Videogate
a határok nélküli videokommunikációért

Napjainkban a földrajzi távolságok már nem jelentenek akadályt az üzleti életben,
hiszen a költséges utazások kiválthatóak a technika vívmányaival. A vállalatoknak
nem kell lemondaniuk a személyes kommunikáció élményérôl a partnereikkel, távoli
telephelyen dolgozókkal, hiszen a videokommunikáció a személyes megbeszélések
valódi alternatíváját képes nyújtani. A videokommunikációnak köszönhetôen
nemcsak megspórolhatóak az utazások, az azzal járó költségek és holtidôk, hanem
kiterjeszthetô az üzleti partnerek köre is.

A KFKI és a Magyar Telekom közösen kialakított Videogate szolgáltatása lehetôvé
teszi, hogy a belsô kommunikáción túl, cégtôl és földrajzi elhelyezkedéstôl függetlenül az üzleti partnerekkel való kapcsolattartás is történhessen videokonferencián
keresztül. Mindehhez a résztvevôknek csupán egy-egy videokonferencia végberendezéssel kell rendelkezniük, a konferencia kiépítéséhez szükséges központi elemek
a szolgáltatás keretében állnak rendelkezésre.
Mit nyújt a Videogate
szolgáltatás?

Milyen elônyökkel jár
a Videogate szolgáltatás?

A Videogate központi regisztrációs infrastruktúrát valósít
meg, amely az alábbi lehetôségeket nyújtja:
többhelyszínes videokonferenciák összekapcsolása,
„virtuális” konferenciaszobák használata
a vállalati tûzfalak biztonságos átjárhatósága a videokonferencia végpontok számára
v ideokommunikációs kapu nyílik a nagyvilág felé
a szolgáltatásba bevont rendszerek nyilvános azonosítóval
(hívószámmal) rendelkeznek, ezáltal elérhetôvé válnak
bármely más IP és ISDN alapú videokonferencia végpontok számára
v ideokonferencia „telefonkönyv”, egy web alapú adatbázis,
amelyben kereshetôvé és egyszerûen hívhatóvá válnak
a szolgáltatáshoz csatlakozott ügyfelek.
a videokonferencia rendszerek által használt szabványos
funkciók elérhetôek, úgy, mint prezentációküldés, -fogadás, távoli kamera vezérlés, stb.

elkerülhetô a központi infrastruktúra elemek beruházása,
mint például többhelyszínes videokonferencia kapcsolatot
lehetôvé tevô szerverek, központi hívásvezérlô rendszerek,
az ISDN – IP átjárást biztosító eszközök beszerzése
a kommunikáció minden esetben megbízható partner,
a Magyar Telekom irányába történik
megszûnnek a nyílt videokommunikációban rejlô biztonsági kockázatok, a védelmi rendszerek sebezhetôsége
rendelkezésre áll egy gazdag címlista azon partnerekrôl,
akik elérhetôek videokonferencián keresztül
Telepresence, HD és SD minôségû videokonferencia
rendszerek, vagy akár videoképes mobiltelefonok is
bekapcsolhatóak a rendszerbe
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