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Видео конферентните системи позволяват отдалечена видео комуникация при 
различни сценарии – провеждане на семинари, интервюта, обучения, коференции, 
в които има различен брой участници. Не е необходимо събирането на голям брой 
хора на едно място – всеки може да бъде в комфорта на собствения си офис или 
конферентна зала.

Възможности на системата

Системата за видео конферентни раз
говори на Huawei предлага възможност 
за малки конференции, между клонове 
на една организация, както и такива, 
включващи големи зали, с много хора. 

Системата позволява гласово 
разпознаване и следене на говорещия, 
различни режими на визуализация на учас
тниците (картина в картина, картина 
извън картина, панорамен изглед, само 
на говорещия). Има възможност както 
за предварително планиране на конфе
рентни срещи, така и за свикването  
им „на момента“.

Чрез различни комбинации от крайни 
устройства и сървъри може да се по
стигне голяма гъвкавост, както в броя 
участници, така и в големината на 
залата/офиса, който ще бъде оборудван. 
Системата предлага и отделно устрой
ство за запис и стрийминг към популяр
ните платформи, както и към собствен 
уебсайт, за да може информацията от 
конференцията да бъде достъпна по 
всяко време и да достигне до поголям 
кръг от хора. 

Използването на система, изцяло 
съставена от устройства на един про
изводител гарантира съвместимост  
и улеснява поддържката, а това че тя  
се намира „на терен“ премахва възмож
ността за смущение от страна на 
доставчика на, например, облачна услуга. 
Друго предимство на това системата 
да е локална, а не в облака, е гаранцията 
за неприкосновеност на данните.

Сценарии на приложение

КАРТИНА В КАРТИНА

А – презентацията

В – презентиращ

ПАНОРАМЕН ИЗГЛЕД

Вижда се цялата зала с всички участници,  

без значение кой говори.

КАРТИНА ИЗВЪН КАРТИНА

Участниците в конференцията са разпределени 

равномерно на екрана.

САМО НА ГОВОРЕЩИЯ

Камерата чрез следене на гласа 

фокусира и приближава само говорещия.

Системата позволява гласово 
разпознаване и следене на говоре
щия, различни режими на визуализа
ция на участниците.



3

Madrid Los Angelis Cairo



4

Начини на свързване

В зависимост от сценария и мрежовата 
свързаност между обектите, които ще 
комуникират съществуват различни 
начини на свързване на устройствата. 
Общото между тях е минималната 
промяна в структурата на съществува
щата мрежа.

Видове устройства

Устройствата в системата са няколко 
вида – камери, микрофони, крайни точки, 
сървъри отговарящи за комуникацията 
между крайните точки и сървър за запис 
и стрийминг.

Крайни точки

В зависимост от нуждите се предлагат 
няколко сценария за видео коференция –  
устройства, към които се включват 
външни камери и микрофони, с различна 
функционалност, както и всичковедно 
решения. 

За поголеми зали е подходящо да 
се приложи сценарий, който позволява 
поголяма гъвкавост – устройство с от
делни камери и микрофони. Предлагаме 
решение, което включва крайна точка за 
управление на камери и микрофони чрез 
специално проектиран за целта таблет. 
Чрез него се управляват и контролират 
срещи, запазват се дати за конференции 
и се правят обаждания към конкретна 
крайна точка. Към нея могат да бъдат 
включени както и HD камери с отде
лени микрофони, така и интегрирано 

устройство, с функция за интелигентно 
проследяване на говорещия. Камерите 
могат да бъдат упралявани и независи
мо, но вградения изкуствен интелект 
може да следи до двама човека по време 
на дискусия в една зала. Това е много 
ценно, когато има обсъждане, което се 
стриймва в интернет, тъй като дава 
възможност на зрителите да следят 
участниците едновременно. Поддържа 
се следене на говорещия на до 10 метра 
разстояние, което прави това решение 
подходящо за всички конферентни зали. 
Камерите поддържат до 12× увеличение, 
така че да има добро изображение дори 
на найотдалечения участник. Поддър
жат до 1080/60fps заснемане на видео за 
кристално чист образ и предаването му 
по 2 отделни канала.

Инфраструктура



 

Камери Микрофони

Крайни точки Сървъри

VPT300

Intelligent Tracking Video Camera
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Камерите, независими или в интег
рирано устройство, могат да бъдат 
монтирани на плоскост, стена или върху 
екран, придавайки завършен вид на една 
видео конферентна система.

