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البروتوكوالت/المعايير
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تطبيق  Waveلشبكة الويب

SIP RFC3261TCP/IP/UDP ،RTP/RTCP ،HTTP/HTTPS ،( DNS ،السجل ASRV ،)NAPTR ،STUN/ ،
TURN/ICESIMPLE ،LDAP ،TLS ،SRTP ،IPv6 ،
Wi-Fi2G/3G/4G ،

اتصال الشبكة الذي يوفره الكمبيوتر الشخصي

األجهزة التي تعمل بنظا َمي التشغيل  AndroidوiOS
(متجر  Google Playومتجر )Apple App

متصفحات  Firefoxو Chromeألجهزة الكمبيوتر الشخصي
وأجهزة )Mac (Web-RTC

 720pأو أعلى

تصل إلى 1080p

الكاميرا

يدعم الكاميرات األمامية والخلفية
للجهاز المحمول

يدعم كاميرات الويب المدمجة وكاميرات الويب ذات منفذ USB
(بما في ذلك سلسلة  GUVمن )Grandstream

السماعة

يدعم سماعات االتصال عبر  Bluetoothوسماعات قياس
 2.5مم و 3.5مم لألجهزة المحمولة

يدعم سماعات  USBوسماعات  Bluetoothوسماعات قياس
 2.5مم و 3.5مم

التوافق
دقة بث الفيديو

ميزة Bluetooth

يدعم وظائف  Bluetoothلألجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة

 ،Opus ،G.711 A-law/U-law ،G.722G722.1
برامج ترميز الصوت OpusG.711 A-law/U-law ،G.722 ،G.726-32 ،،
 ،G722.1C ،G.723.1 5.3K/6.3K،G.726-32
واإلمكانات
G.729A/BiLBC ،GSM ،NACK ،
 ،G.729A/B ،iLBC ،GSM ،NetEQ ،FEC 2.0NACK
التردد المتعدد ثنائي النغمات ()DTMF
جودة الصوت العالية
برامج ترميز الفيديو
واإلمكانات
تخطيط الفيديو
(خاص بتطبيق  Waveلشبكة الويب)
التحكم في االجتماعات/المؤتمرات

ميزات االتصاالت الهاتفية

تكامل UCM
تكامل الجهاز المحمول
(خاص بتطبيق  Waveللهواتف المحمولة)
جودة الخدمة ()QoS
اللغات المدعومة
األمان

صوت داخلي ،RFC2833 ،SIP INFO
مكبر صوت مزدوج االتجاهAEC ، ،AGC ،خاصية خفض الضجيجPLC ، JIB ،التكيفي
،H.264
دقة فيديو عالية الوضوح تصل إلى  ،1080Pالعرض على
الشاشة ،تعطيل الكاميراGS-FEC ،

 ،H.264،H.263H.263+ ،VP8
دقة فيديو عالية الوضوح تصل إلى  ،1080Pالعرض على
الشاشة ،تعطيل الكاميراGS-FEC ،

يدعم تخطيط الشاشة المركز والمتجانب
  4شاشات فيديو افتراضية (تصل دقة إحداها إلى  )1080Pومشاركة شاشة واحدة (بدقة )1080P حتى  9شاشات فيديو (تصل دقة إحداها إلى  )1080Pومشاركة شاشة واحدة (بدقة )1080Pدعوة المشاركين باستخدام جهات االتصال أو الروابط أو رمز االستجابة السريعة،
وإزالة أحد المشاركين ،وكتم صوت المشاركين ،وتأمين االجتماع
عقد المؤتمرات الصوتية ومؤتمرات
الفيديو ،تحويل المكالمات ،جهات االتصال ،سجل المكالمات

عقد المؤتمرات الصوتية ومؤتمرات الفيديو ،إعادة توجيه المكالمات،
سجل المكالمات ،خاصية عدم اإلزعاج ( ،)DNDالطلب
بشكل متزامن ،الجدول الزمني ،تنبيه المكالمات ،مظهر المكالمة
المشتركة ( ،)SCAحقل مصباح مشغول ( ،)BLFتتبع المكالمات،
ملفات تسجيل المكالمات ،تسجيل تفاصيل االتصال ( ،)CDRإدارة
عالقات العمالء ( ،)CRMجدولة االجتماعات ،جهات االتصال

مزامنة رمز الميزة ،تسجيل المكالمات ،تحويل المكالمات ،غرفة المؤتمرات ،البريد الصوتي
يدعم وضع الخلفية ،مستشعر القرب لقفل شاشة اللمس في أثناء المكالمة وقفل المفاتيح
جودة الخدمة ( )QoSمن الطبقة الثالثة ( ToS DiffServ ،،
)MPLS

جودة الخدمة ( )QoSمن الطبقة الثانية ( 802.1Q )802.1p ،وجودة
الخدمة ( )QoSمن الطبقة الثالثة ( ToS DiffServ ،)MPLS ،

اإلنجليزية والصينية المبسطة
 SIPعبر TLS 128( SRTP ،بت و 256بت)HTTPS ،

 SIPعبر TLS 128( SRTP ،بت و 256بت)،HTTPS ،
 ،SSH802.1X

طرق تسجيل الدخول رقم ملحق الحساب وكلمة المرور؛ تسجيل الدخول باستخدام رمز االستجابة السريعة؛ االنضمام لالجتماع عبر رمز االستجابة السريعة
ترقية البرامج الثابتة

يتم تحديثها من خالل متجر  Google Playأو
متجر Apple App

الترقية من نظام  IP PBXسلسلة UCM6300
(نظام  webUIللمسؤول)

ُيعد نظام التشغيل  Androidعالمة تجارية مسجلة ش
ل�كةGoogle، Inc.
ُيعد نظام التشغيل  iOSعالمة تجارية مسجلة ش
ل�كةApple، Inc.
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