumentów

Firewall Traversal
Wideokonferencje zza zapór 
sieciowych po jednym porcie

Osadź czat wideo w swojej 
aplikacji mobilnej lub web

Wspierane platformy Języki programowania
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Wideo
Obraz wideo 
jakości 4K Ultra 
HD

Odporność
Odporność na błędy 
sieci WiFi i 3/4G

Skalowalność
Od kilku 
użytkowników do 
wielu tysięcy 

Interoperacyjność
Kompatybilność z 
istniejąca infrastrukturą 
wideo

Bezpieczeństwo
Szyfrowanie 
i najwyższe standardy

Zapory sieciowe
Przechodzenie przez 
zapory sieciowe

API’s & SDK
Stwórz własną 
aplikację

Cloud & On-Prem
Dowolna forma 
wdrożenia




