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AVer a Veracomp

Videokonference za bezkonkurenční cenu
Nová řada videokonferenčních produktů se společným názvem EVC od společnosti AVer je vynikajícím řešením pro moderní vzdálenou audio/video
komunikaci. Za poslední dva roky udělala společnost AVer v oboru videokonferencí obrovský krok vpřed, a to především v technickém vylepšení
nabízených modelů videokonferenčních zařízení.
AVer patří mezi videokonferenční špičku a přitom si udržuje cenově
dostupné produkty pro každého uživatele. Nabízí vhodné řešení jak
pro velmi náročné zákazníky se specifickými přáními, tak i pro malé
společnosti s požadavkem na propojení pouze dvou vzdálených lokalit.

Moderní nástroj
Videokonference jsou všeobecně nazývány moderním komunikačním
nástrojem, který umožňuje přenos obrazu, zvuku a dat mezi dvěma
nebo více účastníky – lokalitami.
Videokonference AVer pomohou řešit především:
Úspory nákladů
Časové
omezení nutnosti cestování;
méně času na cestách = více času pro plnění vlastních úkolů;
lepší možnosti koncentrace na svoji práci, na „core business“.
Finanční
výrazná úspora cestovních nákladů – nižší náklady na cestování pracovníků (nahrazuje „zbytečné“ a opakované každodenní
cesty);
efektivnější využití sítě – datové linky.
Zrychlení a zkvalitnění komunikace
mezifiremní komunikace ve stejné kvalitě jako z očí do očí;
díky využití VC dochází k zefektivnění řízení, je rychlejší a kvalitnější.
Zvýšení konkurenceschopnosti
rychlejší rozhodování;
přesnější určení chybovosti výrobku;
zkrácení času pro umístění novinek na trh.

kladní kabelová sada pro spojení všech komponent, pro připojení k přenosovému prostředí a připojení zobrazovače a ozvučení.
Nedílnou součástí je uživatelský návod k použití. Všechny nabízené
modely videokonferencí AVer podporují spojení v prostředí H.323
anebo SIP již v základní výbavě. Instalace videokonferencí AVer
je relativně snadnou záležitostí za předpokladu, že jsou splněny
všechny potřebné přípravy. Jde především o nastavení příslušné
IP adresy nebo SIP účtu a potřebného místa připojení. Dále jde
o nastavení přenosového prostředí, přípravy pro napojení na rozvody elektrického proudu v příslušném počtu a o zajištění integrace k prostředkům pro zobrazení a ozvučení místnosti instalace.

Proč prodávat konference AVer:
bezkonkurenční cena všech modelů;
skvělý produkt vyplňující chybějící místo na trhu;
program tzv. balíčků – kompletních sestav včetně A/V
techniky a držáků;
jednoduchá obchodní argumentace;
profesionální předprodejní podpora od distributora;
demo program přizpůsobený potřebám obchodních partnerů.

Argumenty pro koncového zákazníka:
Skvělá cena
U všech nabízených modelů lze s hrdostí prezentovat, že cena vs.
výkon v tomto případě platí naprosto beze zbytku. AVer také jako
první na světě uvedl na trh videokonferenci s možností nahrávání
přímo na koncovém zařízení, a to na USB zařízení. A nadále tuto
funkcionalitu nabízí u všech HW modelů.

Další výhody
připojení PC pro přenos prezentací bezdrátově (Wi-Fi);
přenos prezentací a obrázků z Androidu, iPhonu, iPadu;
ovládání videokonference z Androidu, iPhonu, iPadu;
snadné uživatelské ovládání, a to i v českém jazyce: kompletní instalace je velmi jednoduchá a nenáročná;
tříletá záruční doba, která je již zahrnuta v ceně zařízení, zajišťuje
upgrade firmwaru zdarma a výměnu zařízení. Není třeba se tedy
obávat vysokých poplatků za povinné nákupy servisní podpory
a údržbu, jako je tomu u konkurenčních dodavatelů;
AVer jako první a v tuto chvíli i jako jediný na světě nabízí koncové videokonferenční zařízení s možností navazování spojení až
z deseti lokalit v jednom reálném spojení.

plná kompatibilita s ostatními výrobci;
komplexnost nabídek možných řešení – od malé místnosti až
po velké sály, od spojení bod-bod až po spojení deseti lokalit
bez dalších externích zařízení;
zařízení s přenosem obrazu HD a Full HD, a to i v režimu
multipoint;
kamery – statická 4× zoom nebo pohyblivá (dálkově ovládaná)
16× zoom;
nejlepší ceny na trhu – nejvýhodnější poměr nízká cena/vysoký technický výkon;
tři roky záruky v ceně každého zařízení;
nahrávání průběhu spojení přímo na zařízení (bez dalších
externích zařízení);
snadná orientace v nabídce;
jednoduchá instalace;
jednoduchá uživatelská obsluha – včetně ovládání v českém
jazyce;
široké spektrum připojitelných externích zařízení.

Distribuce pro ČR a SR:
Funkce a zprovoznění
Součástí každé dodávané videokonference AVer je základní jednotka,
hlavní kamera, prostorový stolní mikrofon, dálkové ovládání a zá-
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