Sprawdzony w praktyce
1100+ instalacji
i 200+ klientów

Obszary zastosowań

Edukacja, Rząd, Samorządy
i Służba zdrowia

Masowy zasięg

50,000 widzów jednocześnie

Lokalnie / w Chmurze
Lokalnie/Azure

HARMAN Media Suite

Platforma do komunikacji wideo nowej generacji

Zastosowania

Edukacja



Interesująca forma zajęć
Odnowiona klasa

Służba zdrowia
Kształcenie ustawiczne w
medycynie
 Przekazywanie najlepszych
praktyk


Rząd, Samorządy



Zarządzanie kryzysowe
Nagrywanie dowodów dla sądów

Współpraca biznesowa
Platforma korporacyjnego
wideo bez granic
 Dystrybucja wideo na dużą
skalę do wielu lokalizacji



Korzyści
Zwiększ efektywność i
produktywność pracowników
Prosta samodzielna organizacja
pracy i tworzenie treści oparte o
przeglądarkę.
Zwiększ stopę zwrotu ze swoich
dotychczasowych inwestycji w
wideokonferencje
Nagrywaj i wysyłaj strumień z
wykorzystywanej przez Ciebie
platformy wideokonferencji lokalnej
lub opartej na chmurze.
Współpracujemy z następującymi Cisco / Polycom / Blujeans / GoTo /
Skype a wkrótce również z innymi.
Miej widzów w dowolnej
przestrzeni, na dowolnym
urządzeniu
Dzięki prostocie i wygodzie
przeglądarki, dostarczanie treści
wideo na żywo lub na żądanie jest
łatwe i uniwersalne

Kontroluj udostępnianie
informacji i wiedzy
Dynamiczna organizacja pracy, aby
kontrolować jak użytkownicy
udostępniają media do prywatnych lub
publicznych kanałów.
Wybór, elastyczność i skalowalność
Natywne wsparcie 50,000 przeglądarkowych
narzędzi do podglądu lub wykorzystanie
zewnętrznych rozwiązań do dostarczania
treści, takich jak Akamai,Verizon Edgecast
oraz Wowza Media Systems.
Aplikacja mobilna
Ułatw dostęp do filmów poprzez natywną,
opartą o Android aplikację mobilną Media
Suite
Obszerne API
Wykorzystaj siłę wideo poprzez integrację
Media Suite ze swoim systemem zarządzania
nauczaniem, platformami lub innymi
aplikacjami

O HARMAN
HARMAN (harman.com) projektuje i tworzy zintegrowane produkty i rozwiązania dla producentów samochodów, klientów
indywidualnych i korporacyjnych na całym świecie, w tym zintegrowane systemy samochodowe, sprzęt audio i wideo, rozwiązania
automatyki korporacyjnej; i usługi wspierające Internet of Things. Dzięki markom takim jak AKG®, Harman Kardon®, Inﬁnity®,
JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® i Revel®, HARMAN jest ceniony przez audiofili, muzyków oraz właścicieli obiektów
rozrywkowych na całym świecie, gdzie są używane. Ponad 50 mln samochodów na drogach obecnie jest wyposażonych w sprzęt
audio HARMAN i zintegrowany system samochodowy. Nasze oprogramowanie napędza miliardy urządzeń mobilnych i systemów,
które są połączone, zintegrowane i zabezpieczone na wszystkich platformach, od pracy i domu do samochodów i urządzeń
mobilnych. HARMAN zatrudnia ok. 30,000 osób w obu Amerykach, Europie i Azji. W 2017 HARMAN został spółką całkowicie zależną
Samsung Electronics Co., Ltd.
© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. Wszystkie prawa zastrzeżone. Harman Kardon, Inﬁnity, JBL, Lexicon i Mark Levinson są
znakami towarowymi HARMAN International Industries, Incorporated, zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. AKG jest znakiem towarowym
AKG Acoustics GmbH, zarejestrowanym w USA i/lub innych krajach. Cechy, specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie.
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