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 טלפון וידאו עם מסך מגע מהפכני 
 

מציג את האיזון המושלם בין פשטות  Yealinkשל  SIP VP-T49Gמגע מדגם העם מסך  וווידאהטלפון 

 לתחכום, ומאפשר למנהלים ולאנשי עסקים מובילים לתקשר בצורה מקצועית ולבצע פעולות בקלות. 

ר למשתמשים לגשר ביעילות ובצורה חלקה אינץ' מאפש 8 בגודל מסך מגעקונפרנס עם  ופתרון הווידא

( HDעל כל מרחק ולתקשר בקלות עם לקוחות, שותפים ובעלי מניות. איכות וידאו בהפרדה גבוהה )

 מעניקים חוויית משתמש שאין כמוה. Yealinkבשילוב טכנולוגיית השמע המורחב של 

נוספים משפרים את שימושיות מובנים. מאפיינים  Bluetooth-ו Wi-Fiהפתרון כולל גם  -יתר על כן 

המאפשרים , תקן חתימה דיגיטלית( התומכים בDSSם הניתנים לתכנות )הפתרון, לדוגמה מקשי

משפר את קלות  Yealink SIP VP-T49G .למשתמשים לשלוח חתימות אלקטרוניות בלחיצת כפתור

 השימוש ואת היעילות ובכך מגביר את הפרודוקטיביות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Optima 

HD Voice 
 מסך מגע  

 אינץ' 8
 Gigabit  תמיכה באוזניות   ללא נייר

Bluetooth 

 

 עיצוב מהפכני < המאפיינים והתועלות העיקריים

 HD 1,080pוידאו  <

 (30fps-ב p0,181קדמית ) HDמצלמת  <

 Gigabit Ethernetמתג שתי יציאות  <

 אינץ' ברזולוציה של  8מסך מגע צבעוני בגודל  <

 1,280 X 800פיקסלים עם תאורה אחורית 

 מובנים Wi-Fi-ו Bluetoothממשקי  <

 SIPחשבונות  01עד  <

 ניירתוויות לשימוש ללא  מעוצב <

 תמיכה במתאם מערכת ראש חוטי או אלחוטי <

אפשרויות הקצאת משאבים פשוטות, גמישות  <

 ומאובטחות

 

 עיצוב מהפכני

Yealink SIP VP-T49G יצוב פשוט אך בה בעת מתוחכם, ומהווה תוספת מעניינת מדבר בעד עצמו; הע

תוך הקפדה על הפרטים הקטנים ביותר,  SIP VP-T49G-תכננה את ה Yealinkלכל סביבת ניהול. חברת 

יומי. לדוגמה, הפתרון -בידיעה שתהיה להם ההשפעה הגדולה ביותר על נוחות המשתמשים על בסיס יום

 ארגונומיים, כבל שאינו מסתבך ורפידות גומי מונעות החלקה. מצויד במשטח נוגד שריטות, כפתורים

 HD וידאו וקול

Yealink SIP VP-T49G  מתאפיין בטכנולוגייתOptima HD voice  משודרגת הפועלת בשפופרת וגם

, התומכת ברזולוציה של הטלפוןשל  HD-דיבורית, וממקסמת את ביצועי הקול. מצלמת ה-ברמקול

p0,181 ,חוויה הוויזואלית של המשתמש.את ה מעצימה 

 יכולת ניהול פשוטה

פשוטים מגוון עשיר של תכונות בקרה וניהול אינץ' והניתן להטיה, בשילוב  8מסך המגע הגדול שגודלו 

 , מאפשרים למשתמשים לפעול בנוחות ובגמישות בסביבת העבודה שלהם. הפתרון כולל עדלתפעול

 .ליעילות המשתמש בטלפוןנוספת תרומה  –הניתנים לתכנות  DSSמקשי  92

 יציאות לחיבור מדיה לשיפור הנוחות והגמישות

Yealink SIP VP-T49G  מאפשר צילום מסך והקלטת שיחות מקומית באיכותHD  ובכך מאפשר

שלהם. בנוסף, על ידי שימוש במסך חיצוני  USB-למשתמשים לשמור את צילומי המסך על כרטיס זיכרון ה

שר למשתמשים להשתמש בתצוגת שני מסכים ובכך לשדרג את החוויה הוויזואלית נוסף, הפתרון מאפ

 ולהציבה בכל מקום בהתאם להעדפת המשתמש:  הטלפוןניתן להסיר את מצלמת  -שלהם. יתר על כן 

על שולחן העבודה שלו או על המחשב הנייד לדוגמה. כל שצריך לשם כך הוא חיבור חוטי מהמצלמה אל 

 יציאת הטלפון.

