UCAP - KONFERANS
KAREL TÜMLEŞİK İLETİŞİM PLATFORMU UCAP, KULLANICIYA ÖZEL YAPILANDIRILABİLEN, GELİŞMİŞ
YETENEKLERE SAHİP VE ENTEGRE KONFERANS ÇÖZÜMÜ SUNUYOR.
Hızla farklılaşan çalışma yöntemleri
işletmeleri maliyetleri düşüren ve
çalışan verimliliğini arttıran gelişmiş
iletişim teknolojilerine yönlendiriyor.
Karel, orta ve büyük kapasiteli
işletmelere, kapsamlı, iş süreçlerine
entegre, ölçeklenebilir, web tarayıcı
arayüzü üzerinden kolaylıkla yönetilebilen yeni nesil konferans çözümünü
sunuyor.

UCAP Konferans Çözümünün
Sunduğu Faydalar
Seyahat Maliyetlerini Düşürme
Konferans odalarının kullanımı
sayesinde farklı ofislerdeki çalışanlar
veya iş ortakları seyahat etmeden
toplantı düzenleyebiliyor. Bu sayede
hem seyahat masrafları düşüyor, hem
de seyahat için harcanacak zaman
daha verimli şekilde kullanılabiliyor.

ayrıldığı gibi tüm değişimler arayüzden
kolaylıkla izlenebiliyor. Konferans
görüşmelerinin ses kaydına web
üzerinden erişilebiliyor.

UCAP Konferans Çözümü
Tamamen yazılım tabanlı olan ve HD
ses desteği bulunan UCAP konferans
çözümü yüksek sayıda konferans
odasını ve katılımcıyı destekliyor.
Konferans çözümü UCAP Tümleşik
İletişim Uygulama Platformu’nun
sunduğu diğer özelliklerle birlikte aynı
sunucu üzerinde çalışabiliyor. Çözüm
isteğe bağlı olarak diğer özellikler ile
entegre fakat ayrı bir sunucu üzerinden
de hizmet verebiliyor. UCAP konferans
çözümü mevcut iletişim altyapısını
(PBX, IP PBX) korumak isteyen
işletmelerde ek bir çözüm olarak da
yapılandırabiliyor.

Uygun Maliyetli Çözüm
Konferans çözümü UCAP’in standart
özellikleri arasında sunuluyor. Çözüm
için herhangi bir ek lisans veya ücret
talep edilmiyor.

Yüksek Ses Kalitesi
HD ses desteği ile standart santral
sistemlerine göre konferans deneyimi
farklılaşıyor, konferans verimliliği
yükseliyor.

Kişisel Konferans Odası
UCAP abonelerinin tamamı için
istedikleri an kullanabilecekleri kişisel
konferans odaları yapılandırılabiliyor.

Yazılım Tabanlı Yüksek
Kapasiteli Çözüm
UCAP konferans çözümü ihtiyaca göre
birden fazla sunucuya dağıtılarak
yüksek kapasitelere erişilebiliyor.

Kişisel Web Tabanlı Yönetim
Aboneler kendi konferans odalarındaki
konferansları web tarayıcı üzerinden
kolaylıkla yönetebiliyor. Konferansa
kimin dahil olduğu, kimin konferanstan

Mobil Konferans Deneyimi
Aboneler konferansları isterlerse akıllı
bir cep telefonuyla her yerden her an
başlatabiliyor, yönetebiliyor ve
izleyebiliyor.

Sohbet (Chat) Odasından
Konferansa Kolay Geçiş
UCAP konferans çözümü anlık
mesajdan veya sohbet odasından tek

komut ile konferansa geçişi de
destekliyor ve kullanıcılara tamamen
farklı tümleşik bir iletişim tecrübesi
sunuyor.
Teknik Özellikler
• Sistemdeki her kullanıcıya bir kişisel
konferans odasının atanabilmesi
• Konferans görüşmelerini kaydedebilme
ve kayıtlara web üzerinden erişim
• Konferans odasına giriş için şifre
koyabilme
• Kullanıcı web arayüzünden dinamik
konferans yönetimi
• Anlık mesajlaşma ile dinamik konferans
yönetimi

• Konferans odasına katılım / odadan çıkış
durumunda anlık mesaj bildirimi
• İstenen katılımcının sesini kapatma,
konuşmaları duymasını engelleme,
konferanstan dışarı çıkarma, yeni kişi
davet etme
• Kişisel konferans odası ile kişisel grup
mesajlaşma odasını eşleştirme
• Grup mesajlaşma sırasında sesli
konferansa kolay geçiş
• Her konferans odasındaki maksimum
katılımcı sayısına sınır koyabilme
• HD ses desteği
• Kullanılan donanıma bağlı olarak 500
porta kadar konferans kapasitesi
• Telefondan DTMF tuşlamaları ile
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konferans yönetimi
• Konferans servisinin diğer servislerle
birlikte UCAP sunucusunda
çalışabilmesi veya ayrı bir sunucuya
taşınabilmesi
• İhtiyaç duyulması durumunda birden
fazla konferans sunucusu kullanabilme
• Tüm konferans sunucuları ve
servislerinin merkezi yönetimi ve
konfigürasyonu
• Konferans odalarına DID numara
atayarak dışarıdan doğrudan
aranabilmelerini sağlayabilme
• Video telefon veya PC / smartphone
üzerinden 3’lü / 5’li görüntülü
konferans imkanı
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