
خدمة UCM RemoteConnectتجريبية

ن عن ُبعد واألجهزة البعيدة. وهي توفر خدمة سحابية مرافقة  كات إيجاد حل للتعاون اآلمن بسهولة للعامل�ي تتيح خدمة UCM RemoteConnect لل�ش
 UCM ن عن ُبعد. كما توفر خدمة ي والنشط دائًما لضمان اتصاالت آمنة من ِقبل المستخدم�ي

ي توفر اجتياز جدار حماية NAT التلقا�ئ لسلسلة UCM6300 ال�ت
ن عن ُبعد من خالل تطبيق Wave لسطح المكتب والويب والهاتف المحمول من  ي مجال الصوت والفيديو للمستخدم�ي

RemoteConnect أدوات تعاون فّعالة �ن
Grandstream، وسلسلة GUV من أجهزة التعاون الشخصية ع�ب منفذ USB ونقاط نهاية SIP المدمجة مع السلسلة UCM6300. كما توفر خدمة السحابة هذه 

 UCM مع توف�ي تكوين دون لمس وإدارة مالئمة لتكنولوجيا المعلومات. تعد خدمة )AWS( موثوقية بنسبة 99.9 % من خالل تشغيلها عىل خدمات أمازون ويب
ي  RemoteConnect مدمجة بالكامل مع نظام إدارة األجهزة من GDMS(  Grandstream(، وتم إعدادها وإدارتها عىل gdms.cloud وتوف�ي خدمة التخزين السحا�ب

 UCM فإن خدمة ،UCM6300 وأدوات التشخيص والتقارير والتنبيهات. ومن خالل توف�ي نظام متكامل من أدوات التعاون عن ُبعد والخدمات واإلدارة لسلسلة
ن لديها عن ُبعد بأمان.  RemoteConnect تمثل النظام األساسي المثاىلي ألي مؤسسة تتطلع إىل دعم العامل�ي

www.grandstream.com

تجميع خطوط أعمالك 

التعاون عن ُبعد الذي يتسم باألمان 
والموثوقية؛ تعمل خدمة اجتياز جدار حماية 

NAT المستندة إىل السحابة عىل موقع 
خدمات أمازون ويب )AWS( بموثوقية تصل 

نسبتها إىل 99 %

 SIP توفر اتصاالت آمنة مع نقاط نهاية
ي جهاز السلسلة 

البعيدة المسجلة �ن
UCM6300

 GDMS تم دمجها مع نظام
لإلدارة المركزية لألجهزة البعيدة، 

كما تم دمجها كذلك عىل 
ucmremoteconnect.com

أدوات متطورة مدمجة لمراقبة األجهزة 
ن  واألنظمة وتشخيصها لضمان تأم�ي

االتصاالت بشكل فّعال

اجتماعات ومكالمات ومؤتمرات مثمرة مع 
تطبيق Wave المضمن لسطح المكتب 

والويب والهاتف المحمول 

توفر تقارير متقدمة عن النظام والجهاز 
يد  ي الوقت الفعىلي ع�ب ال�ب

وتنبيهات �ن
ي
و�ن اإللك�ت

توفر أدوات مدمجة لإلدارة اآلمنة 
والمالئمة لتكنولوجيا المعلومات لألجهزة 

البعيدة

الخطط المجانية المتاحة؛ تقدم تخزيًنا 
سحابًيا وتقارير وتنبيهات وغ�ي ذلك



ي غ�ي التقليدي
اجتياز جدار حماية NAT التلقا�ئ

ي مجال الصوت والفيديو عىل سطح المكتب 
ي للتعاون �ن

تطبيق Wave المجا�ن
والويب والهواتف المحمولة

/األجهزة المسجلة ن عدد غ�ي محدود من المستخدم�ي

ن عن ُبعد امنة من ِقبل المستخدم�ي ن 36 جلسة عمل م�ت

وقت غ�ي محدود للمحادثات/االجتماعات لكل جلسة عمل عن ُبعد

إدارة متقدمة عن ُبعد لسلسلة UCM ونقاط النهاية

ي بسعة 5 جيجابايت للنسخ االحتياطي والتسجيل وأك�ث خدمة تخزين سحا�ب

أدوات متقدمة لتشخيص النظام

ي
و�ن يد اإللك�ت تقارير وتنبيهات متقدمة ع�ب ال�ب

www.grandstream.com
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UCM6300 كة نظام االتصاالت المش�ت

تطبيق Wave لألجهزة 
ي تعمل بنظامي التشغيل  ال�ت

iOSو Android

تطبيق Wave لسطح المكتب والويب 
Mac ألجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة

GUV السلسلة 
 )المدعومة بتطبيق Wave لسطح المكتب والويب(

الهواتف ونقاط النهاية 
وتوكول  األخرى الخاصة ب�ب

Grandstream نت من اإلن�ت

 يمكنك التسجيل عىل gdms.cloud أو سجل الدخول إىل حساب GDMS الخاص بك.
يمكنك تخصيص استخدام الشعار عىل تطبيق Wave ونظام WebUI والتقارير والتنبيهات.
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UCM6300 السلسلة

UCM
RemoteConnect

UCM
RemoteConnect

UCM
RemoteConnect

UCM
RemoteConnect


