
Nadchodzi era 
wideokomunikacji 
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Nadchodzą złote 

lata dla komunikacji 

wideo. Jednym 

z motorów 

napędowych tego 

segmentu rynku 

będą mobilne 

terminale. 

Ekskluzywne niegdyś usługi wide-
okonferencyjne trafiają pod strze
chy. Przez wiele lat systemy wide-
okonferencyjne były niedostępne 
dla wielu właścicieli firm, nie wspo
minając o użytkownikach indywi
dualnych. Dziś, choć ceny profesjo
nalnych zestawów stopniały, ich 
rynkowa ekspansja stoi pod zna
kiem zapytania. Czy powrócą 
do głębokiej niszy? Tym, co może 
niepokoić producentów zaawanso
wanych systemów, jest rodząca się 
nowa konkurencja. Rynek zalewają 
urządzenia mobilne - smartfony, 
tablety, laptopy czy netbooki, każdy 
z wymienionych produktów po za
instalowaniu odpowiedniej aplikacji 
umożliwia prowadzenie rozmów wi
deo. Niewykluczone, że firmy za
czną też sięgać po biurkowe termi
nale, łączące funkcjonalności 
wideotelefonu i przeglądarki inter

netowej. Tom Burns, prezes działu 
rozwiązań dla przedsiębiorstw 
w Alcatel-Lucent, przyznał podczas 
ostatniej konferencji w Barcelonie, 
że głos to tylko jedna z kilku apli
kacji i nadszedł czas na komunika
cję multimedialną. Te słowa 
w ustach menedżera firmy przez 
lata utożsamianej z usługami gło
sowymi, nie pozostawiają złudzeń 
co do kierunku, w jakim zmierza 
firmowa komunikacja. Niemniej 
przedstawiciele koncernu przyzna
ją, że udział połączeń wideo bę
dzie rosnąć, przede wszystkim dzię
ki wyspecjalizowanym stacjonar
nym terminalom, jak My IC 
Phone, tabletom czy innym prze
nośnym terminalom. 
Również rozmowy z niektórymi 
dystrybutorami systemów wide-
okonferencyjnycych potwierdzają 
zmianę kierunku. Jeszcze do nie

dawna dilerzy z dumą prezentowa
li kilkudziesięciocalowe ekrany ofe
rujące rozdzielczość HD. Dziś co
raz częściej zwracają uwagę 
na możliwości takich aplikacji, jak 
Vidyo. Nawet dysponującym zale
dwie 7-calowym ekranem Galaxy 
Tab w zupełności zdaje egzamin 
podczas połączeń realizowanych 
w technologii 3G, oczywiście 
pod warunkiem, że ma odpowied
nie oprogramowanie. Wideokon-
ferencja stanie się jedną z usług 
chętnie wykorzystywanych przez 
użytkowników tabletów. Przez 
chwilę zapomniał o tym Jobs, 
wprowadzając na rynek i Pada bez 
kamery. Apple szybko zrozumiało 
swój błąd i druga wersja iPoda ma 
już dwie kamery, jedna jest 
umieszczona z przodu urządzenia, 
a druga z tyłu. Ta pierwsza służy 
do prowadzenia rozmów wideo. 
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Tablety i wideo 

Jeśli nie możesz pokonać rywa
la, to się z nimi zaprzyjaźnij. 
Taką taktykę przyjmują produ
cenci systemów wideokonfe-
rencyjnych. Dużą aktywność 
wykazuje zwłaszcza Polycom. 
Firma weszła w alianse z Sam-
sungiem oraz Motorolą, oferu
jąc interoperacyjne aplikacje 
UC Polycom dla Galaxy Tab 
oraz Motoroli Xoom. Dla Pop
cornu współpraca stanowi ko
lejny krok na rynku urządzeń 
mobilnych i posuwa strategię 
dostarczania rozwiązań UC 
(ujednoliconej komunikacji) 
zgodnie z zasadą UC Every-
where. 

W miarę jedzenia apetyt lidera 
rynku wideokonferencji rośnie. 
- Zamierzamy rozszerzyć współ
pracę z innymi producentami. 
Celem firmy Polycom jest za
pewnienie usług mobilnej 
współpracy wideo w jakości HD, 
opartej na otwartych standar
dach poprzez OEM, niebawem 
dojdą także tablety innych pro
ducentów, takich jak BlackBerry 
czy Apple - tłumaczy Daniel 
Weisbeck z Polycomu. 
Tablet z 10-calowym, panora
micznym wyświetlaczem HD 
i kamerą o rozdzielczości 2 me
gapikseli zapewnia wysoką ja
kość przekazu wideo. Ale czy 
producenci profesjonalnych ze
stawów wideokonferencyjnych 
nie podcinają gałęzi, na której 
siedzą? 

