UCM RemoteConnect

Zwiększ mobilność przedsiębiorstwa
UCM RemoteConnect umożliwia firmom łatwe tworzenie bezpiecznego rozwiązania do współpracy dla zdalnych
pracowników i urządzeń. Oferuje uzupełniającą usługę chmury dla urządzeń z serii UCM6300 z zawsze aktywnym,
automatycznym przechodzeniem translacji NAT, które zapewnia bezpieczeństwo połączeń zdalnych użytkowników.
Usługa UCM RemoteConnect zapewnia użytkownikom zdalnym nowoczesne narzędzia do współpracy audio i wideo za
pośrednictwem aplikacji Wave na komputery stacjonarne, urządzenia mobilne i sieciowe firmy Grandstream oraz punktów
końcowych SIP zintegrowanych z urządzeniami z serii UCM6300. Dzięki obsłudze przez Amazon Web Services (AWS)
usługa chmury zapewnia niezawodność na poziomie 99,9%, jednocześnie oferując uproszczoną konfigurację zdalną i łatwe
zarządzanie. Usługa UCM RemoteConnect jest w pełni zintegrowana z systemem Grandstream Device Management System
(GDMS), jest skonfigurowana i zarządzana pod adresem ucmrc.gdms.cloud i obejmuje magazyn w chmurze, narzędzia
diagnostyczne, raporty oraz alerty. Zapewniając kompletny ekosystem narzędzi do współpracy zdalnej, usług i zarządzania
urządzeniami z serii UCM6300, UCM RemoteConnect jest idealną platformą dla wszystkich organizacji, które chcą zapewnić
bezpieczne środowisko pracownikom zdalnym.

Bezpieczna i niezawodna
współpraca zdalna, przechodzenie
translacji NAT oparte na usłudze
chmury jest obsługiwane przez
AWS, co zapewnia niezawodność
na poziomie 99%.

Produktywne spotkania,
połączenia i konferencje za
pomocą dołączonej aplikacji
Wave na komputery stacjonarne,
urządzenia mobilne i sieciowe

Bezpieczne połączenia ze
zdalnymi punktami końcowymi
SIP zarejestrowanymi na
urządzeniu serii UCM6300

Wbudowane narzędzia do
bezpiecznego i łatwego
zarządzania urządzeniami
zdalnymi

Integracja z GDMS
umożliwiająca scentralizowane
zarządzanie urządzeniami
zdalnymi, także w witrynie
ucmremoteconnect.com

Wbudowane zaawansowane
narzędzia do monitorowania
i diagnostyki systemu
i urządzeń pozwalające na
aktywne zabezpieczenie
połączeń

Zapewnia zaawansowane
raporty systemu i urządzeń
oraz alarmy wysyłane pocztą
e-mail w czasie rzeczywistym

Dostępne różne plany;
obejmuje m.in. pamięć
w chmurze, raporty i alarmy

www.grandstream.com

Ujednolicone rozwiązania z zakresu
komunikacji i współpracy

Praca zdalna zawsze i wszędzie za sprawą usług UCM RemoteConnect, spotkań audio/wideo, konferencji w ramach połączenia
dwuosobowego po jednym kliknięciu, Asysty do spotkania oraz Kalendarza, Umówienia spotkania, Umówienia spotkania
cyklicznego, Spotkania błyskawicznego oraz sali spotkań publicznych, raportu ze spotkania po jego odbyciu, niestandardowego
osobistego statusu pracy oraz statusu konta, poczty głosowej i komunikatów głosowych, prezentacji, udostępniania wideo/
zdjęć/plików, dynamicznych funkcji wiadomości błyskawicznych, klienta systemu Android/iOS aplikacji Wave, klienta MAC/
Windows aplikacji Wave, klienta sieciowego (Chrome/Firefox/Edge/Safari) aplikacji Wave, kontaktów przedsiębiorstwa (w ramach
wielopoziomowego zarządzania zezwoleniami), niestandardowych awatarów osobistych

Spotkania audio/wideo

Obsługa dołączania do spotkania za pośrednictwem aplikacji Wave / punktu końcowego SIP / magistrali SIP / punktu końcowego
IPC, tło wirtualne, udostępnianie ekranu i aplikacji, udostępnianie plików PDF i adnotacja w trybie wielu graczy, udostępnianie
tablicy i adnotacja w trybie wielu graczy, użytkownicy/rozszerzenia szybkich zaproszeń, moduł czatów ma taką samą funkcję jak
wiadomości błyskawiczne, synchronizacja rejestrów czatu z czatem grupowym spoza spotkania, spotkanie z awatarem członka,
wykrywanie dźwięku, rejestr dźwięku / obrazu wideo spotkania

