Zobacz, Kto Mówi – wideorozmowy

Zobacz, Kto Chce Wejść - wideobramofony

Innowacyjne rozwiązanie Zobacz, Kto Mówi uatrakcyjni codzienne kontakty telefoniczne dzięki
możliwości przeprowadzenia wideorozmów w PBX Serverze Libra, IP PBX Serverze Proxima, IP PBX
Serverze Proxima plus, a także w centralach IP Prima i Prima nano (NOWOŚĆ!)
Rozmawiaj przez wideotelefony IP lub aplikację Platan Video Softphone nie tylko z najbliższymi
pracownikami, ale i z kolegami pracującymi zdalnie.
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Do prowadzenia wideorozmów potrzebne są:
•
•
•
•

•
•
•

IP PBX Server Proxima, IP PBX Server Proxima plus lub PBX Server Libra wraz z licencjami
na minimum 2 kanały VoIP i na 2 porty wideo;
centrala IP Prima lub Prima nano z licencjami na minimum 2 kanały VoIP, na 2 porty VoIP i na
transmisję wideo na tych portach – NOWOŚĆ;
bezpłatna aplikacja Platan Video Softphone (w wersji na komputer PC lub urządzenia
przenośne z systemem Android);
bezpłatna aplikacja Platan Video Viewer do odbierania wywołań z wideobramofonu IP S03
przez zwykłe telefony stacjonarne, z obrazem z kamery w aplikacji na ekranie komputera NOWOŚĆ;
opcjonalnie wideotelefon IP (polecamy wideotelefony IP Yealink i Fanvil C600);
opcjonalnie wideobramofon IP (polecamy wideobramofony IP S03 - NOWOŚĆ);
opcjonalnie kamera internetowa i słuchawki.

Dla dobrej jakości połączeń należy też zapewnić łącze internetowe o odpowiedniej
przepustowości. Połączenie wideo dla pojedynczej rozmowy wymaga od 64 kb/s do nawet 4 Mb/s
w obu kierunkach w zależności od wybranych kodeków i urządzeń.
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Platan Video Softphone
Najprostszym sposobem skorzystania z opcji wideorozmów Zobacz, Kto Mówi jest darmowa
aplikacja Platan Video Softphone.
Aplikacja Platan Video Softphone to wirtualny telefon IP (softphone) wykorzystujący przekaz
wideo w technologii bypass media. Platan Video Softphone można wykorzystywać również do
rozmów audio. Dostępna jest w wersji na komputery stacjonarne oraz na smartfony (Android).

Aplikacja Platan Video Softphone na komputerze lub laptopie

W głównym oknie programu masz dostęp do
najprzydatniejszych funkcji w czasie
prowadzenia rozmów - przełączania (FLASH),
wyciszania (MUTE) oraz przekierowania
połączeń bez ich odbierania (TRANSFER).
Dzięki dużym przyciskom i wyraźnym cyfrom
łatwo wybierzesz pożądany numer, także na
ekranie dotykowym. Masz szybki dostęp do
poczty głosowej (nowe wiadomości
sygnalizowane są zmianą koloru ikonki) oraz
funkcji DND – „nie przeszkadzać”.
Platan Video Softphone
na smartfonie lub tablecie
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Informacja o przychodzącym połączeniu pojawi
się dyskretnie w małym oknie w wybranym
przez Ciebie miejscu ekranu.

Informacja o przychodzącym połączeniu

Rozszerzenie w bocznej części okna otwiera
16- lub 32-pozycyjną podręczną konsolę,
w której widzisz zajętość wybranych
użytkowników wewnętrznych (tylko wersja na
PC). Pod przyciskami zapisz najczęściej
wybierane numery lub funkcje. Konsola jest
zawsze dostępna, niezależnie od innych
wybieranych pozycji menu
Okno Platan Video Softphone
z podręczną konsolą

Kontakty zapisuj i wyszukuj w Książce
telefonicznej lub w Ulubionych (oznaczonych
gwiazdką). Do każdego z nich dołącz zdjęcie dla
łatwiejszej identyfikacji rozmówcy. Zaimportuj
kontakty z globalnej książki telefonicznej,
wspólnej dla wszystkich użytkowników.

