V-Cast Communication Server
Serwer komunikacyjny IP

CECHY:
 Do 100 jednoczesnych połączeń
 Do 1024 zarejestrowanych abonentów
 Duża funkcjonalność systemu
 Pobór mocy do 12W
 Kompaktowe wymiary
 Możliwość zabudowy w RACK 19”

V-Cast jest serwerem komunikacyjnym, zarządzającym zarejestrowanymi stacjami. Dzięki
swojej skalowalności znajduje zastosowanie w małych systemach pracujących lokalnie, jak
i umożliwia stworzenie systemu rozproszonego geograficznie, składającego się z wielu
serwerów połączonych poprzez sieć internet.
Serwer V-Cast obsługuje abonentów wewnętrznych VoIP oraz analogowych, jak również
zapewnia komunikację z systemami zewnętrznymi i PSTN poprzez SIP, łącza cyfrowe,
analogowe i GSM.
Serwer
umożliwia
realizację
połączeń
indywidualnych,
wywołań
grupowych
i ogólnych, przekierowanie połączenia, oraz przechowuje w wewnętrznej pamięci nagrane
komunikaty głosowe i alarmowe. Umożliwia również implementację dodatkowych funkcji
bezpieczeństwa, takich jak monitorowanie podłączonych urządzeń, czy integrację
z zewnętrznymi systemami bezpieczeństwa.
V-Cast umożliwia przekazywanie zrozumiałych komunikatów głosowych dzięki przesyłaniu
dźwięku w szerokim paśmie akustycznym.
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ASCS Sp. z o.o. i jej jednostki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, które mogą się pojawić w niniejszym dokumencie, ani za szkody wynikające z zawartych w nim
informacji. ASCS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Kopiowanie, udostępnianie, rozpowszechnianie i użytkowanie jest zabronione bez zgody w formie
pisemnej wydanej przez ASCS Sp. z o.o. ASCS Sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone.

V-Cast Communication Server
Parametry techniczne:
SPRZĘT:
Procesor:
Pamięć RAM:
Pamięć wbudowana:
Sygnalizacja:

AMD Embedded GX-412TC, 4
rdzenie, 1GHz
2 GB DDR3-1333 DRAM
16GB SSD
3x dioda sygnalizacyjna LED

Komunikacja i audio:
Kodeki głosowe:

g.711a, g.711µ, g.726, g.722,
g.729
Pasmo przenoszenia (g.722): 200Hz – 7kHz
Kodeki wideo:
H.263, H.264
Obsługiwane protokoły VoIP: SIP
Ilość abonentów:
1024
Ilość jedn. połączeń:
100
Protokoły SIP:
RFC 3261,
SIP Info (DTMF),
RFC 2833 (DTMF)
Adres IP:
Statyczny, DHCP
Zarządzanie:
HTTP
Złącza:
Ethernet:
Zasilanie:
Uniwersalne:
Port Szeregowy:
Pamięć dodatkowa:

Elektryczne:
Zasilanie:
Pobór mocy

12VDC
6W (znamionowy), 12W (max)

Mechaniczne:
Wymiary (Dł. x Sz. X Wy.):
Waga:
Materiał obudowy:

157 x 169 x 29mm
0,5kg
Metalowa, kolor czarny

Środowiskowe:
Temp. Pracy:
Wilgotność:

5°C do 45°C
10% - 95% bez kondensacji

Certyfikaty:
CE

3x RJ45 (10/100/1000MBPS)
1x złącze DC 2,5/5,5
2x USB
1x DB9
1x wewnętrzne na SD Card

Chcesz wiedzieć więcej?

ASCS Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 30
43-170 Łaziska Górne
ascs@ascs.pl
www.ascs.pl
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