
sprzętowe systemy do wideokonferencji



Dlaczego warto używać wideokonferencji sprzętowej?

---- kamera PTZ z przybliżeniem optycznym, profesjonalny mikrofon, niezależna jednostka

---- specjalny mikrofon do wideokonferencji / możliwość rozbudowy

---- płynna obsługa nawet do 16 lokalizacji jednocześnie

---- osobna jednostka centralna podłączana bezpośrednio do sieci

---- kamera PTZ / wyświetlanie na dwóch monitorach / różne układy obrazu

---- nagrywanie spotkań na USB lub do wbudowanej pamięci 

---- wideokonferencje innych producentów / urządzenia mobilne / PC

---- brak opłat abonamentowych charakterystycznych dla wideokonferencji chmurowych 

zestaw wszystko-w-jednym

dźwięk w wysokiej jakości bez zakłóceń 

stabilne połączenie z jedną lub większą ilością lokalizacji 

sprzęt niezależny od komputera

zaawansowane możliwości sterowania obrazem

nagrywanie obrazu i dźwięku z wielu źródeł

większe możliwości połączeniowe

jednorazowy wydatek
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Podstawowe elementy zestawu 

Kamera
• obrotowa (PTZ)

• szeroki kąt widzenia

Jednostka centralna
• niezależna od komputera
• podłączana do wyświetlacza 

Pilot
• wygodna obsługa 

i kontrola
Mikrofon

• 360-stopniowy
• przycisk Mute

• możliwość dodania kolejnych Niezbędne okablowanie
• Kabel do kamery, mikrofonu,

HDMI, RJ45 oraz inne



Elementy opcjonalne

• Dodatkowe licencje na mostek (EVC: +2 /+ 4/+6 | SVC: +2/+4/+6/+8/+10)

• Licencja na obsługę Skype dla Biznesu 

• Licencja na obsługę WebRTC

• Aplikacja do wideokonferencji EZMeetup (PC/Mac)

• Aplikacja do wideokonferencji EZMeetup mobilna (Android/iOS) – darmowa

• Aplikacja do wspólnego notowania EZDraw (Android/iOS) – darmowa

• Aplikacja do zarządzania spotkaniami VCAssist (Android/iOS) – darmowa

• Dodatkowe mikrofony

• Dodatkowa kamera



Dostępne serie

EVC SVC

Cechy wspólne
• wielopunktowa wideokonferencja Full HD
• Wsparcie dla standardów H.323 oraz SIP

• wysokiej jakości mikrofony z możliwością rozbudowy
• kamery PTZ z 12-krotnym przybliżeniem optycznym

• obsługa popularnych standardów
• nagrywanie wideokonferencji na USB
• łączenie ze Skype dla Biznesu i WebRTC

• Dynamiczne układy obrazu (auto przełączanie na lokalizację zabierającą głos)

• 5-letnia gwarancja



Cechy wspólne: obraz najlepszej jakości

Wideokonferencje w Full HD

• Rozdzielczości 1920x1080, minimalne opóźnienie - wrażenie rozmowy face-to-face

• Przesyłanie dodatkowej zawartości (komputer / wizualizer / kolejnej kamery) 

w rozdzielczości do 1920x1080



Cechy wspólne: nagrywanie spotkań

Zapisywanie za pomocą jednego przycisku

• Nagrywanie bezpośrednio na dysk USB lub wbudowaną pamięć (tylko SVC)

• Odtwarzanie za pomocą programu AVer VCPlayer (darmowy) lub konwersja do 

popularnego formatu .mov



Możliwość transmisji dodatkowych materiałów

• Możliwość transmisji np. pulpitu komputera lub podłączonego wizualizera

• Wejścia DVI oraz VGA

Cechy wspólne: dzielenie się materiałami



Wykorzystanie dwóch monitorów i zmiana trybu wyświetlanego obrazu

• Możliwości powiększenia powierzchni roboczej

• Zarządzanie wyświetlanym obrazem

Cechy wspólne: tryb Dual Monitor + układ okien



Wsparcie protokołów, które ułatwiają kontakt z osobami bez urządzeń 

do wideokonferencji 

• Łączenie z lokalizacjami bez specjalistycznego oprogramowania 

Licencja WebRTC umożliwia komunikację jednostek AVer z dowolną osobą 

wyposażoną w laptopa z przeglądarką internetową.

• Komunikacja w świecie biznesu 

Skype dla Biznesu to jedno z najpopularniejszych rozwiązań

wśród przedsiębiorstw. Licencja SfB pozwala na komunikację 

pomiędzy jednostką EVC/SVC, a posiadaczami 

oprogramowania Skype dla Biznesu  

Cechy wspólne: WebRTC i Skype dla Biznesu



Cechy wspólne: 5-letnia gwarancja
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• 3 lata gwarancji w standardzie

• 2 dodatkowe lata po zarejestrowaniu 

urządzenia na stronie aver.com

• bezpłatne!



