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Systemy wideokonferencyjne sprawiają 
trudności podczas prób zestawienia 
połączeń ze światem zewnętrznym.
Problemy te wynikają z wymagań 
bezpieczeństwa, konfiguracją sieci a 
także z problemów z kompatybilnością ze 
sobą urządzeń różnych producentów 
wykorzystujących protokół SIP i H.323.

Wiele firm nie decyduje się na wdrożenie 
konferencji multipoint ze względu na wysoki 
koszt mostków konferencyjnych opartych o 
tradycyjne rozwiązania sprzętowe.

Company A

Remote 
user

Pomimo wzrastających potrzeb 
mobilności i współpracy pomiędzy 
użytkownikami i biznesem, tradycyjne 
systemy wideokonferencyjne nie są 
przystosowane do połączeń ze 
zdalnymi komputerami PC, tabletami 
albo smartfonami.
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Trend – dostarczenie rozwiązań 
wideokonferencyjnych opartych o 
chmurę (VaaS) umożliwiających 
łatwą skalowalność i współpracę 
pomiędzy różnymi platformami w 
celu łatwej komunikacji urządzeń 

mobilnych, komputerów PC i 
tradycyjnych systemów 
wideokonferencyjnych.

KONTEKST

do 2019 ilość połączeń 
wideokonferencyjnych wzrośnie o 
400% ze względu na zwiększoną 

sprzedaż systemów i wzrost 
popularności usług opartych o 

chmurę.

Rozwój koncepcji home office i 
rosnąca liczba osób pracujących 

zdalnie zwiększa zapotrzebowanie 
pracowników na dostęp do 

wideokonferencji.

Source: Gartner, 2015



VEEDEEO TO UNIWERSALNA PLATFORMA WIDEOKONFERENCYJNA
UMOŻLIWIAJĄCA POŁĄCZENIA WIDEO POMIĘDZY DOWOLNYMI 

URZĄDZENIAMI WIDEOKONFERENCYJNYM
- POKOJAMI WIDEOKONFERENCYJNYMI, KOMPUTERAMI PC, SMARTFONAMI, TABLETAMI -



W VEEDEEO WSZYSTKIE SYSTEMY WIDEOKONFERENCYJNE ŁĄCZĄ SIĘ 
BEZPIECZNIE I BŁYSKAWICZNIE
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Uniwersalny

Spotkania przy użyciu urządzeń i 
technologii tradycyjnie 

niekompatybilnych – systemy SIP i 
H.323 na tym samym spotkaniu.

Bez instalacji

Dostęp do platformy przez 
przeglądarkę internetową – bez 

żadnych dodatkowych czynności.

Bezpieczny

Wszystkie połączenia są zestawione 
w chmurze – poza siecią 

korporacyjną – wszystkie spotkania 
się w bezpiecznym i neutralnym 

środowisku.
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Konferencje wideo
Połączenia punkt-punkt albo 

konferencje wideo z większą ilością 
uczestników. Nasz mostek 

konferencyjny oparty o chmurę 
wspiera wideokonferencje do 25 

uczestników.

Integracja z kalendarzem
Łatwo zaplanuj spotkania przy 

wykorzystaniu kalendarza. System 
automatycznie wyśle zaproszenie 

do wszystkich uczestników.

Współdzielenie ekranu

Pokaż wszystkim o czym mówisz: 
podziel się ekranem, pokaż 

dokumenty, prezentacje i aplikacje 
na których pracujesz bezpośrednio 

ze swojego komputera.
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WIĘCEJ OSÓB W TWOIM ZASIĘGU
Z WIELOSTRONNYMI POŁĄCZENIAMI 
WIDEOKONFERENCYJNYMI

ORGANIZUJ SPOTKANIA 
WIDEOKONFERENCYJNE BEZ LIMITÓW
Podłącz do Twojego spotkania różne systemy i 
urządzenia bez typowych ograniczeń związanych z 
siecią lub firewall-em. Wykorzystaj komputer PC albo 
pokój wideokonferencyjny i rozwiąż problemy z 
kompatybilnością pomiędzy SIP, H323 i WebRTC.

ELASTYCZNE MCU OPARTE W 100% O CHMURĘ
MCU dopasowane do Twoich potrzeb i dostępne 24/7 
przez przeglądarkę internetową. Podłącz do 25 
systemów do wideokonferencji bez instalacji 
dodatkowego oprogramowania, sprzętu albo kosztów 
związanych z utrzymaniem systemu.
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TWOJE WŁASNE
KANAŁY BROADCASTOWE

ZAMIEŃ SWOJE POKOJE KONFERENCYJNE W 
SCENĘ
Wysyłaj wideo w czasie rzeczywistym do setek 
odbiorców bezpośrednio ze swojego komputera PC 
albo pokoju wideokonferencyjnego.

DOSTĘP WIDEO DO WSZYSTKICH TWOICH 
PRACOWNIKÓW
Aktualizuj na bieżąco wszystkich twoich 
współpracowników przez Twój kanał wideo.
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KOMUNIKUJ SIĘ Z KLIENTAMI PRZEZ 
CZATY WIDEO
BEZPOŚREDNIO Z TWOJEJ STRONY 
INTERNETOWEJ

PERSONALNA KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI 
Stwórz bezpośredni kanał wideo-komunikacji 
pomiędzy twoimi klientami w sieci i twoim działem 
sprzedaży i wsparcia.

ZREWOLUCJONIZUJ SPOSÓB W JAKI KLIENCI 
KONTAKTUJĄ SIĘ Z TWOJĄ FIRMĄ
Wykorzystaj wideo w swoich sklepach i pozwól 
klientom bezpośredni kontakt z klientami w twoich 
biurach lub dziale helpdesk.

ŁATWE WDROŻENIE
Wystarczy kilka linii kodu aby uzyskać zaskakująco 
efektywną komunikację wideo na Twojej witrynie 
internetowej.
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NIECH KOMUNIKCJA WIDEO STANIE SIĘ STANDARDEM PRACY
Włóż współpracę wideo w DNA twojej organizacji i rozmawiaj z Twoimi 

współpracownikami, klientami i partnerami bez żadnych ograniczeń, gdziekolwiek jesteś –
bez względu czy jesteś na Ziemi czy na Neptunie.
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CO DALEJ?

Przetestuj łączność Twoich systemów z chmurą 
VEEDEEO

Przeanalizuj Twoje potrzeby i wybierz model 
licencyjny pasujący do wymagań Twojej 
organizacji

Zaprezentuj rozwiązanie VEEDEEO odpowiednim 
osobom w Twojej organizacji

Zorganizuj pierwsze spotkanie z VEEDEEO – bez 
żadnych opłat
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