Utrolig videokonference

Sig ”goddag” til videokonference fra ”WUAV”, som du aldrig har oplevet
det før. Kun LifeSize leverer en løsning, hvor du helt enkelt forbinder dine
mødelokaler med alle som skal deltage i et møde – uanset hvor de er, og
på en hvilken som helst enhed. Og det er blot starten.


LifeSize forbinder prisvindende videokonference system, med mobil app. som en enkel
cloud video løsning.



Samarbejder med de seneste iOS & Android enheder.



Tilbyder den højeste kvalitet indenfor video konference.



Start et video kald med det samme, eller planlæg det i modtagerens kalender.



Sikrer en stabil og fejlfri administration af video konference.

Videomøder, som det
burde være

Har du nogensinde undret dig over hvor virtuelle møder er så komplicerede?
Det gjorde LifeSize også. Derfor ændrede LifeSize alting, nu kan du kalde til alle i din
organisation med et enkelt klik. Kald en person eller et virtuelt videolokale
med navn, i stedet for at indtaste lange IP-adresser. Lav kald med det samme,
eller planlæg det i kalenderen. Gør det på kontoret, mødelokalet eller på farten.

En løsning. Utrolige møder.
Det er tid til at samarbejde smartere med én
samlet løsning. Én løsning som forbinder alle
korrekt til mødet fra en hvilken som helst
enhed.
Det gør vi ved at tilbyde den enkle cloud
video løsning, tilsluttet med vores enkle video
konference system.
LifeSize Cloud sørger for at beslutninger bliver
truffet personligt, uanset hvor man befinder
sig.

Få forbindelse, uanset hvor du er
Få den bedste kvalitet, uanset om du er i mødelokalet, på din PC, tablet
eller smartphone. Hold møder én-til-én eller i teams – inden eller udenfor
virksomheden.

Det perfekte match
Ingen andre videokonference systemer tilbyder samme
integration imellem videokonference i mødelokalet, og
mobil videokonference.
Denne løsning giver en kombination af enkel betjening og
fantastisk videokonference, og lader dig samtidig
kommunikere med hvem som helst, hvor som helst – som
var I i samme mødelokale.

1. Video System
Ideel til mødelokaler eller hjemme kontorer.
Intuitiv og ”frustrations-fri” betjening.
Klik-til-kald struktur. Tryk på én knap for at bringe flere med i et videomøde.
Her-og-nu eller planlagte møder.

2. Camera 10x
1080p60 Pan-Tilt-Zoom kamera
Vid-vinkel zoom med 70” vinkel
Op til 10x zoom

3. Phone
Fuldt integreret HD audio konference telefon
Touch Screen betjening
Adminstrerer HD video, audio og præsentationer

4. Digital MicPod
Reducerer rum-støj
Kan hurtigt mutes via tryk-knap

5. Fjernbetjening
Enkel og ergonomisk korrekt fjernbetjening