Dostępne serie

EVC SVC

Różnice
4 dostępne modele

Wideokonferencja 30 kl./s.
Maksymalnie 10 lokalizacji
Sterowanie jedną kamerą

Montaż kamery: stojąca lub sufit

Cena: $

• 2 dostępne modele
• Wideokonferencja 60 kl./s.
• Maksymalnie 16 lokalizacji
• Sterowanie dwiema kamerami
• Montaż kamery: stojąca
• Streaming RTMP (YouTube, Twitch)
• Wbudowana pamięć 32 GB
• Cena: $$



Seria EVC – dostępne modele

EVC150 
END Point

EVC170
END Point

EVC350
Mostek 4

-punktowy

EVC950
Mostek 10
-punktowy

możliwość 
rozbudowy

+1/+2/+4 lokalizacje 
(maks. 10)

WebRTC



EVC170 – end point z serwerem i wsparciem WebRTC

Unikalny zestaw z serwerem wideokonferencyjnym i nowym typem kamery

• wsparcie dla WebRTC

• Kamera z funkcją Smart Frame – automatyczne dopasowanie pozycji obiektywu, aby 

objąć w kadrze wszystkie osoby w sali

• Wsparcie dla wideokonferencji Full HD w 60 klatkach na sekundę



Mostek 10-punktowy EVC – przykładowe połączenie

EVC950
mostek 10-punktowy

1 lokalizacja

2 lokalizacja

3 lokalizacja

4 lokalizacja

10 lokalizacja

9 lokalizacja

8 lokalizacja

7 lokalizacja

5 lokalizacja 6 lokalizacja

EVC350

EVC150

EVC150

EVC150

EZMeetup PC + Aver VC520+

EZMeetup wersja Android

P.....m

EZMeetup wersja iOSLaptop 
z aplikacją Vidyo



Seria SVC – dostępne modele

SVC100
END Point

SVC500
Mostek 6-punktowy

możliwość rozbudowy 
+2/+4/+6/+8/+10 lokalizacji 

(maks. 16)



SVC: 16 lokalizacji i różne protokoły

SVC 16 

lokalizacji

Możliwość mostkowania różnych protokołów w ramach jednej wideokonferencji



SVC: kamera eCam PTZ

Jeszcze lepszy obraz dzięki trzeciej generacji kamer Aver eCam PTZ

• 12-krotny zoom optyczny / 18-krotny całkowity
• 72 st. FOV
• Full HD w 60 klatkach na sekundę
• Nowy mechanizm PTZ
• Możliwość podłączenia i kontroli drugiej kamery

• Dowolna inna kamera z wyjściem HDMI 
i obsługą protokołu VISCA



SVC: co na pokładzie? 



Seria SVC

Zaawansowane 

systemy 

do wideokonferencji

Plus

Seria EVC

Zaawansowane systemy 
do wideokonferencji

EVC i SVC: komunikacja biznesowa



EVC i SVC: komunikacja biznesowa

wideokonferencje 
software

wideokonferencje 
hardware

RTMP

wideokonferencje 
przeglądarka



Dodatki: wideokonferencja z PC i urządzeń mobilnych

EZMeetup

• Wersje dla Windows®, Mac, Android, iOS

• Klient SIP oraz H.323 (tylko EZMeetup Plus – Windows)

• Kodek wideo H.264 

• Idealne dla pracowników w podróży, nie mających dostępu do 

wideokonferencji

• Prosta obsługa

• Windows/Mac: płatna licencja na 1 stanowisko, dożywotnia

• Android/iOS: aplikacja jest bezpłatna



Dodatki: interaktywne wideokonferencje

EZDraw – zamienia tablet we współdzielony flipchart

Osobna aplikacja dostępna dla urządzeń mobilnych iOS i Android

• Nanoszenie notatek na wyświetlany obraz

• Tryb białej tablicy

• Zapisywanie powstałych notatek w formie obrazów .png

• PC: płatna licencja na 1 stanowisko, dożywotnia

• Aplikacja bezpłatna (Android / iOS)



Większe sale konferencyjne - obraz

FOV 72o
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• kamera PTZ – kąt widzenia 72 st.
• programowalne pozycje kamery (preset)
• możliwość podłączenia drugiej kamery (za pomocą wejścia wideo) i sterowania (tylko SVC) 

650 cm

200cm
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Większe sale konferencyjne - dźwięk
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• Do 4 mikrofonów podłączonych daisy-chain

• Automatyczna kontrola mocy (AGC)

• Zaawansowana redukcja szumów

• Redukcja echa (AEC)



Warto zajrzeć

Biznes i systemy do wideokonferencji, część pierwsza 

– terminal czy chmura?

https://blog.vidis.pl/biznes-i-systemy-do-wideokonferencji-czesc-pierwsza/


Warto zajrzeć

Oferta ViDiS

http://www.vidis.pl/category/278/systemy-do-wideokonferencji.html

Dokładne specyfikacje

http://communication.avereurope.com/lines/video-conferencing

Centrum pobierania (aplikacje, aktualizacje oprogramowania, instrukcje)

http://www.aver.com/download-center

http://www.vidis.pl/category/278/systemy-do-wideokonferencji.html
http://communication.avereurope.com/lines/video-conferencing
http://www.aver.com/download-center


Dziękujemy


