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Polycom® Video Border Proxy™ (VBP®)
Plus Series
Conecte com facilidade e segurança participantes
dentro e fora da sua organização para a melhor
experiência em videoconferência e colaboração
O Polycom® Video Border Proxy™ (VBP®) Plus Series é uma solução de travessia de
firewall e segurança que remove as barreiras à comunicação e permite às equipes
colaborarem de forma mais eficaz por áudio e vídeo. Aproveitando os investimentos
já existentes em segurança, esta solução oferece uma rota confiável para usuários
externos participarem de reuniões e colaborarem com pessoas dentro da
organização em salas de conferência, em desktops e com dispositivos móveis. As
soluções VBP Plus proporcionam uma qualidade de vídeo otimizada, de nível
empresarial, por meio de uma prestação de serviços eficiente, que identifica e
prioriza as aplicações de negócios.
O Polycom VBP Plus Series suporta todas as soluções de telepresença baseadas em
padrões abertos, terminais de videoconferência e salas de conferência multiponto.
Usando uma solução de travessia de firewall baseada em padrões, um acesso seguro
é proporcionado aos usuários de soluções Polycom em salas, desktops e dispositivos
móveis, sem a necessidade de uma Rede Privada Virtual (VPN).
O Polycom VBP Plus Series combina recursos avançados de segurança e um
conjunto completo de recursos de rede em um único Session Border Controller,
fácil de usar. Ele oferece um desempenho superior para múltiplos serviços
simultâneos, incluindo vídeo, voz, dados, monitoramento da qualidade de voz e
gerenciamento de tráfego para otimização da capacidade de processamento,
sendo ideal para pequenas e médias empresas. A solução melhora a qualidade de
vídeo por meio de um exclusivo gerenciamento da largura de banda, que identifica
e acelera o tráfego de vídeo com prioridade, traffic shaping, controle de admissão e
aplicação de políticas de chamadas.
A Polycom oferece soluções intuitivas e impactantes que liberam o poder da
colaboração humana. Nossas soluções de colaboração por áudio, vídeo e conteúdo
permitem uma abrangente colaboração de equipes, de maneira rápida e fácil para
qualquer um.

Benefícios
• Permite colaboração segura por
vídeo dentro do escritório, entre
escritórios e em dispositivos
móveis
• Acelera o ROI em redes
existentes, estendendo facilmente
a vídeo colaboração a novos
grupos de usuários
• Aumenta a qualidade da
comunicação com clientes,
parceiros e colegas remotos
• Reduz o impacto da voz e vídeo na
rede, com otimização segura de
tráfego
• Interoperável com todos os
terminais de vídeo, gatekeepers e
plataformas de conferência
multiponto que sejam baseadas
em padrões
• Segurança abrangente e
gerenciamento simplificado,
juntamente com alta qualidade e
confiabilidade, proporcionando
uma excepcional experiência ao
usuário enquanto reduz a
administração pela TI
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Especificações dos produtos
Polycom Video Border Proxy
(VBP) Plus Series
Destaques da aplicação
• Gatekeeper/SIP registrar integrado
• Usuários remotos SIP e H.323 (terminais
registrados/provisionados)
• Usuários convidados SIP e H.323
(terminais não registrados/não
provisionados)
• Chamadas B2B SIP e H.323
• Controle de chamadas WAN/LAN
• Configuração redundante 1:1
• Provisionamento para Terminais
Polycom, incluindo RealPresence®
Desktop e RealPresence® Mobile
• Suporte até 100 Mbps
• Suporte a protocolo H.239
• H.224 para suporte a FECC

Capacidades do sistema e licenciamento
• Capacidade do Polycom® VBP 7301
escalável de 5 a 100 chamadas
simultâneas
• O dispositivo vem pré-configurado com
uma capacidade básica de 5 licenças de
chamadas. Licenciamento adicional é
oferecido em pacotes de 5 chamadas

Gerenciamento do sistema

Especificações de hardware

• IU de gerenciamento segura baseada
em web
• IU integrada de administrador e
provisionamento
• SSH, telnet
• Serial RJ-45
• SNMP v1 ou v3 (MIB-II)
• Suporte a syslog externo
• Registros (logs) de atividades da IU H.323
• Desconexão administrativa de
chamadas em H.323/SIP

• 3 portas Ethernet 10/100/1000 (RJ45)
• Dimensões: 43,7 L, 4,4 A (1U),44,45 P
(cm)
• Peso: 5,78 kg
• Alimentação: 100/240 V AC – autoselecionável, 50 a 60 Hz – saída CA
máxima de 200 W
• Garantia de hardware – 1 ano
• Temperatura de operação: 0 ° a 40 °C
• Umidade relativa: 10% a 90%
• Calor gerado: 682 BTU/h

Segurança

Conformidade de hardware
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Firewall compatível com VoIP
SIP-TLS
NAT Estática/DMZ
Gerenciamento de políticas de
registro no firewall estáticas e
dinâmicas em H.323/SIP
Gerenciamento de políticas de
firewall B2B
Ocultação de topologia
Relatórios de syslog externos para
ataques DDOS/ DOS
Sistema operacional Hardened Linux

Conformidade com RoHS 2.0
Conformidade com WEEE
UL/cUL, LVD, UL-AR
FCC Parte 15 Classe A, ICES-003,
VCCI Classe A, CCC, C-tick
• CE

Sobre a Polycom
A Polycom ajuda as organizações a liberar o poder da colaboração humana. Mais de 400000 empresas e instituições em todo o
mundo superam as distâncias com as soluções de vídeo, voz e conteúdo da Polycom. A Polycom e seu ecossistema global de
parceiros oferecem flexíveis soluções de colaboração para qualquer ambiente, que proporcionam a melhor experiência para o
usuário e uma inigualável proteção ao investimento.
Polycom Polycom Brasil
+55 11 3638-4463
www.polycom.com.br
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