
Załącznik nr 1 

Specyfikacja 

 Wideokonferencje z komputerów, tabletów, smartfonów bez kosztownych mostków wideokonferencyjnych (MCU) 
 Obsługa połączeń wideo o wysokiej rozdzielczości (Full HD 1080p) 
 Połączenia wielostronne w jakości 6K (UltraHD) 
 Wysoki poziom bezpieczeństwa (szyfrowanie dostępu i transmisji TLS/AES-256 bit) 
 Skalowalność: od kilku do kilkuset jednoczesnych połączeń w ramach pojedynczego serwera, opcja federacji serwerów 
 Pojedyncze spotkanie: do 36 uczestników na ekranie w trybie symetrycznym, do 36 w trybie asymetrycznym, do 250 w trybie z 

podziałem na role 
 Wiele niezależnych, równoległych wideokonferencji w tym samym czasie 
 Kodowanie SVC (Scalable Video Coding) zapewnia odporność na niedomagania łącz transmisyjnych, dynamicznie dostosowywanie 

strumieni audio/wideo przez centralny serwer dla każdego z uczestników niezależnie 
 Wbudowana technologia tłumienia hałasów z otoczenia zapewniają wysokiej jakości, szerokopasmowy dźwięk dla wszystkich 

uczestników wideokonferencji pomimo braku słuchawek nagłownych 
 Centralna książka adresowa z informacją o statusach użytkowników: zalogowany, wylogowany, dostępny, w połączeniu 
 Wbudowany kalendarz do planowania spotkań, system wydzwoni o uczestników o zaplanowanej porze 
 Możliwość używania do połączeń adresów e-mail, jeżeli użytkownik nie jest zalogowany otrzyma powiadomienie e-mail, z prośbą o 

zalogowanie i informacją o próbie połączenia z nim, a jeżeli użytkownik nie posiada konta w serwerze otrzyma informację jak może 
takie konto założyć i skąd pobrać aplikację kliencką 

 Zaszyta technologia pomijania zapór sieciowych i NAT, wsparcie dla webProxy, wymagany tylko 1 port po stronie serwera i klienta, 
np. 443 

 Możliwość połączeń z urządzeniami H.323/SIP innych producentów poprzez oprogramowanie 
 Możliwość integracji z kamerami IP (RTSP) 
 Możliwość integracji z własną centralą IP-PBX (SIP) lub można skorzystać z usług VoIP operatora 
 Możliwość integracji z Active Directory/LDAP dla łatwiejszego zarządzania użytkownikami i pojedynczej autentyfikacji 
 Oprogramowanie klienckie nie jest w żaden sposób limitowane, można je pobierać i instalować na dowolnej ilości urządzeń 

Narzędzia do zdalnej współpracy 

 Przesyłanie wiadomości tekstowych za pośrednictwem komunikatora czat 
 Transfer plików 
 Pokaz slajdów umożliwia nadawanie slajdów i prezentacji do wszystkich uczestników konferencji 
 Współdzielenie ekranu umożliwia transmisję obrazu z pulpitu komputera do uczestników spotkania oraz umożliwienie zdalnej pracy 

na naszym pulpicie przez innych uczestników spotkania 
 Udostępnianie widoku pulpitu lub widoku wybranej aplikacji 
 Opcja nagrywania połączeń wideo umożliwia nagrywanie obrazu i dźwięku przesyłanych od wszystkich uczestników w celu 

archiwizacji lub późniejszej edycji 
 Biała tablica to dedykowane okno, w którym wszyscy uczestnicy spotkania mogą rysować oraz edytować podstawowe kształty i 

obiekty, pisać, wklejać obrazy i zrzuty ekranu, a także przesyłać obrazy z tabletu graficznego lub skanera 
 Opcja głosowania 

 
Wspierane rozdzielczości 

 SD (Standard Definition) – 320х240; 
 HQ (High Quality) – 640×480; 
 ED (Enhanced Definition) – 864×480; 
 HD (High Definition) – 1280×720; 
 Full HD (widescreen video) – 1920х1080; 
 UtraHD 4K – 3840×2160; 
 UltraHD 5K – 5120×2880; 
 UltraHD 6K – 6400×3600 

 

Wymagania 

 Licencja wieczysta na oprogramowanie  
 Minimum 6 użytkowników mogących prowadzić 6 oddzielnych streamów  
 Osoby oglądające i biorące udział w czacie min 50 osób 


