
Služba POLY RealConnect Service pro připojení videokonferenčních stanic
ke schůzkám Microsoft Teams nebo Skype for Business Online

Při implementaci  Microsot Teams vzniká potřeba umožnit připojení stávajících videokonferenčních
systémů ke schůzkám konaným v prostředí MS Teams. Interoperabilita je důležitá, a proto musí být
pro uživatele obsluha jednoduchá a intuitivní. 

Služba  Poly  RealConnect umožňuje  systémům  založeným  na  tradičních  videokonferenčních
standardech  připojit se k naplánovaným schůzkám MS Teams nebo Skype for Business Online. 
Poly RealConnect Service je jako jediná certifikovaná pro obě tyto platformy společnosti Microsoft.  

Službu  Poly  RealConnect je  obecně  možné  použít  pro  připojení  libovolného videokonferenčního
zařízení podporujícího videokonferenční standard H.323 nebo SIP a video kodek H.264. 
Pro sdílení obsahu je podporováno H.239 i BFCP.
Připojení  ke  schůzce probíhá přes cloudovou bránu Poly,  předpokladem použití služby je  přístup
videokonferenčních zařízení k Internetu.
Informace, jak se připojit, jsou automaticky vkládány do pozvánky na schůzku MS Teams nebo SfB
při jejím vytváření organizátorem, který má tuto možnost povolenu ve své politice uživatele.
Služba byla otestována například s těmito koncovými videokonferenčními systémy:

Cisco
DX Series (DX70, DX80)
TelePresence EX Series (EX60, EX90)
TelePresence Integrator C Series (Integrator C40, C60, C90)
TelePresence MX Series (MX200, MX300,running CE software
TelePresence Profile Series (Profile 42, Profile 55, Profile 65)
TelePresence SX Series (SX10, SX20, SX80),TX (9000, 1310)
Webex Room Kit

Poly
RealPresence Group Series
RealPresence Immersive Studio
RealPresence Centro
HDX
Debut
Trio (as an SIP endpoint)

Služba je licencovaná na počet současných spojení - tedy videokonferenčních systémů připojených
ke schůzkám - v rámci tenantu, kde je aktivována. Při tom nezáleží na tom, zda se současně jedná
o připojení k jedné schůzce nebo více zařízení k více schůzkám. Licence není nijak vázána na video-
konferenční zařízení, lze ji tedy použít i pro připojení videokonferenčních zařízení třetích stran.

Službu je možné zdarma odzkoušet po dobu několika měsíců.
Cena licence pro 1 současné videokonferenční spojení v prostředí MS Teams je 698 EUR/rok.

Součástí licence Poly RealConnect Service je přístup ke cloudové službě Poly One Touch Dial (OTD). 
Tato  služba  zprostředkovává  videokonferenčnímu  zařízení  informace  o  plánovaných  schůzkách
MS Teams nebo SfB Onlie. Videokonferenční zařízení, která podporují kalendářové služby pak mohou
uživateli nabídnout připojení ke schůzce stiskem jediného tlačítka - obdobně jako tomu je u nativních
systémů pro MS Teams nebo SfB.

Pro další informace, odzkoušení, koupi kontaktujte :

Gesto Communicatons, spol.s r. o., Korunní 106, 101 00  Praha 10
www.gestocomm.cz info : poly@gestocomm.cz tel.: +420 271731481
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