
Usługi komunikacyjne

Unified 
Communication 
System UCS-A

W dzisiejszym świecie, opartym na błyskawicznej 

komunikacji, potrzebujesz systemu wideokonferencyjnego, 

który pomaga  połączyć się z innymi osobami niezależnie od 

tego, gdzie się  akurat znajdujesz. Nasza usługa 

rewolucjonizuje tradycyjny model połączeń 

wideokonferencyjnych – a wszystko to za sprawą nowego, 

bardziej ekonomicznego i przyjaznego dla użytkownika 

rozwiązania typu plug-and-play. 



UCS Advanced to międzynarodowa usługa do 
współpracy wideo gwarantująca interoperacyjność przy 
wykorzystaniu wirtualnych pokoi konferencyjnych 
(VMR). Wirtualna przestrzeń konferencyjna jest 
dostępna z poziomu różnych urządzeń i platform 
komunikacyjnych przez 24 h na dobę, jednocześnie 
może z niej korzystać do 50 użytkowników. Dzięki 
łatwemu w użyciu interfejsowi, za sprawą jednego 
kliknięcia uzyskasz dostęp do globalnych książek 
adresowych firmy, przejdziesz prosto do spotkania i 
rozpoczniesz pracę.

14 wezłów przetwarzania danych naszego globalnego 
systemu umożliwia transfer wideo bez przestojów

Wirtualne Pokoje Konferencyjne (VMR) są idealne dla 
wszystkich firm, opierających swoją działalność na współpracy 
za pośrednictwem dźwięku i wideo, a w dodatku kosztują 
tylko niewielki ułamek tego, co tradycyjne rozwiązania

Pełna kompatybilność z WebRTC i większością popularnych 
punktów końcowych podczas konferencji audio/wideo, w tym 
Microsoft Lync i Skype dla firm

Różnorodne opcje uczestnictwa: wdzwanianie się przy 
użyciu lokalnych numerów, udostępnianie plików audio, 
wideo i dokumentów w sieci, tablety, tablice interaktywne 
lub różne lokalizacje dedykowane do wideokonferencji

Jedyna platforma 
współpracy za 
pośrednictwem 
wideo jakiej 
potrzebujesz

P3500M – przenośne urządzenie 

do prowadzenia wideokonferencji Ricoh.
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UCS Advanced oferuje różne licencje. Każda z nich jest wyjątkowo elastyczna, dzięki czemu możesz dodawać 
nowe opcje i dopasować usługi wideokonferencji tak, aby spełniały potrzeby Twojej firmy. To bardzo proste 
rozwiązanie i w dużym stopniu przypomina prowadzenie prawdziwego spotkania. Można wybierać spośród:

Licencje typu Enterprise Wide License - EWA 

To doskonałe rozwiązanie dla firm, które wymagają, by 
każdy pracownik miał całodobowy dostęp do własnego 
Wirtualnego Pokoju Konferencyjnego (VMR). Jest to najbardziej 
ekonomiczny plan, który pozwala spełnić wymagania różnej 
wielkości firm, zaś dzięki opcji interoperacyjności nie trzeba już się 
martwić o warunki wideokonferencji, a zamiast tego można 
skupić się na prowadzeniu własnego biznesu. 

Licencje dla użytkownika końcowego - EUL

EUL oferuje liczne Wirtualne Pokoje Konferencyjne (VMR), 
począwszy od licencji dla pojedynczego użytkownika, kończąc 
na ich dowolnej liczbie. Idealne rozwiązanie w przypadku firm, 
w których nie każdy pracownik wymaga Wirtualnego Pokoju 
konferencyjnego, a także dla niezależnych przedsiębiorców i 
freelancerów. Wirtualne Pokoje Konferencyjne są dostępne 24 h 
na dobę, 7 dni w tygodniu na dowolnym urządzeniu z dostępem 
do Internetu, można je umieścić w całkowicie dowolnym miejscu. 

Subskrypcja punktu końcowego (EPS) 

Jeśli Twoja firma ma już własny system wideokonferencji w, 
ale z uwagi na to, że partnerzy, dostawcy czy klienci korzystają 
z innych rozwiązań, to licencja EPS jest dla Ciebie idealnym 
rozwiązaniem. Dzięki temu Twoje wewnętrzne i zewnętrzne kontakty 
będą mogły połączyć się z Twoim aktualnym sprzętem poprzez 
platformę UCS Advanced z wykorzystaniem standardowych 
systemów wideo. Jako gospodarz spotkania zyskasz jednak możliwość 
zarządzania spotkaniem i jego uczestnikami. 

Subskrypcja domeny

Aby upewnić się, że Wirtualne Pokoje Konferencyjne (VMR) sprostają 
Twoim biznesowym wytycznym i stylowi pracy, oferujemy dodatkowo 
możliwość personalizacji usługi. Łącząc subskrypcję domeny z EUL lub 
EWA, zyskujesz Wirtualny Pokój Konferencyjny dostosowany do 
profilu Twojej firmy; możesz też zamieścić łącza do stron 
internetowych, dzięki czemu Twoi współpracownicy będą mogli 
połączyć się z usługą przy pomocy firmowych skrzynek pocztowych. 
To udogodnienie zapewnia profesjonalny wygląd Wirtualnego Pokoju 
Konferencyjnego i jak najlepsze wrażenia. 

Komunikacja z dowolnego miejsca oraz 
urządzenia. Pozostańmy w kontakcie.

SYSTEM WIDEO

PRZEGLĄDARKA WWW

TELEFON
AUDIOKONFERENCJA

SkypeTM dla firm
TABLET

* Skype jest znakiem towarowym firmy Microsoft

PC/MAC
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Skuteczna komunikacja 
niskim kosztem 
Aby zagwarantować bezpieczną komunikację w czasie 

rzeczywistym, P3500M wykorzystuje połączenie z przeglądarką 

internetową 

oraz szyfrowanie plików audio i wideo. Urządzenie stanowi także 

doskonałą, ekonomicznie opłacalną inwestycję początkową, która 

nie wymaga żadnych kosztów infrastruktury; a wszystko to za 

sprawą tego, iż owo rozwiązanie opiera się na chmurze. 

Dodatkowo, charakteryzuje się niskim TCO (całkowity koszt 

utrzymania). 

Niewielkie rozmiary, 
niezwykłe cechy
P3500M to przenośne urządzenie pozwalające na 

obsługę UCS Advanced i stanowiące jego 

uzupełnienie. Doskonale nadaje się do 

przeprowadzania grupowych wideokonferencji w 

firmie. 125-stopniowa kamera HD (720p) pozwala 

poczuć się jak w prawdziwym pokoju. 

Urządzenie, które łączy 
wszystkich 
Jeśli szukasz uniwersalnego rozwiązania wideokonferencyjnego 

dla wszystkich pracowników firmy, połączenie P3500M oraz 

UCS Advanced spełni wszystkie Twoje oczekiwania. Wirtualne 

Pokoje Konferencyjne (VMR)  zapewniają interoperacyjność, już 

nie musisz dublować urządzeń, aby podłączyć się z inną 

lokalizacją.




