UCM RemoteConnectBETA
Mobilize a sua empresa

O UCM RemoteConnect permite que as empresas criem facilmente uma solução de colaboração segura para dispositivos
e funcionários remotos. Ele oferece um serviço de nuvem complementar para a série UCM6300, que fornece travessia
NAT automática do firewall sempre ativa para garantir conexões seguras dos usuários remotos. O UCM RemoteConnect
fornece ferramentas eficientes de colaboração por áudio e vídeo para usuários remotos pelo aplicativo móvel, da web e de
área de trabalho Grandstream Wave, a série GUV de dispositivos pessoais de colaboração e terminais SIP integrados com
a série UCM6300. Esse serviço de nuvem proporciona confiabilidade de 99,9%, executado na Amazon Web Services (AWS),
oferecendo configuração zero-touch e gerenciamento amigável da TI. O UCM RemoteConnect é totalmente integrado com
o Sistema de Gerenciamento de Dispositivos da Grandstream (GDMS), podendo ser adquirido e gerenciado em gdms.cloud.
São oferecidos diversos planos, inclusive planos gratuitos, que suportam um número ilimitado de usuários e fornecem
armazenamento na nuvem, ferramentas de diagnóstico e alertas. Com um ecossistema completo de ferramentas, serviços
e gerenciamento remoto da colaboração para a série UCM6300, o UCM RemoteConnect é a plataforma ideal para as
organizações que buscam suporte seguro para funcionários remotos.

Colaboração remota segura e
confiável; o serviço de travessia
NAT do firewall na nuvem
é executado na AWS com
confiabilidade de 99%

Reuniões, chamadas e
conferências produtivas com
o aplicativo Wave para área de
trabalho, web e dispositivos
móveis incluído

Oferece conexões
seguras com terminais SIP
remotos registrados em
um dispositivo da série
UCM6300

Fornece ferramentas
integradas para
gerenciamento seguro
e amigável da TI de
dispositivos remotos

Integrado com o GDMS
para o gerenciamento
centralizado de
dispositivos remotos;
também em
ucmremoteconnect.com

Ferramentas avançadas
integradas de diagnóstico
e de monitoramento do
sistema e de dispositivos
para garantir conexões
seguras ativamente

Fornece relatórios
avançados do sistema
e de dispositivos, além
de alertas por email em
tempo real

Planos gratuitos
disponíveis; oferece
armazenamento em
nuvem, relatórios, alertas e
muito mais

www.grandstream.com
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Planos do UCM RemoteConnect BETA
Travessia NAT automatizada do firewall pronta para uso
Aplicativo Wave gratuito para colaboração por áudio
e vídeo na área de trabalho, na Web e em dispositivos
móveis
Número ilimitado de usuários/dispositivos registrados
36 sessões simultâneas de usuários remotos
Tempo ilimitado de conversas/reuniões em cada sessão
remota
Gerenciamento remoto avançado do UCM e dos
terminais
5 GB de armazenamento em nuvem para backup,
gravações e outros
Ferramentas avançadas de diagnóstico do sistema
Relatórios avançados e alertas por email
Inscreva-se em gdms.cloud ou entre em sua conta do GDMS.
Uso de logotipo personalizado no Wave, na interface Web, nos relatórios e alertas.
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