 תאימות רחבה ואבטחה גבוהה

מציע למשתמשים יכולת פעולה הדדית נרחבת עם כמעט כל ההתקנים  Yealink SIP VP-T49Gכמובן, 

של צד שלישי. הפתרון מבטיח שהנתונים והפרטים האישיים של  IP PBXומערכות  SIPמבוססי 

 ,SRTP, TLS, 802.1xהמשתמשים יהיו מאובטחים על ידי שימוש בפרוטוקולי אבטחה מתקדמים כגון 

MD5, AES .ועוד 
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 מאפייני שמע

  שמעHD :שפופרת HD רמקול ,HD 

  :קודק וידאוH263, H264, H264HP  

 אודיו קודק :G.722 ,G.711(A/u) ,G.723 ,
G.729AB ,G.726 ,iLBC 

 DTMF בטווח התדרים, מחוץ לטווח התדרים :
(RFC 2833ו )-SIP INFO 

 דיבורית בדופלקס מלא עם -רמקולAEC 

 VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 
 

 

  HDמצלמת 

 1080p 30fps HD Video 

 FOV: 60  

 מצלמה מתכווננת 

 

 

 מאפייני הטלפון

 16  חשבונותVoIP 

 שיחה , השתקהחזק שיחה ,DND  נא לא(
 להפריע(

 מקשי חיוג מהיר, קו חם 

 הפניית שיחה, שיחה ממתינה, העברת שיחה 

 שיחות חירוםקבוצתיתאזנה ה , 

 חיוג חוזר, החזרת שיחה, מענה אוטומטי 

 משתתפים 3-ל ת וידאושיחת ועיד 

  אתרים משולב אודיו וידאו 5שיחת ועידה 

  שיחותIP  ישירות ללאProxy SIP 

  ייבוא / מחיקה של רינגטוניםבחירה / 

 קביעת תאריך ושעה ידנית או אוטומטית 

  תוכנית חיוג, דפדפןXML ,action URL/URI 

 RTCP-XR 

 Wi-Fi מובנה 

 Bluetooth 4.0 מובנה 
 

 

 טלפונים ספר

  שומות 1,000ספר טלפונים מקומי המכיל עד 

 רשימה שחורה 

  מרוחק ספר טלפוניםXML/LDAP 

 חיפוש חכם 

 חיפוש בספר הטלפונים, ייבואו וייצואו 

 נענו לא/   נכנסות/  יוצאות: שיחות היסטוריית 
 הופנו/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PI-IBPמאפייני 

 BLF  

 BLA – (Bridged Line Appearance) 

  לא מזוהה, דחיית שיחה לא מזוההשיחה 

 משרד מרוחקחם אכיס , 

 ( מחוון הודעה ממתינהMWI) 

  ,שיחה חונה, איסוף שיחהדואר קולי 

  ,המתנהב, מוזיקה כריזהאינטרקום 

 השלמת שיחה, הקלטת שיחה 

 

 תצוגה ומחוונים

  1280צבעוני מגע מסךx800  8  בגודלפיקסל 
 ינץ' עם תאורה אחוריתא

  מחווןLED  קוליות ממתינותלשיחות ולהודעות 

 טפטים 

  ממשק משתמש אינטואיטיבי עם אייקונים
 יתנים לתכנותומקשים הנ

 תמיכה בשפה העברית 

  ותמונהזיהוי מתקשר המציג שם, מספר 
 

 מקשי פעולות

 29 מגע הניתנים לתכנות מקשי 

 8 מערכת ראש, ותמקשי פעולות: הודע ,
חיוג חוזר, וידאו, , השתק, העברה, החזק

 דיבורית

  שמעמקשי עוצמת 

 מקש השתקה מואר 

  מואר מערכת ראשמקש 

  מואר דיבוריתמקש 
 
 

 ממשק

  שתי יציאותGigabit Ethernet 

  יציאתUSB  

  1יציאת שפופרתxRJ9 (4P4C) 

  1 מערכת ראשיציאתxRJ9 (4P4C) 

  יציאתHDMI אחת 

 

 מאפיינים פיזיים נוספים

  240–100ספק כוח חיצוני: כניסת זרם חילופין 
 אמפר 2/ וולט 12וולט; יציאת זרם ישר 

 ( צריכת חשמלPSU:)7.8-12  ואט 

  :95%–10%לחות תפעול 

  :10°-טמפרטורת אחסוןC  50°עדC 

 

 

 

 

 ניהול

  / הגדרת תצורה: דפדפן / טלפון 
Auto-provision 

 Auto-provision דרך 
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS לפריסה רחבה 

 Auto-provision עם PnP 

 מגע, -אפסTR-069,  

 נעילת הטלפון להגנה על הפרטיות 

  אתחולהיצרןאיפוס להגדרות , 

  יומן מערכת ,רשתייצוא מעקב 
 

 רשת ואבטחה

 SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) 

 NAT transverse מצב :STUN 

  מצב פרוקסי ומצב קישורSIP נקודה לנקודה 

  הקצאתIP/סטטית :DHCP/PPPoE 

  שרת רשתHTTP/HTTPS 

  סנכרון תאריך ושעה באמצעותSNTP 

 SRV (RFC 3263)-DNS/TCP/UDP 

 QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 
3 ToS DSCP 

 SRTP לקול 

 Transport Layer Security (TLS) 

 Certificate manager HTTPS 

  הצפנתAES לקובץ התצורה 

  אימות באמצעותMD5/MD5-sess 

 OpenVPN, IEEE802.1X 

 IPv6 
 

 מאפייני המארז

  :יחידות 5כמות 

  :ק"ג 01משקל 

 :גודל האריזה הפנימית 
 מ"מ 112מ"מ* 264מ"מ* 336

 מ"מ 351מ"מ* 318מ"מ* 585 ל הקרטון:גוד    

http://www.yealink.co.il/

