
Zunifikowane rozwiązanie do komunikacji 
Polycom® dla Microsoft® Office Communications 
Server 2007

  Niepowtarzalne możliwości 
współpracy - rozwiązania firmy 
Polycom obejmują jedyną 
kompletną linię integrującą 
rozwiązania do komunikacji 
wideo i komunikacji głosowej dla 
narzędzi współpracy Microsoft. 

 Prostota – Naturalny interfejs 
przyspiesza szkolenie nowych 
użytkowników i poprawia  
komunikację wizualną

 Bezpieczeństwo – Zaawansowane 
zabezpieczenie warstw transpor-
towych (TLS) dysponuje zintegro- 
wanym systemowym rozwiązaniem 
uwierzytelniania użytkowników 
i treści

 Otwiera dostęp do sal 
konferencyjnych w jakości HD 
i łączy odległe miejsca poprzez 
połączenia punkt-punkt lub 
połączenia wielopunktowe

 Szybki zwrot z inwestycji – 
Natychmiastowe usprawnienie 
pracy zespołowej i zwiększenie 
wydajności, które usprawnia 
podejmowanie decyzji i zmniejsza 
koszty

 Wykorzystanie inwestycji 
– Rozwiązania głosowe i 
wideo firmy Polycom można 
zintegrować z istniejącymi 
środowiskami Microsoft

Poznaj komunikację głosową i wideo w jakości ultra HD na 
zunifikowanej platformie komunikacji Microsoft.

Zunifikowane rozwiązanie do komunikacji Polycom dla Office Communications  
Server  2007 to całkowicie zunifikowany, intuicyjny zestaw rozwiązań umożliwiający 
współpracującym osobom i grupom natychmiast zobaczyć, usłyszeć i 
porozmawiać ze współpracownikami z całego świata. Efektem jest lepsza 
współpraca, usprawnione działania i szybsze, lepiej umotywowane decyzje.

Rozwiązania firm Polycom i Microsoft 
Firma Polycom oferuje pełny pakiet rozwiązań do obsługi audio- i wideokonferencji 
oraz systemów telepresence, które współdziałają z programem Office Communica-
tions Server 2007, w tym: 
•	 Wirtualne systemy telepresence i rozwiązania telepresence HDX w jakości HD, 

oferowane przez firmę Polycom, jak również tradycyjne systemy wideokonfe-
rencji firmy Polycom.

•	 Seria CX telefonów UC firmy Polycom CX, obejmuje modele CX200, CX300  
i CX700, zaprojektowane dla Office Communications Server 2007

•	 Stacja do obsługi zunifikowanych połączeń konferencyjnych Polycom CX5000 
wzbogaca funkcjonalność programów Microsoft Office Live Meeting 2007  
i Office Communications Server 2007 o unikalne rozwiązanie 360 stopniowej 
grupowej wideokonferencji

•	 Wysoce skalowalne i bezpieczne rozwiązania infrastruktury, platformy Polycom 
RMX 2000® i RMX™ 4000 zapewniają płynną integrację komunikacji głosowej 
i wideo

Telefony Polycom CX zoptymalizowane 
z myślą o Office Communications Server 
2007

Seria Polycom HDX - systemy 
do obsługi wideokonferencji

Polycom RPX i TPX - rozwiązanie 
telepresence

Polycom CX5000 - unikalne rozwiązanie 360-stopniowej grupowej wideokonferencji

Polycom RMX - 
platforma konferencyjna, 

która sprawnie łączy 
wszystkie urządzenia



Komponenty rozwiązań typowych
Microsoft
•	 Microsoft Office Communicator 2007
•	 Office Communications Server 2007 (aktualizacja 1 i 2)
•	 Kamera internetowa (standard)

Polycom
•	 Stacja do obsługi zunifikowanych połączeń konferencyjnych Polycom 

CX5000  
•	 Rozwiązania telepresence Polycom HDX osobiste i dla pomieszczeń
•	 Polycom RealPresence Experience™ (RPX) i Polycom Telepresence  

Experience™ (TPX) - wirtualne rozwiązania telepresence (wymagana  
indywidualna obsługa VNOC)

•	 Platformy do konferencji multimedialnych w czasie rzeczywistym  
Polycom RMX 2000® i RMX™ 4000 

•	 Tradycyjne systemy obsługi wideokonferencji
 - Polycom VSX®, ViewStation® i urządzenia innych producentów 
•	 Telefony biurowe i komórkowe 
•	 Seria CX telefonów UC firmy Polycom* 

*CX 300 wymaga Microsoft Office Communications Server R2

Lepsza współpraca 
Rejestr urządzeń końcowych wideo HDX i osobistych rozwiązań 
telepresence i rozwiązań telepresence dla pomieszczeń pozwala 
uwierzytelniać i dzielić się informacjami o obecności z Office 
Communications Server 2007, co ułatwia użytkownikom inicjowanie 
rozmów wideo poprzez kliknięcie kontaktu komunikatora i sprawdzenie 
dostępności użytkowników Polycom wideo i rozwiązań telepresence. 
Oprócz tego, platformy do konferencji multimedialnych w czasie 
rzeczywistym RMX 2000 i RMX 4000 firmy Polycom współpracują  
z Office Communications Server 2007 i wirtualne pokoje spotkań RMX 
pojawiają się jako kontakty Office Communicator 2007. Pozwala to 
użytkownikom inicjować konferencje głosowe, wideo i zunifikowane (głos 
i wideo) na żądanie przy urządzeniach końcowych głosowych i wideo 
opartych na innych standardach, przy pełnej wiedzy o dostępności 
stron odbierających. Telefony Polycom CX, także wyświetlane na liście 
kontaktów, mogą zostać dodane tylko do listy uczestników komunikacji 
głosowej.

Rozszerzenie środowiska Office Communications Server 2007 
•	 Urządzenia komunikacyjne firmy Polycom: rozwiązania telepresence 

HDX i telefony CX
•	 Obsługa TLS: Bezpieczne działanie z obsługą Microsoft TLS w 

urządzeniach końcowych HDX i telefonach CX
•	 Platforma do konferencji multimedialnych w czasie rzeczywistym 

Polycom CX5000: unikalny widok panoramiczny 360 stopni dla 
Microsoft Office Live Meeting

•	 Kliknij by połączyć 
-  Od klientów Office Communicator 2007 poprzez Polycom HDX, 

wirtualny pokój spotkań Polycom RMX, telefon Polycom CX, aż po 
stację do obsługi zunifikowanych połączeń konferencyjnych Polycom 
CX5000 

 -  od telefonów Polycom CX, aż po Office Communicator i Polycom HDX 
dla połączeń głosowych

•	 Konferencje dla wielu uczestników: Polycom RMX 2000 i RMX 4000 
łączą wiele urządzeń końcowych (klienty Office Communicator 2007, 
Polycom HDX i urządzenia końcowe oparte na standardach H.323 i 
ISDN) i umożliwiają udział w jednej konferencji

Dowiedz się więcej 
Dowiedz się, jak zunifikowane rozwiązania do komunikacji firmy 
Polycom dla Microsoft Office Communications Server 2007 mogą 
pomóc Twojej firmie. Odwiedź stronę www.polycom.com/microsoft  
lub napisz e-mail na adres microsoft@polycom.com 
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