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 مهم ترین ویژگی های فنی

  بصورت آنالین و بدون وقفه 24/7عملکرد 

 ارائه آمار در لحظه و نمایش دستگاه های برخط و تعداد آنها  

  عداد کنفرانسها، نام کنفرانسها، وضعیت کنفرانسها، مدت زمان هر کنفرانس و سایرموارد.تنمایش مشخصات کنفرانس از قبیل 

  تصویر در هر نمایشگر( 64نمایش چند تصویر بر روی نمایشگر)تا پشتیبانی از 

 ضبط و ذخیره سازی صدا و تصویر بدون تاخیر 

  خروجی  8دارایHDMI جهت اتصال به نمایشگر یا ویدئووال 

 قابلیت استفاده از موبایل جهت دیدن پخش زنده ویدئوکنفرانس 

  اطالع رسانی کنفرانس از طریقSMS یا ایمیل 

  دسترسی به دوربین جهت کنترل تصویر کاربر و حرکت آن به جهات مختلف و زوم و فوکوس بر روی کاربرقابلیت 

 قابلیت زمانبندی جلسات و تماس خارج از جلسه با اعضا و تنظیمات ضبط ویدئوکنفرانس 

Model B8C4 B8C6 B16C4 B16C6 B32C4 B32C6 

Capacity 
Capability 

8 users 8 users 16 users 16 users 32 users 32 users 

Number of 
Simultaneo
us meetings 

4 meetings 6 meetings 4 meetings 6 meetings 4 meetings 6 meetings 

Number of 

Boards 

3 boards; 2 
resource 
boards, 1 

network board 

4 boards; 3 
resource 
boards, 1 

network board 

3 boards; 2 
resource 
boards, 1 

network board 

4 boards;3 
resource 
boards, 1 

network board12 

3 boards; 2 
resource 
boards, 1 

network board 

4 boards; 3 
resource 
boards, 1 

network board 

Video Output 8HDMI 
interfaces 

12HDMI 
interfaces 

8HDMI 
interfaces 

HDMI interfaces 
8 HDMI 

interfaces 
8 HDMI 

interfaces 

Supply 

Network Port 
100VAC～240VAC 50Hz～60Hz 

Network Port 2 RJ45 standard network ports, 100M/1000M 

Relative 

Humidity 
10%～80% (working status) 0%～95% (not-working status)（No condensation） 

Ambient 

Noise 
Less than 50dBA 

 

با کارشناسان این شـرکت تماس حاصل نموده و  پس از  ،خواهشمند است در صـورت تمـایل به ارائــه پیشنهاد

 .به این شرکت ارسال فرمایید ، آن را و تکمیل توسط کارشناسان فنی  " امکان سنجی "دریافت فرم 
 

 
 

 دستگاه میزبان سیستم ویدئوکنفرانس
 VCS8000 مدل

 ،CMS ،CRS ،MCUنسل جدید سرور ویدئو کنفرانس که در آن 

GK ،Live Broadcast و عملیات ذخیره سازی بصورت یکپارچه وجود دارد 

 ماژوالر(())طراحی اتصال 

http://www.dena-co.com/

