
 Wave تطبيق

ي تستخدم السلسلة  كات ال�ت ي أو ع�ب الفيديو عن ُبعد لل�ش
ُيعد تطبيق Wave تطبيًقا لألجهزة المحمولة وسطح المكتب والويب يوفر أدوات التعاون الصو�ت

ن عن ُبعد، ويوفر نظاًما أساسًيا سهل االستخدام لالنضمام إىل االجتماعات والمكالمات  UCM6300 ألنظمة IP PBX من Grandstream. وُيعد Wave مثالًيا للعامل�ي
ة بالملحقات األخرى والخطوط األرضية وأرقام  والمؤتمرات وجدولتها وعقدها عن ُبعد من أي مكان. كما يسمح لمستخدمي سلسلة UCM6300 باالتصال مبا�ش
 Mac/ ي تعمل بنظامي التشغيل Android وiOS باإلضافة إىل أجهزة الكمبيوتر الشخصي ، ومتاح لألجهزة ال�ت ي

ن تطبيق Wave بأنه مجا�ن الهواتف المحمولة. ويتم�ي
ن بالخدمة السحابية UCM RemoteConnect من  يطي الذي يتم إنتاجه بواسطة السلسلة UCM6300. وهو يق�ت ويمكن تكوينه ب�عة عن طريق مسح الرمز ال�ش
كات من  . وبفضل Wave، تتمكن ال�ش ي

ن تطبيق Wave والسلسلة UCM6300 من خالل توف�ي اجتياز NAT التلقا�ئ ي تضمن اتصااًل آمًنا تماًما ب�ي Grandstream، ال�ت
ن عن ُبعد.  ن عن ُبعد بأداة فّعالة لألجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب لالجتماع والتعاون من أي مكان، ما ُيعزز اإلنتاجية للمؤسسات الموزعة والعامل�ي تزويد العامل�ي

ي تعمل بنظامي  يدعم األجهزة ال�ت
 iOSو Android التشغيل

 Firefoxو Chrome ومتصفحات
Macو Windows ونظامي التشغيل

االنضمام إىل االجتماعات 
والمكالمات والمؤتمرات عن ُبعد 

متوافق مع تقنية Wi-Fi وشبكات 
 5G/4G/ 3G/ 2G

 UCM6300 يسمح لمستخدمي سلسلة
باالتصال بالملحقات األخرى والخطوط 

األرضية وأرقام الهواتف المحمولة

قم بجدولة االجتماعات 
وبدئها من التطبيق

ات أجهزة الكمبيوتر  يدعم كام�ي
الشخصي واألجهزة المحمولة المدمجة 

USB ات الويب ذات منفذ وكام�ي

ي  يدعم دقة الفيديو عالية الوضوح ال�ت
1080p تصل إىل

ا عاىلي الدقة لالجتماعات 
ً
يوفر صوت

والمكالمات فائقة الوضوح

www.grandstream.com

ي أي وقت
ي أي مكان و�ف

التواصل �ف

يدعم االستخدام مع سماعات الرأس 
 Bluetooth ي تعمل بخاصية ال�ت

والمزودة بمخرج USB وسماعات 
الرأس األخرى

يل التطبيق وامسح رمز  ن قم بت�ن
االستجابة ال�يعة ضوئًيا من سلسلة 

UCM6300 لتكوين التطبيق

 UCM متوافق مع الخدمة السحابية
RemoteConnect للحصول عىل 

اتصاالت آمنة عن ُبعد

ات الدردشة األساسية،  ن يتضمن م�ي
بما فيها الدردشة الخاصة والجماعية 

والمؤتمرات الصوتية وغ�ي ذلك



www.grandstream.com

Google، Inc.  كة ُيعد نظام التشغيل Android عالمة تجارية مسجلة ل�ش
Apple، Inc.  كة ُيعد نظام التشغيل iOS عالمة تجارية مسجلة ل�ش 2.2021.01

 ، SIMPLE ، STUN/TURN/ICE ، )NAPTR ، SRV ، A السجل( DNS ، HTTP/HTTPS ، RTP/RTCP ، TCP/IP/UDP ، SIP RFC3261
 IPv6 ، SRTP ، TLS ، LDAP وتوكوالت/المعاي�ي ال�ب

Wi-Fi، 2G/3G/4G/5G اتصال الشبكة الذي يوفره الكمبيوتر الشخصي شبكة االتصال 

iOSو Android ي تعمل بنظاَمي التشغيل  األجهزة ال�ت
)Apple App ومتجر Google Play متجر(

)Chrome )WebRTCو Firefox الويب: متصفحات
سطح المكتب: أجهزة الكمبيوتر بأنظمة تشغيل  +Windows 10 و

Mac OS 10+ 
التوافق 

1080p تصل إىل دقة بث الفيديو

ات األمامية والخلفية   يدعم الكام�ي
للجهاز المحمول

ات الويب ذات منفذ USB )بما  ات الويب المدمجة وكام�ي يدعم كام�ي
ي ذلك سلسلة GUV من Grandstream( وغ�ي ذلك