Wyszukiwane kontaktów
w Ulubionych lub Książce telefonicznej
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Intuicyjny graficzny podgląd historii połączeń
ułatwi Ci przeglądanie, sortowanie lub
wyszukiwanie połączeń przychodzących,
wychodzących, nieodebranych
i niezrealizowanych.

Przeglądanie historii połączeń

Swojego rozmówcę zobaczysz w skalowalnym
oknie, z podglądem własnego wizerunku.
W każdej chwili przejdziesz z wideo do zwykłej
rozmowy audio.
Twój rozmówca może korzystać z tej samej
aplikacji Platan Video Softphone,
z wideotelefonu IP lub dzwonić
z wideobramofonu IP.

Okno wideo i audio w czasie rozmowy
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Zobacz, Kto Chce Wejść – zobacz na wideotelefonie IP lub ekranie komputera, kto stoi pod bramą,
furtką lub drzwiami, gdy zadzwoni przez wideobramofon IP. Wywołanie z bramofonu odbierzesz
przez dowolny telefon podłączony do centrali, a obraz – w darmowej aplikacji Platan Video
Viewer.

Do podglądu, kto chce wejść, i zdalnego otwierania drzwi i bram potrzebne są:
•
•

•

•

•
•
•

wideobramofon IP S03;
IP PBX Server Proxima, IP PBX Server Proxima plus lub PBX Server Libra wraz z licencjami
na minimum 2 kanały VoIP i na 2 porty wideo (obsługa przez wideotelefony IP lub aplikację
Platan Video Softphone);
centrala IP Prima lub Prima nano z licencjami na minimum 2 kanały VoIP, na 2 porty VoIP i na
transmisję wideo na tych portach (obsługa przez wideotelefony IP lub aplikację Platan Video
Softphone) – NOWOŚĆ;
bezpłatna aplikacja Platan Video Viewer do odbierania wywołań z wideobramofonu IP S03
przez zwykłe telefony stacjonarne, z obrazem z kamery w aplikacji na ekranie komputera –
NOWOŚĆ (w przypadku korzystania z aplikacji Platan Video Viewer w centrali wystarczy
licencja na 1 kanał VoIP i 1 port wideo);
dowolny telefon podłączony do centrali Platan;
opcjonalnie wideotelefon IP (polecamy wideotelefony IP Yealink i Fanvil C600);
opcjonalnie aplikacje na komputer lub smartfon dostarczane wraz z wideobramofonem IP S03,
umożliwiające obsługę wideobramofonu wyłącznie wewnątrz sieci lokalnej, przez komputer
lub telefon komórkowy.
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Platan Video Viewer
Aplikacja Platan Video Viewer została przez nas opracowana jako uzupełnienie oferty
oprogramowania (w wersjach na komputery i telefony komórkowe) oferowanego wraz z
wideobramofonami IP Safe 03. Jest przeznaczona dla użytkowników central Prima, Prima nano,
serwerów Proxima, Proxima plus i Libra, którzy pracują stacjonarnie.
Wywołanie z wideobramofonu IP Safe 03 użytkownicy odbierają dowolnym telefonem
podłączonym do centrali, a obraz z kamery jest wyświetlany na ekranie komputera w aplikacji
Platan Video Viewer. Dzięki temu do łączności z wideobramofonem IP nie trzeba montować
dodatkowych paneli wewnętrznych czy korzystać ze słuchawek nagłownych.

