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K O N F T E L . C O M

Konftel Video İşbirliği
Her tür toplantı odasında sorunsuz 

video konferans için değerli paketler
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KONFTEL VİDEO İŞBİRLİĞİ

Her zaman güvenebileceğiniz üç şey 

OMNISOUND® İLE KRİSTAL 
BERRAKLIKTA SES 
Kullanıcılar arkalarına yaslanıp rahatlayabilir, 
sohbete katılabilir, duyabilir ve zahmetsizce 
duyulabilir. Konftel’in tam çift yönlü 
OmniSound® ses teknolojisi, her iki yönde de 
güçlü ve kristal netliğinde ses sağlar. 

SORUNSUZ GARANTİ
Kamerayı, ses cihazını ve odanın ekranını 

dizüstü bilgisayarınızdaki ortak çalışma 
uygulamasına bağlamak için tek ihtiyacınız 

olan yalnızca bir USB kablosudur. Konftel 
OCC Hub, her şeyi tek bir kullanışlı pakette 

bir araya getirir. Bir sonraki sayfada nasıl 
çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

ETKİLEYİCİ GÖRÜNTÜ KALİTESİ
Konftel’in USB konferans kameraları, video 
konferansınızda çarpıcı görüntü kalitesi 
sağlar. Küçük toplanma odaları geniş bir görüş 
alanına ve 4K çözünürlüğe ihtiyaç duyar. Orta 
ve büyük ölçekli toplantı odaları için optimum 
seçenek, optik yakınlaştırmalı bir PTZ 
kameradır. Hangi kamerayı seçerseniz seçin, 
onu her zaman benzer konferans 
kameralarının maliyetinin bir kısmına sahip 
olacaksınız.
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SKYPE FOR 
BUSINESS

ZOOM

LIFESIZE
CIRCUIT

TEAMS

WEBEX

SLACK

HANGOUTS
GOTOMEETING

KONFTEL TEK KABLO BAĞLANTI HUB'I

Nasıl çalışır?

Zekice olduğu kadar basit de değil mi? Video paketlerinin 
bileşenleri, Konftel OCC Hub ile birlikte bu şekilde bir 
araya gelerek çözümü kurmayı ve kullanmayı çok kolay 
hale getiriyor. Adından da anlaşılacağı gibi Konftel OCC 
Hub, video işbirliği çözümünün merkezinde yer alır ve 
konferans kamerası, hoparlör ve ekrana Tek Kablo 
Bağlantısı sunar.

Pratikte bu, paketlerimizin, kullanıcının işbirliği hizmetini 
USB bağlantı noktası olan herhangi bir dizüstü bilgisayardaki 
toplantı odasına getirebileceği BYOC - Kendi Bilgisayarını 
Getir'i tam olarak desteklediği anlamına gelir. USB bağlantısı 
üzerinden Tak ve Çalıştır özelliği vardır ve bilgisayarınızda 
işletim sistemi* olarak modern bir Windows sürümüne 
sahip olduğunuz sürece ekstra sürücü gerektirmez.

* Konftel OCC Hub, Windows 10 (1607) Yıldönümü Güncellemesi veya sonraki bir sürümüne sahipseniz, sürücüsü zaten bilgisayarınızda bulunan 
DisplayLink'i kullanır. Diğer işletim sistemleri için sürücüler konftel.com/occ adresinde bulunabilir.

KENDİ TOPLANTINI GETİR
Bulut hizmetinizin veya 
işbirliği uygulamanızın ne 
olduğu önemli değildir: 
Skype, Teams, Zoom, 
Webex, Lifesize, BlueJeans, 
Circuit, GoToMeeting veya 
başka bir seçenek. 
Toplantınızı dizüstü 
bilgisayarınızda yanınızda 
getirin, fişe takın ve 
hazırsınız.