�ن ا الكام�ي

يدعم سماعات االتصال ع�ب Bluetooth وسماعات قياس 2.5 
مم و3.5 مم لألجهزة المحمولة

يدعم سماعات USB وسماعات Bluetooth وسماعات قياس 2.5 
مم و3.5 مم السماعة

يدعم وظائف Bluetooth لألجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة Bluetooth ة ف م�ي

 Opus، G.711 A-law/U-law، G.722، G.726-32،
G.729A/B، iLBC، GSM، NACK

 ،G722.1 G722.1C  ،G.722  ،G.711 A-law/U-law  ،Opus
 ،GSM  ،iLBC  ،G.729A/B  ،G.726-32  ،G.723.1 5.3K/6.3K 

NACK  ،FEC 2.0  ،NetEQ 

ف الصوت   برامج ترم�ي
واإلمكانات

SIP INFO  ،RFC2833 ، صوت داخىلي )DTMF( ي النغمات
دد المتعدد ثنا�ئ ال�ت

ي
مك�ب صوت مزدوج االتجاه، AGC ، AEC، خاصية خفض الضجيج، JIB ، PLC التكي�ن جودة الصوت العالية 

H.264
GS-FEC ،ا دقة فيديو عالية الوضوح تصل إىل 1080P، العرض عىل الشاشة، تعطيل الكام�ي

ف الفيديو  برامج ترم�ي
واإلمكانات

يدعم تخطيط الشاشة المركز والمتجانب
)1080P 1080( ومشاركة شاشة واحدة )بدقةP اضية )تصل دقة إحداها إىل - 4 شاشات فيديو اف�ت

)1080P 1080( ومشاركة شاشة واحدة )بدقةP ح�ت 9 شاشات فيديو )تصل دقة إحداها إىل -

 تخطيط الفيديو 
)لتطبيق Wave لسطح المكتب والويب( 

ن باستخدام جهات االتصال أو الروابط أو رمز االستجابة ال�يعة،   دعوة المشارك�ي
ن االجتماع ، وتأم�ي ن ، وكتم صوت المشارك�ي ن وإزالة أحد المشارك�ي ي االجتماعات/المؤتمرات

التحكم �ف

ي
ات الدردشة األساسية )تجريبية( بما فيها الدردشة الخاصة والجماعية ومرفقات الملفات وبدء مؤتمر صو�ت ن يتضمن م�ي الدردشة ع�ب االجتماعات/المؤتمرات

 التعليق والمؤتمرات الصوتية
 ومؤتمرات الفيديو والتحويل وسجل المكالمات وجهات االتصال
ن ن مكالمت�ي إصدار Android: يدعم انتظار المكالمات والتبديل ب�ي

عقد المؤتمرات الصوتية ومؤتمرات الفيديو، إعادة توجيه المكالمات، 
 سجل المكالمات، خاصية عدم اإلزعاج )DND(، الطلب 

، تنبيه المكالمات، مظهر المكالمة  ي امن، الجدول الزم�ن ن بشكل م�ت
كة )SCA(، حقل مصباح مشغول )BLF(، تتبع المكالمات،  المش�ت

ملفات تسجيل المكالمات، تسجيل تفاصيل االتصال )CDR(، إدارة 
عالقات العمالء )CRM(، جدولة االجتماعات، جهات االتصال

ات االتصاالت الهاتفية ف م�ي

ي
يد الصو�ت ة، تسجيل المكالمات، تحويل المكالمات، غرفة المؤتمرات، ال�ب ن مزامنة رمز الم�ي UCM تكامل

ي أثناء المكالمة وقفل المفاتيح
يدعم وضع الخلفية، مستشعر القرب لقفل شاشة اللمس �ن  تكامل الجهاز المحمول

)خاص بتطبيق Wave للهواتف المحمولة(
  ،DiffServ  ،ToS( من الطبقة الثالثة )QoS( جودة الخدمة

)MPLS
 )802.1p  ،802.1Q( من الطبقة الثانية )QoS( جودة الخدمة

)MPLS  ،DiffServ  ،ToS( من الطبقة الثالثة )QoS( وجودة الخدمة )QoS( جودة الخدمة

ية والصينية المبسطة ن اإلنجل�ي اللغات المدعومة

HTTPS ،)بت و256 بت SRTP )128 ، TLS ع�ب SIP  ،SSH  ،HTTPS ،)128 بت و256 بت( SRTP ، TLS ع�ب SIP
802.1X األمان

رقم ملحق الحساب وكلمة المرور؛ تسجيل الدخول باستخدام رمز االستجابة ال�يعة؛ االنضمام لالجتماع ع�ب رمز االستجابة ال�يعة طرق تسجيل الدخول
يتم تحديثها من خالل متجر Google Play أو 

Apple App متجر
UCM6300 سلسلة IP PBX قية من نظام  ال�ت

)نظام webUI للمسؤول( امج الثابتة ترقية ال�ب

تطبيق Wave للهواتف المحمولة تطبيق Wave لسطح المكتب والويب