Aplikacja Platan Video Viewer na ekranie komputera
Aby otworzyć drzwi, bramę wjazdową czy furtkę (jeden bramofon steruje trzema przekaźnikami),
wystarczy nacisnąć na ekranie przycisk w aplikacji Platan Video Viewer lub wybrać na telefonie
odpowiedni kod.
Uprawnionymi do odbierania wywołań z wideobramofonu i zdalnego otwierania bram i drzwi
może być kilku użytkowników.
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Najważniejsze cechy Platan Video Viewera:
•
•
•
•
•
•
•
•

wyświetlanie obrazu z kamery wideobramofonu IP Safe 03 M(P) na ekranie komputera,
odbieranie wywołań z wideobramofonu IP Safe 03 przez dowolny telefon podłączony do
centrali Platan,
zdalne otwieranie zamków (obsługa do trzech przekaźników wideobramofonu) na ekranie
komputera lub kodem wybieranym na telefonie,
dowolne opisy przycisków otwierających elektrozamki (np. brama, furtka, wejście główne,
lampa),
możliwość zapisu na dysku zdjęć wykonanych automatycznie lub na żądanie przez kamerę
wideobramofonu IP S03,
możliwość powiadamiania o wywołaniach w zasobniku systemowym,
aplikacja bezpłatna, integracja z centralami Platan poprzez protokół PCTI,
wersje językowe: polska, angielska, rosyjska.

Zobacz na ekranie komputera widok
z kamery wideobramofonu IP S03.
Jednym kliknięciem na ekranie
otwieraj bramę, szlaban czy furtkę.
Stwórz własne nazwy opisujące
trzy przekaźniki, którymi steruje
wideobramofon IP S03.
Rozmawiaj z osobą stojącą przed
wejściu przez dowolny telefon
podłączony do centrali Platan.
Zapisz na dysku zdjęcie lub zdjęcia
osoby stojącej przed wejściem.
Aplikacja Platan Video Viewer

Aplikacja Platan Video Viewer – ustawienia

Platan Sp. z o.o. sp.k., 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2, tel. +48 58 555 88 00

strona 8

/ 12

www.platan.pl

Zobacz, Kto Mówi – wideorozmowy

Zobacz, Kto Chce Wejść - wideobramofony

Schemat połączeń przy korzystaniu z aplikacji Platan Video Viewer, dowolnego telefonu
podłączonego do centrali Platan i wideobramofonu IP S03 wygląda tak:

Jeśli korzystamy z wideotelefonu IP podłączonego do centrali Platan, obraz z kamery dowolnego
wideobramofonu IP jest przekazywany bezpośrednio na wyświetlacz telefonu:
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Akcesoria opcjonalne:
• Wideotelefony IP
Wideofony IP Yealink zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach
biznesowych, głównie kadrze kierowniczej i pracowników zdalnych. Duże,
7- i 8-calowe wyświetlacze dotykowe oraz kamery 2 Mpix oferują
transmisję wideo w jakości HD lub Full HD.
Książki telefoniczne do 1000 użytkowników, wyświetlanie stanu zajętości
współpracowników oraz prezentowanie osób dzwoniących z przypisanym
im zdjęciem ułatwiają codzienną pracę.
Wideoelefony IP Yealink współpracują ze wszystkimi centralami i serwerami Platan wyposażonymi
w wewnętrzne porty VoIP (IP EXT) oraz z zakupionymi licencjami na obsługę transmisji wideo. W
serwerach Libra, Proxima plus i Proxima mogą być automatycznie konfigurowane dzięki funkcji
autoprovisioningu. Wideotelefony są objęte dwuletnią gwarancją producenta.

Wyświetlacz

Kamera

Liczba
kont
VoIP

Wideotelefon IP
VP-T49G

LCD 8" 1280x800, dotykowy,
wideorozmowy: jakość full
HD 1080p@30fps

zintegrowana
2 Mpx,
z ochroną
prywatności
(zamknięcie)

16

H.264 High
2xLAN
Profile,
Gigabit
H.264, H.263

Wideotelefon IP
T58V

LCD 7" 1024×600,
dotykowy; wideorozmowy:
jakość HD 720p@30fps

TAK, zdejmowalna
CAM50:
2 Mpx z ochroną
prywatności

16

H.264 High
2xLAN
Profile,
Gigabit
H.264, VP8

Wideotelefon IP
T58A

LCD 7" 1024×600,
dotykowy; wideorozmowy:
jakość HD 720p@30fps

NIE
(CAM50 jako
opcja)

16

H.264 High
Profile,
H.264, VP8

Model

Zdjęcie
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Fanvil C600 to sześcioliniowy wideotelefon VoIP z wbudowanym zasilaniem PeE, 7-calowym
dotykowym ekranem LCD oraz systemem Adroid 4.2.

