
UCM RemoteConnectBETA

UCM RemoteConnect umożliwia firmom łatwe tworzenie bezpiecznego rozwiązania do współpracy dla zdalnych 
pracowników i urządzeń. Oferuje uzupełniającą usługę chmury dla urządzeń z serii UCM6300 z zawsze aktywnym, 
automatycznym przechodzeniem translacji NAT, które zapewnia bezpieczeństwo połączeń zdalnych użytkowników. 
UCM RemoteConnect udostępnia użytkownikom zdalnym zaawansowane narzędzia do współpracy audio i wideo 
za pośrednictwem aplikacji dla komputerów osobistych, aplikacji sieci web i aplikacji mobilnej firmy Grandstream, 
osobistych urządzeń do współpracy USB z serii GUV oraz punktów końcowych SIP zintegrowanych z urządzeniami serii 
UCM6300. Dzięki obsłudze przez Amazon Web Services (AWS) usługa chmury zapewnia niezawodność na poziomie 99,9%, 
jednocześnie oferując uproszczoną konfigurację zdalną i łatwe zarządzanie. Usługa UCM RemoteConnect jest w pełni 
zintegrowana z systemem zarządzania urządzeniami Grandstream (GDMS) i można ją kupić w witrynie gdms.cloud oraz 
tam nią zarządzać. W ramach usługi dostępne są różne plany, w tym plany bezpłatne, które obsługują nieograniczoną 
liczbę użytkowników i zapewniają pamięć w chmurze, narzędzia diagnostyczne, raporty i alarmy. Zapewniając kompletny 
ekosystem narzędzi do współpracy zdalnej, usług i zarządzania urządzeniami z serii UCM6300, UCM RemoteConnect jest 
idealną platformą dla wszystkich organizacji, które chcą zapewnić bezpieczne środowisko pracownikom zdalnym. 

www.grandstream.com

Zwiększ mobilność przedsiębiorstwa 

Bezpieczna i niezawodna 
współpraca zdalna, przechodzenie 
translacji NAT oparte na usłudze 
chmury jest obsługiwane przez 
AWS, co zapewnia niezawodność 
na poziomie 99%.

Bezpieczne połączenia ze 
zdalnymi punktami końcowymi 
SIP zarejestrowanymi na 
urządzeniu serii UCM6300

Integracja z GDMS 
umożliwiająca 
scentralizowane 
zarządzanie urządzeniami 
zdalnymi, także w witrynie 
ucmremoteconnect.com

Wbudowane zaawansowane 
narzędzia do monitorowania 
i diagnostyki systemu 
i urządzeń pozwalające na 
aktywne zabezpieczenie 
połączeń

Produktywne spotkania, 
połączenia i konferencje za 
pomocą dołączonej aplikacji Wave 
dla komputerów stacjonarnych, 
sieci web i urządzeń przenośnych 

Zapewnia zaawansowane 
raporty systemu i urządzeń 
oraz alarmy wysyłane pocztą 
e-mail w czasie rzeczywistym

Wbudowane narzędzia do 
bezpiecznego i łatwego 
zarządzania urządzeniami 
zdalnymi

Dostępne bezpłatne plany; 
obejmuje pamięć w chmurze, 
raporty, alarmy i nie tylko
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UCM6300 Ecosystem

Aplikacja 
Wave na 
urządzenia 
z systemem 
Android i iOS

Aplikacja Wave dla sieci 
Web oraz komputerów PC 

i Mac

Seria GUV 
 (z aplikacją Wave Web / aplikacją 

w przeglądarce)

Telefony IP 
i punkty końcowe 

Grandstream

Rejestracja w witrynie gdms.cloud lub logowanie na konto GDMS.
Użycie spersonalizowanego logo dla aplikacji Wave, WebUI, raportów i alertów.
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Gotowe zautomatyzowane przechodzenie translacji NAT

Bezpłatna aplikacja Wave do współpracy audio i wideo 
na komputery stacjonarne, urządzenia przenośne 

i w przeglądarce

Nieograniczona liczba użytkowników/urządzeń

36 równoczesnych sesji użytkowników zdalnych

Nieograniczona liczba rozmów/spotkań na sesję zdalną

Zaawansowane zdalne zarządzanie urządzeniami UCM 
i punktami końcowymi

5GB pamięci w chmurze na kopię zapasową, nagrania 
i nie tylko

Zaawansowane narzędzia diagnostyki systemu

Zaawansowane raporty i alarmy e-mail


