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Urządzenia multimedialne

Konferencja Katalog Integracja z  IP PBX 
i Call Center

r  



Standard Pro Classroom Enterprise

Model Licencji Personal Rooms Shared Rooms Classrooms Concurrent Licenses

Wzdrażanie Chmura ClearOne Chmura ClearOne Chmura ClearOne Lokalizacja klienta

Uczestnicy w pokoju 25 25 100 - maksymalnie 
4 strumienie wideo 

# jednoczesnych 
zakupionych licencji

Bramka SIP/H.323 opcjonalnie załączony opcjonalnie załączony

IM i Presence

Rozpoczęcie sesji Via IM

Integracja AD/LDAP 

Dostęp Administratora ograniczony

Opcje dostosowania do potrzeb klienta

Maksymalna liczba
ciągłej obecności w systemie Windows 10 10 4 10

Nagrywanie

Cechy współpracy - transfer plików, 
udostępnianie aplikacji i �lmów, 
whiteboarding, itp.

Opcje Spontania 

Wszechstronność Spontania 

Wachlarz rozwiązań w chmurze, zestaw zapewnijący integrację wideo, konferencje internetowe - aplikacji UC. 
Aplikacje te mogą być wykorzystywane z chmury lub wdrażane w Twoim własnym centrum danych.  

Spontania Standard
+  Usługa wideokonferencyjna w chmurze polega na udostępnianiu wirtualnych prywatnych pokoi 

konferencyjnych dla 25 uczestników. Właściciel pokoju jest jego gospodarzem i może zaprosić 24 gości. 

Spontania Pro
+  Usługa w chmurze z możliwością rejestracji licencji użytkowników z funkcją komunikatora i statusów 

obecności nawet do 1000 użytkowników oraz współdzielonych wirtualnych pokoi wideokonferencyjnych 
każdy o wielkości 25 uczestników (prowadzący + 24 gości). 

Spontania Classroom
+  Usługa w chmurze zdalnego nauczania z wykorzystaniem wideokonferencji. 

Wielkość klasy 100 uczniów z możliwością powiększenia klasy o 50 lub 100 uczniów.

Spontania Enterprise
+  Chmura prywatna - z możliwością rejestracji licencji użytkowników z funkcją komunikatora 

i statusów obecności, określona liczba równoczesnych połączeń w jednej wideokonferencji, 
z możliwością tworzenia konferencji w mniejszych grupach, możliwość podłączenia sprzętowych 
terminali wideokonferencyjnych. Wsparcie do 2500 uzytkowników z wirtualnych sal konferencyjnych
i na czacie.

Spontania w chmurze
współpraca między mediami

Kontakt Clearone

KONTEL Sp. z o.o. Sp.k. - Importer i dystrybutor Clearone w Polsce 
02-528 Warszawa, 
tel. 22 646 76 76, email: clearone@kontel.pl

Niniejsze tłumaczenie należy do KONTEL i podlega ochronie prawa autorskiego, a jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie 
treści bez zezwolenia jest niedozwolone. Materiał do wykorzystania tylko dla aktywnych partnerów handlowych za zgodą 
właściciela wyrażoną w umowie partnerskiej. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji. Wszystkie znaki handlowe i towarowe są własnością ich odpowiednich 
właścicieli.