Wideotelefon IP Fanvil C600

Najważniejsze cechy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wysokiej jakości połączenia wideo.
6 kont SIP.
7-calowy cyfrowy ekran dotykowy LCD w rozdzielczości 800×480.
Przekazywanie połączeń.
Transfer połączeń.
Wstrzymywanie połączeń.
Połączenia oczekujące.
Informacja o stanie zajętości linii (BLF) na ekranie.
10-stronna konferencja.
Dołączanie do rozmowy.
Funkcja Hot desk.
Klawisze DSS.
Współpraca z wideobramofonami IP i aplikacją Platan Video Softphone.
Zasilanie PoE.
2 lata gwarancji.
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• Wideobramofony IP
Safe 03M to wandaloodporny zewnętrzny wideobramofon IP firmy
Hatpol. Pozwala na stworzenie systemu wideodomofonowego IP z
wykorzystaniem standardowej sieci lokalnej bez dodatkowych
urządzeń. Do obsługi wystarczy zainstalować oprogramowanie SAFE na
komputerze, laptopie lub smartfonie. Nie trzeba instalować paneli
wewnętrznych.
Dzięki aplikacji Platan Video Viewer do rozmowy z osobami stojącymi
przy wideobramofonie można wykorzystać zwykłe telefony, a do
podglądu obrazu – ekran komputera, przy którym pracujemy.

Wideobramofon IP Safe 03

Najważniejsze cechy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trzy wyjścia przekaźnikowe (sterowanie np. furtką, bramą, światłem).
Bardzo czuły przetwornik obrazu SONY Effio-E DSP (650TVL).
Przystosowanie do pracy w nocy, wbudowana dioda IR nowej generacji.
Metalowa obudowa, odporna na akty wandalizmu, kradzież oraz działanie czynników
atmosferycznych (klasa szczelności IP65).
Obrotowy uchwyt mocujący, regulacja kąta widzenia w poziomie 180°.
Zdalny dostęp do wideobramofonu w czasie rzeczywistym (darmowe aplikacje).
Możliwość integracji z access point-em zewnętrznym do pracy bezprzewodowej.
Sterowanie wideobramofonem za pomocą komputera oraz urządzeń mobilnych.
Temperatura pracy od -40°С do +50°С.
Integracja ze zwykłym dzwonkiem drzwi.
Nagrania wideo osób znajdujących się przed wideobramofonem – po detekcji ruchu lub ciągłe.
Zapis nagrań na dysk twardy lub serwer FTP.
Wysyłanie na pocztę e-mail zdjęć osób znajdujących się przed wideobramofonem.
Zasilanie PoE lub standardowe 12VDC.
Niewielkie wymiary (szer. x wys. x głęb.): 73 x 166 x 51 mm.
Możliwość podłączenia kilku użytkowników do jednego wideobramofonu.
Jeden użytkownik może obsługiwać kilka wideobramofonów.

A także:
•

•

Bezpłatna aplikacja Platan Video Viewer pozwalająca na wyświetlanie na ekranie komputera
obrazu z kamery wideobramofonu oraz rozmowę przez dowolny telefon stacjonarny
podłączony do centrali Platan (protokół PCTI).
Integracja z centralą IP Prima, centralą IP Prima nano, IP PBX Serverem Proxima, IP PBX
Serverem Proxima plus, PBX Serverem Libra oraz aplikacją Platan Video Softphone,
współpraca z wideotelefonami IP.
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