FOLHETO DE PRODUTO

Polycom® RealPresence ® Mobile
para Apple ® iOS
Expanda o alcance de sua rede de vídeo para o usuário
móvel, e interaja face a face com seus colegas e clientes
a partir de qualquer lugar onde estiver
Benefícios
O software Polycom® RealPresence® Mobile é um aplicativo para usuário móvel com
a habilidade de realizar reuniões em movimento (meeting-on-the-go). Participar de
reuniões não somente por voz, mas também por vídeo, de maneira completa e
baseada em padrões, proporcionando assim uma experiência face a face engajando
os seus participantes. Agora você tem acesso à vídeo colaboração em seu
smartphone ou tablet com iPad® ou iPhone®, esteja onde estiver. Reúna-se frente a
frete com colegas ou clientes e até mesmo colabore com conteúdo diretamente a
partir de seu dispositivo móvel. Desfrute de um revolucionário controle de sistemas
de sala diretamente de seu iPad pessoal com a inovadora tecnologia Polycom®
SmartPairing™.
Imagine esta situação: Você está se encaminhando para uma sala de reunião para
iniciar uma vídeoconferência. No caminho, você recebe em seu iPad uma chamada
de vídeo urgente de seu diretor de operações na Alemanha. Parece haver um
problema na linha de produção que requer sua atenção imediata. Durante a
chamada, você precisa revisar e compartilhar as mais recentes especificações de
projeto com outros decisores. A sessão de colaboração visual ainda está em
andamento quando você chega à sala de reunião. Você usa a tecnologia
SmartParing™ da Polycom, a primeira da indústria, para facilmente transferir a
chamada de vídeo móvel para a unidade de videoconferência na sala de reunião.
Uma vez transferida, seu iPad torna-se um controlador wireless para seu sistema na
sala.
Usuários corporativos precisam que a colaboração móvel via vídeo que utilizam seja
confiável, de alta qualidade, segura e que se aproxime da experiência com a qual
estão acostumados na sala de conferência. A tecnologia Constant Clarity™,
patenteada pela Polycom, e a estrita conformidade aos padrões da indústria
significam que uma chamada de vídeo móvel pode ser completada a partir de
quaisquer redes wireless que estejam disponíveis. Diferentemente de aplicações
concorrentes que têm dificuldade para se conectar em áreas com restrição de
largura de banda, o software RealPresence Mobile assegura a qualidade da chamada
sem a necessidade de interação do usuário.
Como um aplicativo baseado em padrões, a solução RealPresence Mobile conectase de forma transparente aos mais de dois milhões de sistemas de vídeoconferência
atualmente implantados em todo o mundo. Quando combinada com as soluções da
Plataforma Polycom® RealPresence®, você facilmente realiza chamadas multiponto,
participa da discussão de forma totalmente segura, e até mesmo visualiza o
conteúdo que está sendo compartilhado na reunião. Faça o download gratuito do
aplicativo para seu iPad® ou iPhone® e conecte-se facilmente a uma rede de
dispositivos empresariais, habilitada para vídeo, de qualquer lugar.

• Fácil de usar – Conecte-se
imediatamente com colegas em
toda a empresa com um simples
toque
• Qualidade superior – Veja todas as
expressões, ouça todas as nuances
da conversação e transmita sua
mensagem
• Móvel – Simplesmente fique
conectado, do escritório ou da
estrada
• Confiável – Use com confiança as
comunicações móveis por vídeo
mesmo de locais com problema de
largura de banda
• Flexibilidade – Controle o sistema
da sala de conferência diretamente
de seu iPad, com o primeiro
SmartPairing da indústria
• Controle – Expanda sua rede
habilitada para vídeo por meio de
implantação, gerenciamento e
monitoramento centralizados

Especificações do Polycom RealPresence Mobile para Apple® iOS

Hardware Suportado
• iPad
• O novo iPad
• iPhone 4S
- 16-64GB
- WiFi

Software Suportado
• iPad iOS 4.3.2 ou superior
• iPhone 4S iOS 5.1 ou superior

Interface com o Usuário
• Polycom SmartParing™ (iPad)
• Interface controlada por toques baseada
em movimentos
• Teclado virtual na tela
• Chaveamento de câmeras duplas
• DTMF
• Função Mudo de Vídeo e Áudio
• Auto-Visualização
• Controle de Volume
• Lista de Chamadas Recentes
• Lista de Contatos

Áudio
• Codificação
- G.711u/A, G.722.1C
• Decodificação
- G.711u/A, G.722.1C
• Controle Automático de Ganho (AGC)
• Cancelamento de Eco Automático (AEC)
• Polycom Siren™ LPR
• Full duplex
• DTMF

Vídeo
• H.264, H.264 (SVC no iPad)
• Codificação:
- Até 480 X 352/15 fps
• Decodificação:
- Até 480 X 352/30 fps
• Seleção de câmera
• Modo de privacidade
• Resiliência contra erros

Conteúdo
• H.263+, H.264
• Codificação:
- Até 720p/4 fps (.pdf no iPad)
• Decodificação:
- Até 720p/5 fps

Redes
• WiFi: 802.11 a/b/g/n
• 3G/4G

Dispositivos Periféricos
• Headset de 3,5 mm
• Headset estéreo Bluetooth®

Recursos Profissionais
• Disponível através do Polycom®
Converged Management Application™
(CMA®) 4000/5000 e do Polycom
RealPresence® Resource Manager
• Microsoft® Active Directory® através do
software Polycom® CMA® 4000/5000 ou
do Polycom® RealPresence® Resource
Manager
• Acesso único por meio de verificação de
credencial no Catálogo Ativo (Active
Directory® )
• Discagem simplifica por ramal
• Streams de Mídia H.235v3

• Criptografia de Mídia AES
• Recepção de Conteúdo H.239
• Recepção de Conteúdo BFCP
• FECC, Controle de Câmera do Terminal
Remoto (iPad)
• Provisionamento Centralizado
• Idiomas Suportados: Francês, Alemão,
Chinês Simplificado, Chinês Tradicional,
Japonês, Coreano, Russo, Inglês e
Espanhol

Outros Protocolos Padrão
• Sinalização
- H.323, SIP
• H.460, Firewall Traversal
* Os recursos profissionais estão
disponíveis quando conectado ao
Polycom® Converged Management
Application™ (CMA®) 4000/5000 ou ao
Polycom RealPresence® Resource Manager

Sobre a Polycom
A Polycom é a líder global em soluções de comunicações unificadas e colaboração (UC&C) baseadas em padrão abertos para
colaboração de vídeo e voz, de confiança de mais de 415 mil clientes em todo o mundo. As soluções da Polycom são
desenvolvidas com base na plataforma Polycom® RealPresence®, em uma infraestrutura de software abrangente e ricas APIs que
interoperam com o mais amplo conjunto de aplicativos de comunicação, negócios, móveis e na nuvem para oferecer uma
colaboração via vídeo segura e face a face em qualquer ambiente. A Polycom e seu ecossistema de mais de 7 mil parceiros
oferecem soluções de comunicação verdadeiramente unificadas que entregam a melhor experiência para o usuário, a mais alta
interoperabilidade entre diferentes fabricantes e o menor custo total de propriedade (TCO). Visite www.polycom.com ou conecte-se
à Polycom no Twitter, Facebook e LinkedIn para mais informações sobre como desenvolvemos a grandeza da colaboração
humana.
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