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 پیشنهاد دهنده :

 شبکه امنیت دپارتمان

 سایا ارتباط آرنشرکت 

 

 

 

 1399پاییز 

 

 پیشنهاد  ارائه راهکارهای جامع ، طراحی و پیاده سازی

 سیستم ویدئو کنفرانس

 و شرکت های خصوصی  یکز آموزشسازمان ها ، مرا
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 مقدمه

 

 

 به کنفرانس ویدئو فناوری. است چهره به چهره ارتباط به ارتباط، نوع ترینشبیه و مؤثر راهکاری کنفرانس ویدئو

 فرآیندهای در کنفرانس ویدئو راهکارهای قرارگیری و استفاده در سهولت تجهیزات، حذف با تواندمی سرویس شکل

 .کند فراهم شما برای را ارتباطات نوع مؤثرترین کاری، و سازمانی

 است؛ کرده کمرنگ زمین ساکنان همه برای را مکانی مرزهای ارتباطی هایفناوری و ارتباطات روزافزون پیشرفت

 افزایش باعث امر این و است داده( کنفرانس ویدئو فناوری با) ویدئویی ارتباط به را خود جای دور راه از ارتباطات

! است متفاوت کمی هاسازمان و وکارهاکسب برای داستان این اما است؛ شده ارتباطات و گیریتصمیم در سرعت

 … و سازمانی ساختار و شکل امنیتی، و ایحرفه دالیل به ،بنا کنفرانس ویدئو از استفاده به نیاز رغمعلی هاآن

 .کنند استفاده خود سازمان در کنفرانس ویدئو وسیله به هم ارتباط،آن بنیان برای روشی هر از نباید و توانندنمی

 در ارتباطات نوع مؤثرترین بنیان ،در استان  ویدئویی ارتباطات آنالین دهندهسرویس اولین عنوانبه آرن

 صرف تجهیزات، خرید: چون موانعی بدون کنفرانس، ویدئو فناوری کارگیریبه نوین روش واسطهبه را وکارتانکسب

 .است کرده فراهم شما وکارکسب یا سازمان برای ساختار تغییر بدون را …و زمان

 

 آرن کنفرانس ویدئو فناوری با

 !نیست کار در ای فاصله هیچ
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 آشنایی با سرویس های ویدئو کنفرانس 

 تجربه ارتباط مؤثر، مداوم و امن در سازمان

 

 

 

 

 

 

 

واسطه نصب یک اپلیکیشن )بر روی تمامی ، به(Aren Corporate Meeting service) آرنسرویس جلسات سازمانی 

سازد. همچنین امکان تماس ویدئویی ها( امکان برگزاری جلسات مجازی ویدئویی را فارغ از مکان و زمان برای شما فراهم میپلتفرم

امکاناتی است که در این سرویس در اختیار شما قرار  زمان( از دیگرصورت همبین اعضای سازمان )ارتباط تصویری و ویدئویی به

 .گیردمی

های انتقال صوت و تصویر در محل سازمان همچنین سرویس جلسات سازمانی ، بنا به درخواست مشترک امکان استقرار زیرساخت

برای  ویدئو کنفرانسات های سنگین خرید تجهیزتوانند بدون اینکه متحمل هزینهها میسازمان .را دارد (IN-House) مشترک

اندازی نمایند. همچنین های اختصاصی خود )به شکل سرویس( راهرا در شبکه آرنکاربران خود شوند، خدمات ارتباطات ویدئویی 

ا دیگر راهکارهای موجود در سازی کرده و یا بتواند متناسب با نیازهای اختصاصی هر سازمان، این سرویس را سفارشیمی شرکت

 .سازمان مشتری ترکیب نماید

 ”های ویدئو کنفرانس استفاده کنیم؟قیمت ویدئو کنفرانس باید از سرویسجای خرید تجهیزات گرانچرا به“

سایرین ها برای ، قابلیت برگزاری جلسات با تعداد مدعوین باال، امکان ضبط جلسات و پخش زنده آنآرنسرویس جلسات سازمانی 

کند تا عالوه بر استفاده از جلسات مجازی ویدئویی )بنا به تصمیم شما( را دارد و این امکان را برای کارکنان سازمان شما فراهم می

 .با یکدیگر مکالمات ویدئویی دو یا چندنفره برقرار کنند
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 ویژگی های سرویس جلسات سازمانی

