Cloud Endpoint Subscriptions
Vida nova com novas funcionalidades
para equipamentos de vídeo existentes
Maior segurança e privacidade para
todas as comunicações de vídeo
Reduz o custo de propriedade
Plataforma de gestão unificada
Estende e amplia o alcance das
vídeoconferências
StarLeaf Breeze ilimitado para todos
Interoperabilidade total:
ligue para qualquer equipamento
Skype for Business, Cisco, Lifesize, Polycom

TUDO

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

O QUE VOCÊ PRECISA SABER
Se os seus equipamentos estão desatualizados, precisando de proteção
contra chamadas spam, ou se exigem uma interoperabilidade total com
os seus sistemas de vídeo atuais, o registro na nuvem StarLeaf é a melhor
opção.
Agora você pode proteger seus investimentos em vídeo.
Migrando seus sistemas de vídeo H.323 / SIP existentes para a StarLeaf
Cloud, você prolonga a vida útil e oferece melhores funcionalidades,
eliminando a necessidade de infraestrutura de rede de vídeo.
Com StarLeaf você ganha:
• Chamadas diretas ilimitadas para
todos, inclusive entre Skype for
Business e terminais H.323
• Chamadas diretas para
qualquer pessoa externa em
qualquer terminal de vídeo
com interoperabilidade total,
abrangendo quaisquer terminais
de hardware ou software; Skype for
Business, Cisco, Lifesize, Polycom,
StarLeaf etc.
• Chamadas criptografadas
• Acabe com chamadas
inoportunas com proteção
antispam.
• Estenda o uso da
videoconferência para todos com
o software StarLeaf Breeze

• Compartilhamento de tela bidirecional entre todos os terminais,
incluindo o Skype for Business
• Conferências agendadas que
incluem ligação de voz em
qualquer país.
• Monitoramento de terminais
• Relatórios de uso e performance
• Um painel de gerenciamento
central
• Redundância completa
• Atende a legislação regional de
proteção de dados

Protocolos
H.323, SIP, AES, H.235, H.239,
AAC-ELD, AAC-LD, G.711
μ-law / A-law, G.722, G.722.1,
Annex C, iLBC, H.263, H.263+,
H.264, SVC, DTMF, RDP, Skype
for Business/Lync (CCCP/
AVMCU), WebRTC, DTLS, mTLS,
SRTP, BFCP
Travessia de Firewall
H.460 para H.323 e STUN/ICE
para SIP
Suporte de vídeo
Envie e receba vídeo em HD
Segurança
Suporta áudio e vídeo padrão
da indústria, totalmente
criptografados
Fabricantes de terminais
compatíveis
Cisco/Tandberg
Lifesize
Polycom
Avaya/Radvision

Não importa quantos terminais você migre para a StarLeaf Cloud, sua
organização receberá automaticamente o software StarLeaf Breeze, que
é gratuito e pode ser instalado por todos. Você será capaz de realizar
chamadas de vídeo e conferência a todos os seus colaboradores remotos
e locais, além de convidar pessoas de fora para juntarem-se a você,
enviando convites do StarLeaf Guest.
E lembre-se, com StarLeaf você sempre será capaz de se conectar, não
importa o que a outra pessoa está usando em sua sala de reuniões ou em
seu desktop.
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