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 Placecam bulut servis ya da kuruma kurulum şeklinde kiralanabilir ya da satın alınabilir. 

 PlaceCam ile çok sayıda kişi/oda görüntülü ve sesli toplantı, video konferans  

yapabilir.  

 Kendi kurumunuza ait kullanıcıları/kontakları merkezi bir şekilde 

tanımlayabildiğimiz/yönetebildiğiniz aynı zamanda bir kurumsal iletişim sistemidir.  

 Görüntülü telefon şeklinde de kullanılabilir. 

 Chat(anlık mesaj), uygulama paylaşımı ve uzak masaüstü yapabilirsiniz. Her türlü döküman 

paylaşımı ( Power point ,World , Excell,CAD&CAM çizimi, Resim, Ekran Paylaşımı vb ) 

 Bir doküman, sunum, web sayfası ya da bilgisayarda çalışan herhangi bir uygulamada ortak 

çalışma imkanı sağlar.  

 Tamamen yazılımdır. 

 Görüşmeler kriptolu yapıldığından dolayı çok güvenlidir (256 bit AES kriptolama yapar - çok 

güvenlidir). 

 iPad, iPhone, Android, Windows 8, Mac, Windows, Linux v.b. işletim sistemlerinde ve  

mobil cihazlarda da çalışır.  

 Sistem hem kurumun diğer sistemlerine hem de yurtiçi ya da yurtdışındaki herhangi bir 

sisteme bağlanabilir.  

 Windows 8 dokunmatik arayüze de sahiptir.  

 Çok basit ve eğitim gerektirmeyen bir arayüze sahiptir.  

 %100 Türkçe ve diğer dilleri destekler.  

 Çoklu toplantı yapabilirsiniz. Aynı anda bir toplantıya en fazla 40 kullanıcı  

 katılabilir. Aynı anda 16 kullanıcı görüntülü ve sesli olarak toplantıya katılabilir. Seyirci 

katılımcıların sayısı da 24 olabilir. Dinamik olarak katılımcıların görünümünü 

değiştirebilirsiniz.  

 Paralel şekilde bir sunucu da çok sayıda farklı toplantı olabilir.  

 Toplantıları kendi bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz. 

 Diğer video konferans sistemlerine entegre olabilir. Örneğin Cisco Codian MCU sistemine çok 

sayıda PlaceCam kullanıcısını katabilirsiniz. Çok ucuza mevcut donanımsal video konferans 

sisteminizi genişletebilirsiniz.  

 SIP entegrasyonu vardır. 

 Eğer sistem servis olarak değilde, satın alınmış ise MCU sunucusu kurulumu  en fazla 5 dakika 

içinde yapılır. Sunucunun CPU ve RAM i önemsizdir. Sadece maksimum toplantı katılımcı 

sayısına göre internet band genişliği önemlidir.  

 Alman Deutsche Telecom Videomeet video konferans sistemine entegre olabilir.  
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 ISP ya da Telco tarafından da milyonlarca kişiye servis olarak sunulabilir. Yani sınırsız sayıda 

sunucuyu paralel bağlayabilirsiniz. Bu sayede milyonlarca kullanıcıya hizmet verebilir.  

 Düşük band genişliği gereksinimi vardır. 3G’den de verimli bir şekilde çalışır.  

 HD Görüntü kalitesi desteklenmektedir. 

 Dosya transferi yapabilir.  

 Kontak arama şeklinde diğer kullanıcılar kontak listesine eklenebilir. 

 Placecam Yöneticisi isterse her bir kullanıcının kontak listesini düzenleyebilir. 

 Placecam Yöneticisi kullanıcının rollerini belirleyebilir.  

 LDAP entegrasyonu yapılabilir. 

 White labeling – Placecam dışında kurumun ya da servis sağlayıcının markası/logosu ile 

kullanımı mümkündür.  

 Servis Sağlayıcılar, Telekom Operatörleri tarafından servis olarak sunulabilir.  

 

 