Въшните микрофони, които се пред
лагат със системата имат обхват до 6 
метра във всички посоки. Имат елеган
тен и професионален външен вид, като 
могат да се свързват един с друг, за да 
се намали нуждата от кабели в залата. 
С два микрофона може да се постигне 
зона за конференции до 144 м2, доста
тъчно за покритието на голяма зала!

За средни и малки зали, интегри
раните решения, включващи камера, 
микрофони и крайна точка са идеални.  
С покритието си до 10 м. и следене на 
говорещия до 6 м., те са чудесно реше
ние за конферентни стаи. Необходимо  
е само да се включат към екран и озвучи
телна система! Предлагат се вариант  
с една и с две камери, като вариантът  
с две камери е подходящ за средноголеми 
зали и стаи, където се очак ва да има по
вече участници във видео конференцията. 
Възможността за монтаж върху екран го 
прави незабележимо, но незаменимо реше
ние с минимална нужда от кабели!

Камерите на VPT300, CL Bar 300 
и CL Bar 500 могат да следят гово
рещия и да се фокусират върху него.

CloudLink Bar 500

CloudLink Box 300 CloudLink Cam 200 CloudLink Mic 500

+ +
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За участниците в коферентните 
разговори, които са далеч от офиса 
също има решение. Чрез безплатен 
софт уерен клиент се използват 
вградените в лаптоп или smart моби
лен телефон камера и микрофон, като 
така той се превръща в крайна точка 
с възможност за присъединяване към 
конферентни връзки. Клиентът  
се поддържа за iOS, Android и Windows.

Предлагат се и напълно интегрира
ни с екран и озвучителна система край
ни точки. Подходящи за средно големи 
и малки стаи, и с включена елегантна 
стойка тип рамка, това всичковедно 
решение е идеално ако няма възмож
ност за допълнително захранване за раз
лични устройства. Модели са с по един 
екран с големина 65 или 75 инча или с 

двоен екран с големина 2 × 65 инча. Екра
ните включват touch функционалност за 
управление на конференцията и споделяне 
на презентации. Вградените HD камери 
позволяват чист образ, а вградените 
микрофони не заемат място в залата.

Възможно е включването на допълни
телни външни микрофони към тях, за да 
се обхване поголяма зала! 

МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

 APP STORE

 APP GALLERY

 WINDOWS
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Сървърни устройства

Незаменима част от всяка система за 
конферентна връзка са и невидимите 
за участниците сървъри. Като част от 
решението се предлага всичковедно 
сървър, който поема цялата работа по 
управление на видео потоците, откри
ването и регистрирането на крайните 
точки и мрежовата комуникация. Чрез 
използването на едно устройство се 
пести място, енергия и усилие за упра
влението му.

Като част от решението предла
гаме и платформа, която поддържа HD 
стрийминг към популярните видео плат
форми, към собствен уеб сайт, видео 
при поискване (VOD) и записване. Плат
формата поддържа резервираност на 
дисковото пространство, за повисока 
надежност. Може да запаметява до 1000 
часа HD видео, което я прави чудесен 
метод за архивиране на коференции

Потребителски достъп

Излъчване на съдържанието

Управление на услугата

 

Telepresence

Network

Recording

HD terminal

96MCU

Desktop endpoint

CloudMCU

SC SMC EUA

PC/Mobile VC

WebRTC
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РИСК Електроник ООД 
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
email: office@risk.bg

Контакти

РИСК Електроник е една от 
първите ИТ компании в България. 
Зад нейното име стои стратеги
чески подход в консултирането 
и инновационен в създаването 
на ИТ решения, инфраструктури 
и цялостни бизнес процеси. 

Като водещ системен инте
гратор ние сме установили 
про цеси и структури, необхо дими 
за под държане на специфичните 
нужди на нашите клиенти в цялата 
страна. Изградили сме и поддържа
ме мрежа от 28 центъра с над 60 
човека екип. 

Деловите ни взаимотношения 
се характеризират с индивидуален 
подход към всеки един от нашите 
кленти и партньори.

За „РИСК Елекроник“ Със съдействието на:

Лидерът в информационни  
и комуникационни решения 
Huawei Technologies и системни
ят интегратор РИСК Електро
ник ще си партнират в областа 
продукти на ниво „enterprise“.


