
ورقة البيانات

  Polycom® RealPresence®

 VideoProtect™ 500 
 مشاركة فيديو وصوت وصور عالية الوضوح للهيئات الحكومية 

والتطبيقات القضائية 

تحسين الخدمات المدنية وتعزيز السالمة العامة 
تسعى الهيئات الحكومية والمؤسسات اإلصالحية إلى تقديم الخدمات للمواطنين وحماية السالمة العامة. ُيعتبر 

Polycom® RealPresence® VideoProtect™ 500 حالً آمًنا لعقد مؤتمرات الفيديو ويقّدم خدمات محلية 
للمواطنين أينما كانوا، كما يحد من الحاجة إلى نقل المساجين للمثول أمام القضاء وتلبية االستدعاء إلى المحكمة وتنفيذ 

إجراءات تفاعلية أخرى في المجال القضائي.

تم تصميم هذا الحل المستند إلى مرماز Polycom® RealPresence® Group 500 لحماية نظام الفيديو 
 Polycom RealPresence والصوت عندما يتطلب استخدامه وضع الوحدة في بيئة عامة أو قاسية. توفر حلول

Group Series السهلة االستخدام تجربة استثنائية للمستخدم وتضمن له أقل تكلفة كلية ممكنة للملكية.

إن الوحدة عبارة عن درع متين يقّدم العديد من خيارات االتصال، نذكر منها الرد التلقائي واالتصال التلقائي بمجرد 
 رفع سماعة الهاتف المضمنة. يمكن استخدام هذا المنتج بطرق متعددة تتراوح بين الخدمات التي ُتقدم إلى المواطنين 

عن ُبعد واالستدعاء إلى المحكمة باستخدام الفيديو. أصبح باستطاعتك اآلن اختبار ميزة الصوت والفيديو الفائقة والعالية 
الجودة التي لطالما توقعتها من Polycom، أِضف إلى ذلك المرونة والحماية اللتين تحتاج إليهما.

وُيعتبر VideoProtect 500 عنصًرا أساسًيا في حل االتصاالت المرئية العام من Polycom  تم دمجه مع 
Polycom® RealPresence® Platform بسالسة.

الفوائد
السالمة واألمان مضمونان بفضل وحدة متينة 	 

قابلة للتثبيت على الحائط

تكاليف استبدال المعدات مخّفضة بفضل حاوية 	 
آمنة تحمي التقنية من األضرار المحتملة

تنفيذ عمليات بسيطة من خالل وظيفة االتصال 	 
التلقائي 

عمليات هامة متعددة بما في ذلك إجراء الزيارات 	 
الرسمية واالستدعاءات إلى المحكمة مع خياري 

التحدث الحر أو استخدام السماعة 

 	 1080p تجربة شخصية بدقة فيديو تصل إلى
وصوت عالي الوضوح 
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مواصفات المنتج
شاشة عرض الفيديو 

•  EagleEye™ بحجم 24 بوصة وكاميرا LCD شاشة
Acoustic مع مكبرات صوت مضّمنة 

معايير وبروتوكوالت الفيديو
•  H.264 AVCو H.263و H.261 

RTVو H.264 SVCو H.264 High Profileو
• H.239/Polycom® People+Content™ 
• H.264و H.263 إخفاء خطأ الفيديو

دقة الفيديو لألشخاص
 1080p ، 60 إطار في الثانية من 1740 كيلوبت  •

في الثانية
 1080p ، 30 إطار في الثانية من 1024 كيلوبت  •

في الثانية
720p ، 60 إطار في الثانية من 832 كيلوبت في الثانية •
720p ، 30 إطار في الثانية من 512 كيلوبت في الثانية •
 4SIF/4CIF ، 60 إطار في الثانية من 512 كيلوبت  •

في الثانية
 4SIF/4CIF ، 30 إطار في الثانية من 128 كيلوبت  •

في الثانية
 )CIF )352 x 288(  ، SIF )352 x 240 من 64  •

كيلوبت في الثانية
•  QCIF )176 x 144(  ، QSIF )176 x 120(  

من 64 كيلوبت في الثانية
w288p من 128 كيلوبت في الثانية وw448 من 384  •

كيولبت في الثانية وw576p من 512 كيلوبت في الثانية

الحاوية الخارجية
وحدة فوالذية للقياس بعيار 14 •
لوحة أمامية من PETG Polycarbonate فائقة  •

