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Polycom® RealPresence ® Desktop
para Windows ®
Software de comunicações visuais de nível corporativo
O Polycom® RealPresence® Desktop para Windows® é um software de vídeo
colaboração baseado em PC para o profissional de negócios. Agora, mesmo quando
você estiver longe da sala de conferência, você terá acesso à vídeo colaboração em
seu computador pessoal. O RealPresence Desktop combina facilidade de uso,
qualidade superior, interoperabilidade baseada em padrões líder no mercado e
gerenciamento centralizado altamente escalonável.
O RealPresence Desktop permite uma experiência do usuário mais engajada e uma
experiência “click-to-call” (clique para chamar) – tornando a participação em uma
chamada de vídeo mais fácil do que uma típica conferência por telefone. O
RealPresence Desktop oferece a mais alta qualidade de áudio, vídeo e conteúdo,
estando você no escritório ou na estrada. O software patenteado da Polycom não só
protege a stream de vídeo, mas também criptografa e ajusta-se automaticamente para
compensar congestionamentos na rede.
A sua organização terá um imediato retorno do investimento graças ao extensivo
suporte à interoperabilidade SVC/AVC baseada em padrões. As flexíveis soluções de
vídeo permitem que você receba uma experiência visual otimizada sem interação do
usuário. Os administradores de TI de sua organização otimizam a utilização dos
recursos de vídeo graças à flexível interoperabilidade de multipontos.
O RealPresence Desktop oferece a seu Diretor de TI uma ferramenta de colaboração
que aproveita um amplo conjunto de padrões da indústria. A aplicação interopera
com qualquer software baseado em padrões ou terminal de vídeo baseado em sala,
para um imediato retorno do investimento. Fácil de implantar e gerenciar, o aplicativo
pode ser pré-configurado e provisionado diretamente a partir do Polycom®
RealPresence® Resource Manager. Isto elimina uma complexa instalação para o
usuário, antecipa as necessidades de largura de banda da rede e oferece robustos
registros de detalhes da chamada para futuro planejamento e contabilidade.
O RealPresence Desktop suporta uma grande variedade de necessidades de
implantação. Sua organização pode começar com somente uma licença de usuário e
crescer até 10.000, de forma econômica, adicionando o RealPresence Resource
Manager.
Os benefícios adicionais do RealPresence Resource Manager são:
• Acesso seguro do usuário
• Serviço Microsoft® Active Directory
• Firewall traversal
• Chamadas multiponto e outros poderosos recursos

Benefícios
• Facilidade de Uso – Conecte-se
imediatamente com colegas em toda a
empresa com um simples toque
• Qualidade superior – Aproveite o
conjunto mais amplo de padrões da
indústria, proporcionando a maior
qualidade possível em qualquer lugar
• Valor – alcance um retorno imediato
do investimento através de um
aplicativo de software oferecido e
gerenciado de forma centralizada
• Mobilidade – Mantenha-se
conectado, seja no escritório ou na
estrada
• Escala – Dimensione a solução para
atender às suas necessidades, de 1 a
10.000 usuários

Especificações do Polycom® RealPresence® Desktop para Windows®

Vídeo
• Suporte para H.264
• Transmissão de Vídeo de Pessoas
- Até 720p, 30fps
• Recepção de Vídeo de Pessoas
- Até 720p, 30fps
• Exibição até tela inteira
• Vídeo em modo “mudo”

Áudio
• Áudio em modo “mudo”
• G.711U
• G.711A
• G.722.1C
• Polycom SirenLPR
• Cancelamento Acústico de Eco (AEC)
• Controle Automático de Ganho (AGC)

Conteúdo
• H.239 (H.323), BFCP (SIP)
• Até HD/720p/5 fps
• Compartilhe aplicativo de PC específico
• Visualização de conteúdo compartilhado
• Exibição em monitores duplos

Segurança
• Firewall Traversal H.460
• Criptografia de Mídia AES-128 bits

Requisitos de Sistema
(PC Padrão)
• Intel Core 2 Duo 2,0 GHz
• Intel Core i3 2 CPUs 1,6 GHz
• Intel Core i5 2 CPUs 1,6 ou superior

PC Premium (Transmissão
HD/720p)
• Core i3 2 CPUs 2,5 GHz ou superior (até
15 fps)
• Core i5 2 CPUs 2,0 GHz ou superior (até
30 fps)

PC Premium (Recepção
HD/720p)
• Core 2 Duo 2 CPUs 1,6 GHz ou superior
(até 15 fps)
• Core 2 Duo 2,0 GHz ou superior (até 30
fps)
• Core i5 4 CPUs 2,0 GHz ou superior (até
30 fps)

ou RealPresence® Resource Manager
• Microsoft® Active Directory®
• Login único por meio de verificação de
credencial no Catálogo Ativo (Active
Directory)
• Discagem simplificada por ramal
• Criptografia de Mídia AES
• Segurança SIP TLS+SRTP
• Provisionamento Centralizado

Outros
Idiomas Suportados
• Inglês, Francês, Russo, Espanhol
internacional, Chinês Tradicional, Chinês
Simplificado, Coreano, Português

Sistema Operacional

Protocolos Padrão

• Windows 7 SP3, Windows XP
• 200MB de Armazenamento
• 2GB RAM

• SIP, H.323, LDAP/H.350, HTTPS/XML,
AES, H.239, BFCP, H.224/281, H.224,
H.245, H.241, H.460, H.235

Redes
• WiFi: 802.11 a/b/g/n
• 3/4G

Resiliência a Erros
• Tecnologia Polycom® Constant Clarity™

Dispositivos e Acessórios
• Câmera Web USB padrão
• Webcam integrada
• Headset de 3,5 mm
• Headset Bluetooth® Estéreo

Recursos Profissionais
Disponíveis através do Polycom® CMA®

Sobre a Polycom
A Polycom é a líder global em soluções de comunicações unificadas e colaboração (UC&C) baseadas em padrão abertos para
colaboração de vídeo e voz, de confiança de mais de 415 mil clientes em todo o mundo. As soluções da Polycom são
desenvolvidas com base na plataforma Polycom® RealPresence®, em uma infraestrutura de software abrangente e ricas APIs que
interoperam com o mais amplo conjunto de aplicativos de comunicação, negócios, móveis e na nuvem para oferecer uma
colaboração via vídeo segura e face a face em qualquer ambiente. A Polycom e seu ecossistema de mais de 7 mil parceiros
oferecem soluções de comunicação verdadeiramente unificadas que entregam a melhor experiência para o usuário, a mais alta
interoperabilidade entre diferentes fabricantes e o menor custo total de propriedade (TCO). Visite www.polycom.com ou conecte-se
à Polycom no Twitter, Facebook e LinkedIn para mais informações sobre como desenvolvemos a grandeza da colaboração
humana.
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