 گروهی( قابلیت ارسال پیـام متنـی )بصورت خصوصی یا

 .تصویر همزمان در یک قاب تصویر ۱۶پشتیبانی از 

 امکان ضبط جلسات

 امکان پخش زنده جلسات

 قابلیت نظرسنجی، حضور غیاب و رای گیری

 کاربر پسند محیط کاربری و راهنمای استفاده 

 مگابیت در ثانیه ۱000قدرت گرفته از فضای ابری با پهنای باند 

 .سازمان ها و کسب و کارهاسازی براساس نیاز  سفارشی

 برگزاری جلسات با تعداد مدعوین باال

 امکان استقرار زیرساختهای انتقال صوت و تصویر در محل سازمان )به درخواست مشترک(

 .امکان مدیریت جلسه های در حال برگزاری

 قابلیت به اشتراک گذاری دسکتاپ یـا اپلیکیشن دلخـواه
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 مرکز تماس ویدئویی

وکار شما، فرصت تجربه ارتباطی ، با قابلیت ارتباط ویدئویی میان مخاطبان و مشتریان با سازمان یا کسبآرن ویدئویی  مرکز تماس

کند. عدم الزام به حضور اپراتورها در های ارتباطی )تماس ویدئویی(، میان مشتریان و سازمان شما را فراهم میموثرتر از سایر روش

تواند عالوه بر افزایش دامنه ساعات پاسخگویی مرکز تماس، بار سنگین گر این سرویس است، میمحل سازمان که از مزایای دی

 .اندازی مرکز تماس فیزیکی را از دوشتان برداردراه

 

 چیز در لحظهاشتراک همه

 سازمان شما نیاز به یک شبکه تلویزیونی دارد؟

سویه انبوه برای مخاطبان یا کارکنانشان و یا پوشش رویدادها و  ها برای برقراری ارتباط ویدئویی یکبا توجه به نیاز سازمان آرن 

 .وکارها طراحی نموده استها و کسبها، فناوری ویدئو کنفرانس را برای پخش زنده در اختیار سازمانهمایش

 

 کاربرد ویدئو کنفرانس

نفرانس در تلفیق با نیاز های سازمانی و کسب و کارها، قابلیت های استفاده بسیار دارند. در بخش راهکارها سرویس های ویدئو ک 

و کاربرد ویدئو کنفرانس ما به بررسی راهکارها و کاربرد ویدئو کنفرانس در کسب و کارها و سازمان های مختلف خواهیم پرداخت. 

فاده از راهکار ویدئو کنفرانس چگونه خواهد توانست تا سرویس ویدئو کنفرانس را به به شما خواهد گفت که سازمان شما با است آرن

جای استفاده ای ساده و تنها برای برگزاری جلسات مجازی، به صورت کامال هدفمند و در جهت توسعه ارتباط سازمانی و گسترش 

 .ارتباطات ویدئویی موثر و هدفمند در سازمان مورد استفاده قرار گیرد

در مسیر مناسب با  آرنراهکارها و کاربرد ویدئو کنفرانس می تواند شما را با استفاده مناسب از از سرویس های ویدئو کنفرانس 

 .کارکرد سازمان شما آشنا کند تا با استفاده از آن، بهره وری را در سازمان خود بیش از پیش افزایش دهید

 

ود نیاز به جستجوی راهکار یا کاربرد ویدئو کنفرانس دارید می توانید درخواست همچنین اگر شما برای سازمان یا کسب و کار خ

 .در میان بگذارید تا راهکار مناسب شما را یافته و در اختیار شما قرار دهند شرکتخود را با کارشناسان 
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پذیر است. این بدان معنا است که شما بدون یا فارغ از آن امکان فضای ابری، با استفاده از آرناستفاده از سرویس جلسات سازمانی 

شده( سازمان، جلسات مجازی ویدئویی تشکیل توانید، با اعضای )از پیش تعیینخرید تجهیزات خاص و تنها با تهیه این سرویس می

 .دهید و یا تماس ویدئویی دو یا چند نفره برقرار کنید

 

ه برگزاری و راه اندازی سرویس های ویدئو کنفرانس محلی و آنالین )با پهنای باند در زمین شرکت سایا ارتباط آرن

افزاری برای برقراری ها ، شرکت های بخش خصوصی و همچنین مراکز آموزشی و ارائه راهکارهای نرممگابیت( برای سازمان۱000

 : دهدبرگزاری جلسات ویدئو کنفرانس ارائه میبرای  و متنوع جامعهای حل ارتباط بین چند نقطه، فعالیت می نماید و راه

  

 )جهت استفاده در همه نوع کاربردها ( Adobe Connectافزاری راهکار نرم •

 )جهت استفاده در سیستم های تماس ویدئویی (Jitsi Meetافزاری راهکار نرم •

 ور ()جهت استفاده در سیستم آموزش مجازی و از راه دBigblu Buttonافزاری راهکار نرم •
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