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VÄLJA VIDYO 
EKONOMI I MJUKVARA 
Konventionella videosystem låser in dig i egen hårdvara, specialiserad hårdvara, och en tung 
och dyr infrastruktur bara för att stödja flera deltagare i en konferens. Vidyo´s lösningar är 
annorlunda eftersom Vidyo´s arkitektur undviker datorintensiva flaskhalsar för omkodning. 
Komponenter som VidyoRouter ™ körs som program på vanliga serverar och virtuella 
plattformar. Då mjukvaran drivs med Intel-processorer kommer VidyoRoom ™ och 
VidyoPanorama ™ ge bättre prestanda och värde med varje ny generation av processor. När det 
gäller personliga videokonferenser, Vidyo appar och plugin-program körs på datorer och mobila 
enheter som du redan äger. Eftersom Vidyo´s lösningar utnyttjar kraften av massmarknads 
plattformar som laptops och smartphones blir lösingen mycket prisvärd.


HÖGKVALITATIVT SAMARBETE 
Vidyo kombinerar hög upplösning med otroligt låg latens, även över offentliga internet. Med 
”click-to-connect” enkelhet, kan gästerna delta från sin dator eller mobil enhet, eller från ett 
konferensrums-system. Förbättra samarbetet med att dela flerparts-innehåll, en Vidyo-exklusiv 
funktion där flera deltagarna kan dela innehåll i konferensen samtidigt. Och tack vare förlustfri 
”cascading” – där flera VidyoRouter komponenter fungerar som en – kvaliteten är konsekvent 
även i stora konferenser som spänner över flera geografier


PRESTANDA DU KAN LITA PÅ 
Varje nätverkslänk – speciellt Internet och trådlös uppkoppling – kan drabbas av trängsel och 
paketförluster. När dåliga saker händer kan endast Vidyo´s lösningar graciöst dölja fel vid behov, 
och återställa kvaliteten när förhållandena förbättras. Med lösningar från andra leverantörer, 
försämrar kvaliteten tills samtalet slutligen faller. Tack vare dynamisk anpassning kan Vidyo 
upprätthålla HD konferenser över länkar med varierande bandbredd och upp till 20% 
paketförlust. Ingen annan lösning kommer ens i närheten.
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GLOBAL SKALBARHET 
Endast Vidyo levererar 100 + samtidiga HD-
anslutningar per virtuell tillämpning eller per 
enhet rackutrymme. Hur är detta möjligt? 
Snarare än ”transcode” vid en centraliserad 
flaskhals (dvs, MCU), regisserar VidyoRouter 
en optimerad videoström till varje konferens-
deltagare. Denna anmärkningsvärt effektiv 
arkitektur, patenterad av Vidyo, sparar 
bandbredd och säkerställer en optimal 
upplevelse för alla. Behöver du ännu mer 
kapacitet? Lägg bara till fysiska eller virtuella 
VidyoRouters var som helst i nätverket.


SÄKRA DINA INVESTERINGAR 
Säg adjö till dyra och krångliga 
uppgraderingar. Äldre system låser in dig i 
gamla normer och utrustning, alla Vidyo´s 
komponenter och programvaror är 
uppgraderbara för att kunna leverera nya 
funktioner och förbättrad prestanda. Detta för att 
förlänga livslängden på befintliga system. Äldre system så som H.323 och SIP anslutningar kan 
levereras av VidyoGateway ™


SÖMLÖS INTEGRATION 
VidyoWorks ™-plattformen gör att organisationer, 
systemintegratörer och mjukvaruutvecklare kan bygga 
in Vidyo-fuktionalitet i sina applikationer och 
arbetsflöden. Med ett , API, SDK, och utvecklings 
ramar som levereras av VidyoWorks finns redan vidyo-
funktioner i allmänt utplacerade applikationer som 
Philips hälsovårdslösningar och Google+ Hangouts.


RING OSS IDAG 
FÖR ATT FÅ EN 
KOSTNADSFRI 
DEMONSTRATION! !
Tel  efon: 
08 30 00 27
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Vidyo levererar HD videkonferens över alla nätverk

”På nivåerna av 
forskning som CERN 
bedriver kan inte, 
kvalitet, tillförlitlighet 
och skalbarhet av vår 
videokonferensteknik 
underskattas – och 
Vidyo möter 
utmaningen.” 

- FRÉDÉRIC HEMMER, IT CHEF PÅ CERN