المتانة بحجم ¼ بوصة للشاشة والكاميرا
مسحوق طالء للمساحات الخارجية •
سطح زلق وفتحات تهوئة وقنوات لمنع تسرب السوائل إلى  •

الحاوية
براغي أمان Pin-Torx للوصول إلى الداخل مع لوحة  •

أمامية مفصلية لضمان سهولة الخدمة.
سماعة فائقة المتانة مع كابل مصفح بحجم 36 بوصة  •

)تركيب الجانب األيمن أو األيسر أو بدون تركيب( 

زران لرفع/خفض مستوى الصوت مضادان للتخريب  •
ومرّكبان على لوحة السماعة

كتيفة منفصلة لتثبيت الوحدة على الحائط من شأنها تسهيل  •
عملية التركيب

يجوز اختيار لوحة الكاميرا األمامية مع فتحات أو بدونها  •
إلجراء تحدث حر عند الرغبة 

وحدة تنشيط ذكية: 
ميزات تحكم خارجية إضافية متوفرة لموحدات النظام  •

التالية:
قطع رئيسي لالتصال-•
كتم صوت الميكروفون-•
تعيين مسبق لدليل االتصال )ما يصل إلى 4 أرقام(-•
مؤشر النظام للمكالمات الواردة-•
التبديل إلى إدخال الكمبيوتر الشخصي-•

أوضاع التشغيل
وضع السماعة فقط )يصدر الصوت عبر السماعة فقط مع  •

إمكانية التحكم في مستوى الصوت(
وضع الرد التلقائي: عندما تتلقى اتصاالً، يتم الرد على -•

مكالمة الفيديو تلقائًيا، ويتم كتم الصوت إلى حين رفع 
السماعة 

وضع الرد القياسي: يتم الرد على المكالمة فقط عند رفع -•
السماعة.

وضع االتصال التلقائي: يتصل النظام تلقائًيا برقم معين -•
مسبًقا عند رفع السماعة. تتم اإلشارة إلى التعيين المسبق 

بـ "اتصال تلقائي"
قطع االتصال: يقطع النظام االتصال عندما يتم وضع -•

السماعة على القاعدة مع مهلة لمدة 3 ثواٍن في حال 
حدوث خطأ غير مقصود من جانب المستخدم.

وضع التحدث الحر )بدون سماعة وبالتالي بدون إمكانية  •
التحكم في الصوت(

 يرّد النظام تلقائًيا على المكالمة فقط.-•
ال تتوفر ميزات أخرى

يتم قطع االتصال إذا تم قطعه من الوحدة الطرفية-•
يصدر الصوت عبر مكبارت الصوت فقط-•

وضع السماعة ووضع التحدث الحر )يتضمن التحكم في  •
مستوى الصوت وميزات االتصال التلقائي(

يرّد النظام تلقائًيا مع تلقي الصوت عبر مكبارت -•
الصوت 

عند رفع السماعة، يصدر الصوت من السماعة فقط -•
)خصوصية( 

عند تعليق السماعة، يصدر الصوت مجدًدا من مكبرات -•
الصوت

يجب تحديد الميزة مسبًقا خالل عملية التركيب •
الخيارات

رخصة 1080p، مع توفير لغاية 1080p60 لألشخاص  •
والمحتويات

•  RTV

المواصفات البيئية:
درجة الحرارة عند التشغيل: 0 إلى 40 درجة مئوية •
نسبة الرطوبة عند التشغيل: 15 إلى %80 •
درجة الحرارة دون تشغيل: -40 إلى 70 درجة مئوية •
نسبة الرطوبة دون تشغيل )دون تكثيف(: 5 إلى %95 •
االرتفاع األقصى: 10000 قدم •

تصنيف القوة
القوة الكهربائية: مصدر تزويد بالطاقة مع ضبط تلقائي •
قوة الطاقة/الجهد الكهربائي النموذجية للتشغيل: •

36 واط أو 72 فولت أمبير نموذجي @ 120 فولت -•
@ 60 هيرتز

18 واط أو  72فولت أمبير @ 230 فولت @ -•
50/60 هيرتز

حجم المنتج ووزنه
العرض 23 ½ بوصة x االرتفاع 19 بوصة x العمق  •

8/65 بوصة بدون السماعة
العرض 27 بوصة x االرتفاع 19 بوصة x العمق 8/65  •

بوصة مع السماعة
55 رطالً عندما يكون المنتج مجمًعا بالكامل )بما في ذلك  •

المرماز والكاميرا وجهاز التحكم عن ُبعد باألشعة تحت 
الحمراء داخل الحاوية( 