Wiadomości błyskawiczne

Synchronizacja różnych klientów, udostępnianie obrazu wideo / zdjęć / plików, wysyłanie wiadomości głosowych, emotikony
dynamiczne, odpowiadanie na wiadomości za pomocą emotikonów i odliczanie, odwołanie do wiadomości i odpowiedź na
nią, przekazywanie wiadomości, \@ wszyscy oraz \@ ktoś, wyświetlanie statusu wpisywania, usuwanie/edycja komunikatu
historii, przeszukiwanie historii czatu, wyświetlanie listy plików, która została wysłana za pośrednictwem czatu, czat grupowy,
wyciszanie sesji czatu, sesję czatu można przypiąć na górze, synchronizowanie rejestrów czatu grupowego ze spotkaniem, szybkie
uruchamianie spotkania w czacie grupowym, automatyczne korygowanie błędów wejściowych, obsługa usługi Cloud IM, możliwość
komunikacji z wieloma klastrami UCM, powiadomienie o wiadomości w trybie offline

Podstawowe funkcje PBX i działalność

Synchronizacja rejestrów połączeń między terminalami, przerzucenie One click to Call między różnymi punktami końcowymi,
oddzwanianie, przekazywanie połączeń, parkowanie połączeń, odbieranie połączeń, routing połączeń, oczekiwanie na połączenia,
identyfikator dzwoniącego, katalog wybierania numeru według nazwy, DID (Direct Inward Dialing), DND (Do Not Disturb — Nie
przeszkadzać), Obserwuj mnie, warunki czasowe, transfer nadzorowany, ślepy transfer, obsługa BLF, połączenia alarmowe,
szybkie wybieranie, SCA, grupy dzwonków, grupy odbioru, DISA, lista zdarzeń, Fax/T.38, powiadamianie, automatyczne nagrywanie
połączeń, muzyka podczas oczekiwania na połączenie, niestandardowy system interaktywnej obsługi dzwoniącego (IVR), poczta
głosowa, IAX, panel obsługi (panel przełączania), QueueMetrics, kolejka połączeń, magistrale VoIP, magistrale analogowe,
magistrale WebRTC, standardowa integracja IPC i GDS

Administrowanie

CDR (Call Detail Records — rekordy szczegółów połączeń), alerty zdarzeń i powiadomienia SMS, dzienniki zdarzeń, rozszerzenie
eksportowania/importowania, kod funkcji, API, LDAP, system opinii, monitor PBX, monitor zasobów, monity systemu, uprawnienia
użytkownika, panel sterowania oparty na sieci, SNMP, zapora, Fail2ban, lista blokowania adresów IP, rozwiązywanie problemów
z siecią i sygnalizowaniem, portal użytkownika, inicjowanie obsługi bramy, inicjowanie obsługi telefonu, Zero Config, zarządzanie
zdalne przy użyciu usług UCMRC, klaster magistrali, dostosowanie monitów głosowych, login MFA, wielomiejscowe ograniczenia
logowania, duża dostępność (rezerwa dynamiczna), TR069, OpenVPN, DDNS, rozszerzenia magazynów w chmurze, kopia
zapasowa, niestandardowe FQDN, nazwa i logo przedsiębiorstwa

Dynamiczny interfejs API i integracja

Zestaw SDK dodatku plug-in aplikacji Wave do integracji z aplikacjami innych firm, obsługa sterowania połączeniami telefonicznymi
za pomocą słuchawek certyfikowanych przez zespół (wkrótce, mniej więcej w połowie maja), sklep z aplikacjami na potrzeby
rozwoju działalności, na rynku pojawi się więcej aplikacji, ponad 5 dodatków plug-in CRM: Zoho, Saleforce, Vitiger, SugarCRM,
ACT!CRM, dynamiczny interfejs API HTTPS do zarządzania systemem UCM, interfejs API AMI do zarządzania systemem UCM,
integracja kamery IP z SIP lub RTSP, integracja systemu PMS (Property Management System) do systemu hoteli, integracja GDS,
integracja bramy GXW, integracja HT, magistrala WebRTC, integracja Microsoft Teams (przy użyciu TeamMate), One Click to Dial
(rozszerzenie Chrome), tryb CTI do sterowania telefonem GXP/GRP/GXV

Urządzenia sieci wewnętrznej

Seria UCM6300

Urządzenia z serii UCM6300 są wysokiej
klasy, ujednoliconymi rozwiązaniami
komunikacyjnymi z zestawem narzędzi
mobilnych, zabezpieczających, wideo
i ułatwiających współpracę.

System zarządzania
urządzeniami Grandstream
Bezdotykowy system do inicjowania
obsługi w chmurze oraz zarządzania
nią zapewniający scentralizowaną,
opartą na chmurze platformę
zarządzania do wdrażania wszystkich
aspektów ekosystemu UCM oraz
zarządzania nimi.

