Audioconferenties

Scherm delen

Live streamen

Video
Skype for Business
IBM Sametime®

De beste prestaties
Lifesize® abonnementen
Alleen Lifesize biedt een bekroond
conferentiesysteem en de beste mobiele
apps in combinatie met een videodienst
in de cloud die iedereen met elkaar
verbindt, van vergaderruimtes tot het
kantoor en diegenen die onderweg zijn.

Lifesize® Icon™-serie
De Lifesize Icon-serie biedt de
eenvoudigste en meest intuïtieve
oplossingen voor videogesprekken die
er op de markt beschikbaar zijn. Lifesize
Icon-systemen zijn net zo gemakkelijk te
bedienen als een smartphone, met als
extra voordeel dat u op een persoonlijke
wijze met elkaar kunt communiceren. Dit
leidt tot meer productiviteit en sterkere
relaties.
Lifesize® Phone™ HD
Het is de smartphone voor uw
vergaderruimte. Plaats video- en audiooproepen met een ongeëvenaarde
audiokwaliteit, doorzoek het
telefoonboek, deel uw scherm en
controleer het draaien/kantelen/zoomen
van de video vanuit het aanpasbare
touchscreen.

Windows & Mac

Interoperabiliteit

HD telefoon- en camerasystemen

Verbeter uw ervaring

Chat & groepschat

PRODUCTMATRIX

Android & iOS

Voeg geweldige functies toe, zoals
de Skype for Business-integratie,
eenmalige aanmelding, Lifesize Extremeondersteuning en veel meer! Lifesize
Live Stream is ideaal voor organisaties
die bedrijfsvergaderingen, bestuurlijke
updates, trainingen en lessen live naar
een publiek op meerdere locaties willen
streamen. Met Lifesize Record and Share
kunt u direct gesprekken opnemen
en delen en zo uw eigen persoonlijke
videobibliotheek opbouwen.

Opnemen

Browser-gebaseerde webapp
Stem

Cisco
Polycom

Cisco
Skype

Mitel
Avaya
Shoretel

Small Account

Medium Account

Large Account

bevat :

bevat :

bevat :

5 virtuele vergaderruimtes

15 virtuele vergaderruimtes

50 virtuele vergaderruimtes

Oproepen tussen 8 locaties

Oproepen tussen 25 locaties

Oproepen tussen 50 locaties

Dagelijkse samenwerkingsfuncties

Eenmalige aanmelding

Eenmalige aanmelding

Dagelijkse samenwerkingsfuncties

Skype for Business-integratie
Extreme-ondersteuning altijd
beschikbaar
Dagelijkse samenwerkingsfuncties

Extra functies
Pas uw abonnement aan met de extra functies die u nodig heeft.
•

Oproepen tussen 25 locaties

•

Lifesize Record and Share

•

Oproepen tussen 50 locaties

•

Lifesize Live Stream

•

Extra gebruikers

•

Skype for Business-integratie

•

Extra virtuele vergaderruimtes

•

Eenmalige aanmelding (SSO)

•

Audioconferenties

•

Professionele services

•

Lifesize Extreme-ondersteuning

OPMERKING: De beschikbaarheid en prijs van functies kan verschillen per abonnement, geselecteerde
opties en gekoppelde apparaten.

Blijf in contact
Uw werkplek is werkelijk overal.
Waar u zich ook bevindt, u kunt Lifesize overal vanaf uw laptop (pc of Mac®) en de nieuwste
Android™- en iOS-tablets en -smartphones gebruiken. En met de Lifesize web-app kunt u videooproepen plaatsen en ontvangen via de Google Chrome™- en Internet Explorer® 11-browsers.

Productiematrix
Systemen voor de vergaderruimte
De vergaderkamersystemen van Lifesize Icon zijn zo eenvoudig te gebruiken dat u iedereen overal en altijd direct kunt
bereiken. En als u dit systeem ook nog eens aan de Lifesize clouddienst koppelt dan is er gewoon geen enkel ander
videovergadersysteem op de markt verkrijgbaar dat net zo multifunctioneel en eenvoudig in het gebruik is. Om een
gekocht apparaat met de Lifesize-service te koppelen is een Device Software Subscription (DSS) verplicht.

Lifesize Icon 400

Lifesize Icon 450

Voor kleine vergaderruimtes en -locaties

Voor kleine vergaderruimtes en -locaties

•

PTZ Full HD-camera tot 1080p30

•

Slimme sensor zorgt ervoor dat alle deelnemers in beeld komen

•

Ondersteuning voor enkele schermen

•

PTZ Full HD camera tot 1080p30

•

Individuele gesprekken

•

Ondersteuning voor enkele schermen

•

Groepsgesprekken

•

Individuele gesprekken

•

Delen van schermen tot 1080p

•

Groepsgesprekken

•

Live streamen

•

Delen van schermen tot 1080p

•

Met één knop opnemen en delen

•

Live streamen

•

Lifesize Phone HD

•

Met één knop opnemen en delen

•

Lifesize Phone HD

Lifesize Icon 600

Lifesize Icon 800

Voor vergaderruimtes en directiekamers

Voor grote vergaderruimtes en zalen

•

PTZ Full HD-camera tot 1080p60

•

PTZ Full HD-camera tot 1080p60

•

Ondersteuning voor dubbele schermen

•

Ondersteuning voor dubbele schermen

•

Individuele gesprekken

•

Individuele gesprekken

•

Groepsgesprekken

•

Groepsgesprekken

•

Delen van schermen tot 1080p

•

Delen van schermen tot 1080p

•

Live streamen

•

Live streamen

•

Met één knop opnemen en delen

•

Met één knop opnemen en delen

•

Lifesize Phone HD

•

Lifesize Phone HD

•

Ondersteunt vier videobronnen

•

Kan op een rek worden gemonteerd

OPMERKING: De beschikbaarheid en prijs van functies kan verschillen per abonnement, geselecteerde opties en gekoppelde apparaten.
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