KÜÇÜK
6 kişiye kadar

Küçük toplantı odalarında, kamerayı 
masaya yakın konumlandırabilmeniz 
gerekir. Burada, tüm toplantı 
katılımcılarını çekim yapmak zorunda 
kalmadan doğal bir şekilde yakalayan 
geniş bir görüş alanına sahip olmak 
önemlidir. Küçük oda paketimiz 105° 
görüş alanına sahip bir 4K kamera 
içerirken, WDR teknolojisi ışık 
koşulları ne olursa olsun dengeli bir 
görüntü sağlar.
Pakette ayrıca, konuşmanın her iki 
ucunda da kristal netliğinde bir ses 
deneyimi için parlak Konftel Ego 
hoparlör bulunur.

ORTA
12 kişiye kadar

4K çözünürlüğe ve dijital PTZ'ye (Pan-
Tilt-Zoom) sahip konferans kamerası, 
orta büyüklükte bir toplantı odasında 
bile güzel bir performans sergiliyor. 
İnanılmaz derecede ayrıntılı bir 
resimle, algılanan video kalitesinde 
herhangi bir kayıp olmadan 
katılımcıların optimum kapsama alanı 
için yakınlaştırabilirsiniz.
Daha büyük bir oda, daha güçlü bir 
hoparlöre olan ihtiyacı doğurur. Orta 
paketimiz, odada herkesin 
söylediklerini yakalama ve diyaloğu 
netlik ve hassasiyetle yeniden 
oluşturma kapasitesine sahip Konftel 
55 serisinden bir model içerir.

ORTA - BÜYÜK
20 kişiye kadar

Büyük konferans odaları, doğru bir 
duruş hissi yaratmak için optik 
yakınlaştırmalı uygun bir PTZ 
kameraya ve daha dar bir görüş 
alanına ihtiyaç duyar. Bazı 
durumlarda, orta büyüklükteki bir 
oda için de harika bir seçim olabilir. 
Kamera, toplantı katılımcılarından 
kilometrelerce uzakta oturuyormuş 
gibi görünmeden uzağa 
yerleştirilebilir. Gönderen kişinin 
yüzünü yakınlaştırın veya bir ürün 
örneğinin ayrıntılarını etkileyici 
keskinlik ve netlikle vurgulayın.
Bu bağlamda, etkili ses alma aralığını 
genişletmek için genişletme 
mikrofonlu bir hoparlöre ihtiyacınız 
var. Büyük paketlerin çoğu ayrıca, 
web buluşmalarını normal telefon 
görüşmeleriyle birleştirmenize olanak 
tanıyan hibrit konferans sunar.

K O  N  F  T  E L  . C O  M

MEVCUDİYET HİSSİ

Her büyüklükte toplantı için video çözümleri
Her türlü toplantı boyutu ve senaryosuna uyacak çok çeşitli video paketlerimiz var.

İster küçük bir toplantı odasından ister büyük bir toplantı odasından çalışıyor olun, seçtiğiniz paketin o 
özel durumda mükemmel ses ve görüntüler için optimize edildiğinden emin olabilirsiniz.

Hub ve Konftel’in Tek Kablo Bağlantısının basitliği standart olarak gelir.

© Konftel AB. Sürekli ürün geliştirme politikamız doğrultusunda, ürün özelliklerini değiştirme hakkımız saklıdır. En son 
bilgiler için www.konftel.com adresini ziyaret edin.

Konftel, işbirliği uç nokta çözümlerinde lider bir şirkettir. 1988'den beri misyonumuz, dünyanın her yerindeki 
işletmelerde bulunan kişilerin uzaklıktan bağımsız olarak toplantı yapmalarına yardımcı olmak olmuştur. Başarımıza 
dayanarak, uzaktan işbirliğinin zamandan ve paradan tasarruf etmenin ve aynı zamanda daha sürdürülebilir bir 
dünyaya katkıda bulunmanın sorunsuz bir yolu olduğunu biliyoruz. Kristal netliğinde ses ve keskin bir video görüntüsü 
verimli toplantılar için çok önemlidir, bu nedenle İşbirliği Çözümlerimizde yalnızca en son teknolojiye odaklanıyoruz. 
OmniSound® ses teknolojimiz tüm Konftel Konferans telefonlarında ve cihazlarında yerleşiktir. Ürünler dünya çapında 
Konftel markası altında satılmaktadır ve merkezimiz İsveç'tedir. Şirket ve ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgiyi 
konftel.com adresinde okuyabilirsiniz.