Urządzenia mobilne, sieciowe i komputery stacjonarne

Aplikacja Wave

UCM RemoteConnect

Uzupełniająca usługa chmury na urządzenia

Wave jest aplikacją na urządzenia mobilne,
sieciowe i komputery stacjonarne, która
zapewnia narzędzia do współpracy zdalnej
audio i wideo dla firm k orzystających
z central IP PBX serii UCM6300 firmy
Grandstream.

z serii UCM6300 z z awsze aktywnym,
automatycznym przechodzeniem
zapory translatora NAT, które zapewnia
bezpieczeństwo i niezawodność p
 ołączeń
zdalnych użytkowników

Urządzenia zdalne

www.grandstream.com
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Plany UCM RemoteConnect
Podstawowy

Plus

Pro

Business

Enterprise

BEZPŁATNY

195 USD/rok

299 USD/rok

469 USD/rok

829 USD/rok

9 Maks. 10
zarejestrowanych
użytkowników
zdalnych / urządzeń

9 Maks. 50

9 Maks. 100

9 Maks. 2 równoczesne
sesje zdalne połączeń/
spotkań głosowych/
wideo

9 Maks. 8

9 Maks. 16 równoczesne 9 Maks. 32 równoczesne 9 Maks. 64 równoczesne

9 Maks. 20 min. na
rozmowę
9 Aplikacja Wave na
urządzenia mobilne,
sieciowe i komputery
stacjonarne
9 Automatyczne
przechodzenie zapory
translatora NAT

zarejestrowanych
użytkowników
zdalnych / urządzeń

zarejestrowanych
użytkowników
zdalnych / urządzeń

równoczesnych sesji
zdalnych połączeń/
spotkań głosowych/
wideo

9 1 GB pamięci w
9 Aplikacja Wave na

urządzenia mobilne,
sieciowe i komputery
stacjonarne

9 Automatyczne

przechodzenie zapory
translatora NAT

9 Bezpieczeństwo

systemu i urządzeń,
monitorowanie i alerty
w czasie rzeczywistym

9 Kompleksowy

administrator zdalny

9 Interfejs API i zestaw

SDK do obsługi
dodatków innych firm

zarejestrowanych
użytkowników
zdalnych / urządzeń
sesje zdalne połączeń/
spotkań głosowych/
wideo

9 Nieograniczona

9 Nieograniczona

9 2 GB pamięci w

9 5 GB pamięci w

9 10GB pamięci w

9 Aplikacja Wave na

9 Aplikacja Wave na

9 Aplikacja Wave na

9 Automatyczne

9 Automatyczne

9 Automatyczne

9 Bezpieczeństwo

9 Bezpieczeństwo

9 Bezpieczeństwo

9 Kompleksowy

9 Zaawansowany

9 Zaawansowany

9 Interfejs API i zestaw

9 Interfejs API i zestaw

9 Interfejs API i zestaw

9 Integracja magistrali

9 Integracja magistrali

9 Integracja magistrali

9 Statystyki, analizy i

9 Statystyki, analizy i

9 Logo niestandardowe

9 Logo niestandardowe

chmurze

chmurze

sesje zdalne połączeń/
spotkań głosowych/
wideo

9 Maks. 400

9 Nieograniczona
liczba połączeń/
spotkań

liczba połączeń/
spotkań

WebRTC

zarejestrowanych
użytkowników
zdalnych / urządzeń

sesje zdalne połączeń/
spotkań głosowych/
wideo

9 Nieograniczona

9 Integracja magistrali

9 Maks. 200

urządzenia mobilne,
sieciowe i komputery
stacjonarne
przechodzenie zapory
translatora NAT
systemu i urządzeń,
monitorowanie i alerty
w czasie rzeczywistym
administrator zdalny
SDK do obsługi
dodatków innych firm
WebRTC

liczba połączeń/
spotkań
chmurze

urządzenia mobilne,
sieciowe i komputery
stacjonarne
przechodzenie zapory
translatora NAT
systemu i urządzeń,
monitorowanie i alerty
w czasie rzeczywistym
administrator zdalny
SDK do obsługi
dodatków innych firm
WebRTC

raporty dotyczące
jakości połączeń

i domena górnego
poziomu (FQDN) dla
Twojej firmy

Plany dotyczące dodatków

liczba połączeń/
spotkań
chmurze

urządzenia mobilne,
sieciowe i komputery
stacjonarne
przechodzenie zapory
translatora NAT
systemu i urządzeń,
monitorowanie i alerty
w czasie rzeczywistym
administrator zdalny
SDK do obsługi
dodatków innych firm
WebRTC

raporty dotyczące
jakości połączeń

i domena górnego
poziomu (FQDN) dla
Twojej firmy

9 Usługa Cloud IM

Tylko administrator

Dodatkowo 50 GB pamięci w
chmurze

Usługa Cloud IM

49 USD/za rok

199 USD/za rok

79 USD/za rok
Synchronizacja urządzeń z serii UCM6300 w

Obejmuje 1 GB pamięci w chmurze oraz funk-

celu zapewnienia m.in. ujednoliconych połą-

cje administratora zdalnego z planów Plus/Pro

czeń, spotkań, kontaktów, harmonogramów i
czatu

9 Basic

9 Wszystkie plany

9 Plany Pro i Business
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www.grandstream.com

