Απομακρυσμένη σύνδεση UCM BETA

Λειτουργήστε την επιχείρησή σας από παντού
Το UCM RemoteConnect επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δημιουργούν εύκολα μια ασφαλή λύση συνεργασίας
για εργαζόμενους εξ αποστάσεως και απομακρυσμένες συσκευές. Προσφέρει μια συμπληρωματική υπηρεσία
cloud για τη σειρά UCM6300 με συνεχώς ενεργοποιημένη, αυτοματοποιημένη διέλευση τείχους προστασίας NAT
και ασφαλείς συνδέσεις στους απομακρυσμένους χρήστες. Το UCM RemoteConnect παρέχει ισχυρά εργαλεία
συνεργασίας ήχου και βίντεο σε απομακρυσμένους χρήστες μέσω της εφαρμογής Wave της Grandstream για
κινητά και επιτραπέζιους Η/Υ, της σειράς GUV συσκευών προσωπικής συνεργασίας USB και των τελικών σημείων
SIP που είναι ενσωματωμένα στη σειρά UCM6300. Αυτή η υπηρεσία cloud παρέχει αξιοπιστία 99.9% σε Amazon
Web Services (AWS), ενώ προσφέρει διαμόρφωση μηδενικής αφής και φιλική προς το περιβάλλον πληροφορικής
διαχείριση. Το UCM RemoteConnect είναι πλήρως ενσωματωμένο στο Grandstream Device Management System
(GDMS), ρυθμίζεται και τίθεται υπό διαχείριση στο gdms.cloud και παρέχει αποθήκευση στο cloud, εργαλεία
διάγνωσης, αναφορές και ειδοποιήσεις. Χάρη σε ένα πλήρες οικοσύστημα εργαλείων, υπηρεσιών και διαχείρισης
απομακρυσμένης συνεργασίας για τη σειρά UCM6300, το UCM RemoteConnect είναι η ιδανική πλατφόρμα για
κάθε οργανισμό που επιδιώκει την ασφαλή υποστήριξη των εργαζομένων εξ αποστάσεως.

Ασφαλής και αξιόπιστη
απομακρυσμένη συνεργασία.
Λειτουργία της βασισμένης σε
cloud υπηρεσίας διέλευσης
τείχους προστασίας NAT σε
AWS με αξιοπιστία 99%

Διεξαγωγή παραγωγικών
συναντήσεων, κλήσεων και
διασκέψεων με την εφαρμογή
Wave για επιτραπέζιους Η/Υ
και κινητά

Προσφέρει ασφαλείς
συνδέσεις με
απομακρυσμένα τελικά
σημεία SIP που έχουν
καταχωρηθεί σε συσκευή
σειράς UCM6300

Παρέχει ενσωματωμένα
εργαλεία για φιλική προς το
περιβάλλον πληροφορικής
ασφαλή διαχείριση των
απομακρυσμένων συσκευών

Ενσωματωμένο με GDMS
που επιτρέπει την κεντρική
διαχείριση απομακρυσμένων
συσκευών. Δυνατότητα
διαθέσιμη και στο
ucmremoteconnect.com

Ενσωματωμένα προηγμένα
εργαλεία παρακολούθησης
και διάγνωσης συστήματος
και συσκευών για ενεργά
ασφαλείς συνδέσεις

Παρέχει προηγμένες
αναφορές συστήματος
και συσκευών και
ειδοποιήσεις μέσω email
σε πραγματικό χρόνο

Διατίθενται δωρεάν
προγράμματα.
Αποθήκευση στο cloud,
αναφορές, ειδοποιήσεις
και πολλά άλλα

www.grandstream.com

Οικοσύστημα UCM6300
UCM
RemoteConnect
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Σειρά UCM6300

Εφαρμογή Wave
για συσκευές
Android και iOS

UCM
RemoteConnect

Wave Desktop & Web
για Η/Υ και Mac

UCM
RemoteConnect

Τηλέφωνα
Grandstream IP και
άλλα τελικά σημεία

Σειρά GUV
(με Wave Desktop και Web)

Πρόγραμμα BETA RemoteConnect UCM
Προρυθμισμένη αυτοματοποιημένη διέλευση
τείχους προστασίας NAT
Δωρεάν εφαρμογή Wave για συνεργασία ήχου και
βίντεο σε επιτραπέζιους Η/Υ, ιστό και κινητά
Απεριόριστοι εγγεγραμμένοι χρήστες/συσκευές
36 ταυτόχρονες συνεδρίες από απομακρυσμένους χρήστες
Απεριόριστος χρόνος ομιλίας/σύσκεψης ανά
απομακρυσμένη συνεδρία
Προηγμένη απομακρυσμένη διαχείριση
UCM & τελικών σημείων
5 GB Cloud Storage για δημιουργία αντιγράφων
ασφαλείας, εγγραφή και άλλα
Προηγμένα εργαλεία διάγνωσης συστήματος
Σύνθετες αναφορές και ειδοποιήσεις μέσω email
Εγγραφείτε στο gdms.cloud ή συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο GDMS.
Προσαρμοσμένη χρήση λογότυπου σε Wave, WebUI, Αναφορές & Ειδοποιήσεις.
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