سرویس جلسات سازمانی شوکا
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نسخه اندروید
سرویس جلسات سازمانی ،امکان تماس ویدئویی بین اعضای یک سازمان را به صورت مستقل از ابر شوکا فراهم
می آورد .این بدان معنا است که شما بدون خرید تجهیزات خاص و تنها با تهیه این سرویس میتوانید ،با اعضای
(از پیش تعیین شده) سازمان ،جلسات مجازی ویدئویی تشکیل دهید و یا تماس ویدئویی دو یا چند نفره برقرار
کنند.
سرویس جلسات سازمانی شوکا ،قابلیت برگزاری جلسات با تعداد مدعوین باال ،امکان ضبط جلسات و پخش زنده
آنها را دارد و این امکان را برای کارکنان سازمان شما فراهم می کند تا عالوه بر استفاده از جلسات مجازی با یکدیگر
مکالمات ویدئویی دو یا چند نفره بر قرار کنند.
این سرویس ،بنا به درخواست مشترک امکان استقرار زیرساخت های انتقال صوت و تصویر در محل سازمان
مشترک را دارد و سازمان ها میتوانند بدون اینکه متحمل هزینه های سنگین شوند ،خدمات ارتباطات ویدئویی
شوکا را در شبکه های اختصاصی خود (به شکل سرویس) راه اندازی نمایند .همچنین شوکا میتواند متناسب با
نیازهای اختصاصی هر سازمان ،این سرویس را سفارشی سازی کرده و یا با دیگر راهکارهای موجود در سازمان
مشتری ترکیب نماید.

ویژگی ها
• پشتیبانی از برترین و جدیدترین فرمتهای ویدئویی و صوتی
• امکان ارتباط ویدئویی نقطهبهنقطه (دونقطهای) و چندنقطهای

• امکان تطبیق و پویایی تصاویر با تغییرات لحظهای در شبکه  /CPU /و  ...از طریق تکنولوژی AVL
• قابلیت تغییر دوربین (جلو و عقب) در دستگاه های هوشمند
• پشتیبانی از کنترل بزرگنمایی و کوچک نمایی ( )zoomتصاویر
• قابلیت نمایش تا  4تصویر همزمان
• حذف صدای برگشتی بلندگوها و میکروفونها
• قابلیت رویت و بزرگنمایی محتواهای به اشترا کگذاری شده

• امکان دریافت محتوای به اشترا کگذاری شده از دستگاههای قدیمی ()323.H
• قابلیت نمایش نرخ انتقال فریم و رزولوشن هر شرکتکننده بر روی تصویر آن

• پیمایش Firewall
• کدگذاری و استفاده از رمزنگار یهای امن و پیشرفته
• امکان انتخاب و جابهجا کردن تصاویر شرکتکنندگان در صفحهنمایش
• قابلیت مشاهده اطالعت کاربری (نام ،شماره ،وضعیت کاربر)
• فناوری انطباق پویا برای بهینهسازی عملکرد بر روی شبکههای بیسیم

• قابلیت برقراری ارتباط بر روی شبکههای  4G,Wirelessبا  20درصد Packet loss
• رابط کاربری ساده و روان
• امکان امتیازدهی به کیفیت ارتباط ،پس از هر ارتباط ویدئویی
• پشتیبانی و رابط کاربری به زبان فارسی و انگلیسی

ویژگیهای فنی

• پشتیبانی از )H.264 SVC (UCIF Mode 2s

•  Encodeتا سقف  540p30و up to 720pبا توجه به دستگاه موردنظر و  Decodeتا سقف

up to 720p

• کدک صوتی  SPEEXWideband Audioتا 32KHz
• پشتیبانی از پروتکلهای  STUNو  ICEبرای NATtraversal
• پشتیبانی از  SSLو کدگذاری 128bit-AES
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