- Z perspektywy dostawcy sys
temów wideokonferencyjnych, 
tablety są kolejnym urządze
niem końcowym dającym klien
tom dodatkowe możliwości. Są 
uzupełnieniem stacjonarnych 
systemów wideokomunikacyj-
nych, a nie bezpośrednią kon
kurencją - tłumaczy Marcin 
Szreter z Cisco. 
Cisco, po wchłonięciu Tandber-
ga, stato się najgroźniejszym ry
walem Polycomu na rynku 
urządzeń wideokonferencyj
nych. Przedstawiciele firmy nie 
zaniedbują nowego segmentu 

rynku. Prace nad rozwiązaniami 
mobilnymi postępują dwutoro
wo. Producent z jednej strony 
tworzy aplikacje pozwalające 
na integrację urządzeń mobil
nych różnych producentów 
z systemami komunikacyjnymi 
i wideokonferencyjnymi, zaś 
z drugiej strony, wprowadzi! 
na rynek własny produkt. Jest 
nim Cisco Cius, urządzenie 
określane przez producenta 
mianem tabletu korporacyjne
go. Stanowi on element zinte
growanej komunikacji i obsłu
guje wideo HD, aplikacje ko
munikacyjne oraz narzędzia 
pozwalające na pracę w środo
wisku wirtualnych deskto
pów - VDI. 
Cisco Cius może być wykorzysty
wany jako urządzenie przeno
śne, podobnie do obecnych 
na rynku tabletów. Natomiast 
po włożeniu do stacji dokującej 
i podłączeniu zewnętrznego mo
nitora, klawiatury i myszki staje 
się terminalem wideokomunika-
cyjnym zintegrowanym ze stacją 
roboczą VDI. Warto przypo
mnieć, że w ubiegłym roku 
na światowych rynkach zadebiu
tował inny tablet, Avaya Flarę, 
będący alternatywą dla produk
tu Cisco. 

Wszyscy zyskają 
Wraz z rozwojem hardware'u po
jawia się mnóstwo aplikacji umoż
liwiających prowadzenie rozmów 
wideo. Największą popularnością 
wśród użytkowników komputerów 
cieszy się Skype. Czy warto szukać 
alternatywy dla kultowej aplikacji? 
Przedstawiciele firm oferujących 
systemy wideokonferencyjne uwa
żają, że w niektórych przypadkach 
jest to nawet konieczne. Nawet 
bezpłatne oprogramowanie po
trafi zaoferować bardzo ciekawe 
funkcjonalności. Na przykład, apli
kacja Logitech Vid HD pozwala 
zamieścić filmy w serwisach Face
book czy YouTube za pomocą 
jednego kliknięcia. Rozwiązanie 
FastAcces umożliwia zabezpiecze
nie dostępu do komputera za po

mocą funkcji rozpoznawania twa
rzy. Z punktu widzenia użytkowni
ka domowego, darmowe progra
my w zupełności wystarczają 
do zestawiania wideokonferencji, 
ale firmy z reguły mają dużo więk
sze wymagania. 

- Ograniczony zestaw funkcjo
nalności skierowanych do użyt
kowników biznesowych czy też 
brak możliwości zapewnienia 
odpowiedniego poziomu ob
sługi w razie problemu powo
dują, że freeware jest rzadko 
stosowany jako podstawowe 
narzędzia komunikacyjne 
w przedsiębiorstwach - wyja
śnia Marcin Szreter. 
Wśród płatnych aplikacji dobre 
recenzje zbiera Vidyo, oferujące 
również rozwiązania dla tabletów 
i smartfonów. Cisco użytkowni
kom komputerów rekomenduje 
dwa programy - Cisco Jabber 
oraz Telepresence Movi. Bartło
miej Madej z Veracompu poleca 
oprogramowanie CMA Desktop 
firmy Polycom. Aplikacja nie ob
ciąża nadmiernie procesora, bo
wiem część obciążenia przenosi 
na serwer, na którym loguje się 
przy uruchomieniu. Z badań 
Gartnera wynika, że w ciągu 
dwóch najbliższych lat wzrośnie 
popyt na wszystkie typy rozwią
zań umożliwiających komunika
cję wideo. Największa dynamika 
sprzedaży będzie mieć miejsce 
w grupie tzw. rozwiązań osobi
stych. Firmy korzystające na co 
dzień z połączeń wideo deklaru
ją, że za dwa lata przynajmniej 
połowa pracowników będzie po
siadać aplikację do rozmów wi
deo na swoim komputerze lub 
tablecie. A jaki los czeka tradycyj
ne zestawy do wideokonferencji? 
- Jeżeli użytkownik poświęca 
na wideo 10 minut, to ekran 
o przekątnej 10 cali w zupełno
ści wystarczy. Ale jeśli posiada
nie mobilnego terminala spowo
duje, że na komunikację wideo 
trzeba będzie poświęcić godzinę 
dziennie lub więcej, z pewnością 
przesiądzie się na wygodniejsze 
rozwiązanie terminalowe - prze
konuje Bartłomiej Madej. I 

DANIEL WEISBECK 
wiceprezes ds. marketingu 

na region EMEA, Polycom 

W przypadku aplikacji wideo dla 
urządzeń komunikacji 

mobilnej, przedsiębiorstwa, 
niezależnie od swojego 

rozmiaru, powinny rozważyć 
takie kwestie, jak 

bezpieczeństwo, jakość czy 
interoperacyjność z systemami 

innych dostawców. Polycom 
oferuje interoperacyjne 

rozwiązania ujednoliconej 
komunikacji oparte 

na otwartych standardach, 
specjalnie dostosowane 

do indywidualnych wymagań 
klienta. 

Obecnie komputery i tablety 
dysponują wieloma aplikacjami 
do współpracy wideo w jakości 

HD pomiędzy urządzeniami 
stacjonarnymi i mobilnymi. 
Rozwiązania firmy Polycom 

mają za zadanie udostępnienie 
technologii opartej na otwartych 

standardach 
i współoperacyjności, 

zapewniają użytkownikom 
bezpieczne rozwiązania 

najwyższej jakości, które 
działają w każdych warunkach. 

IT RESELLER
2011-05-09


