
Εφαρμογή Wave 
Το Wave είναι μια εφαρμογή για κινητά και επιτραπέζιους Η/Υ η οποία παρέχει απομακρυσμένα εργαλεία συνεργασίας φωνής 
και βίντεο για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν IP PBX της σειράς UCM6300 της Grandstream. Ιδανικό για τους εξ αποστάσεως 
εργαζομένους, το Wave προσφέρει μια εύχρηστη πλατφόρμα για απομακρυσμένη συμμετοχή, χρονοπρογραμματισμό και 
πραγματοποίηση συσκέψεων, κλήσεων και διασκέψεων από οπουδήποτε. Επιτρέπει επίσης στους χρήστες της σειράς UCM6300 
να καλούν απευθείας άλλα εσωτερικά νούμερα, σταθερά τηλέφωνα και κινητά. Το Wave είναι δωρεάν, διαθέσιμο για συσκευές 
Android και iOS, καθώς και για PC/Mac, και μπορεί να ρυθμιστεί γρήγορα με σάρωση ενός γραμμικού κώδικα που παράγεται από 
τη σειρά UCM6300. Συνδυάζεται με την υπηρεσία UCM RemoteConnect της Grandstream, η οποία εξασφαλίζει μια απολύτως 
ασφαλή σύνδεση μεταξύ του Wave και της σειράς UCM6300 μέσω της παροχής αυτοματοποιημένης διέλευσης NAT. Χάρη στο 
Wave, οι επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν στους υπαλλήλους που εργάζονται απομακρυσμένα ένα ισχυρό εργαλείο για 
κινητά και επιτραπέζιους Η/Υ με το οποίο μπορούν να συναντιούνται και να συνεργάζονται από οπουδήποτε, ενισχύοντας έτσι 
την παραγωγικότητα των γεωγραφικά διάσπαρτων οργανισμών και των υπαλλήλων που εργάζονται απομακρυσμένα. 

Υποστηρίζει Android &
 iOS, Chrome και 
προγράμματα περιήγησης 
Firefox

Εξ αποστάσεως συμμετοχή 
σε συσκέψεις, κλήσεις  
και διασκέψεις 

Συμβατό με δίκτυα Wi-Fi και 
δίκτυα 2G/3G/4G

Επιτρέπει στους χρήστες 
της σειράς UCM6300 να 
καλούν άλλα εσωτερικά 
νούμερα, σταθερά 
τηλέφωνα και κινητά

Δυνατότητα 
προγραμματισμού 
και πραγματοποίησης 
συσκέψεων από την 
εφαρμογή

Υποστηρίζει 
υπολογιστή και κινητό 
ενσωματωμένες κάμερες 
και USB κάμερες

Υποστηρίζει αναλύσεις βίντεο 
έως και 1080p HD

Παρέχει ήχο HD για 
συσκέψεις και κλήσεις με 
κρυστάλλινο ήχο

www.grandstream.com

Συνδεθείτε οπουδήποτε ανά πάσα στιγμή

Υποστηρίζει τη χρήση 
με ακουστικά Bluetooth, 
USB και άλλους τύπους 
ακουστικών

Δυνατότητα λήψης 
εφαρμογή και σάρωσης του 
κωδικού QR από τη σειρά 
UCM6300 για διαμόρφωση

Συμβατό με την υπηρεσία 
cloud UCM RemoteConnect 
για ασφαλείς απομακρυσμένες 
συνδέσεις
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www.grandstream.com

Το Android είναι σήμα κατατεθέν της Google, Inc.
Το iOS είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Apple, Inc. 11.2020.02

Πρωτόκολλα/Πρότυπα SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, DNS (Εγγραφή, SRV, NAPTR), STUN/
TURN/ICE, SIMPLE, LDAP, TLS, SRTP, IPv6 

Δίκτυο Wi-Fi, 2G/3G/4G Σύνδεση δικτύου που παρέχεται από τον 
υπολογιστή

Συμβατότητα Συσκευές Android και iOS 
 (Google Play Store & Apple App Store)

Προγράμματα περιήγησης Firefox και 
Chrome για PC & Mac (Web-RTC)

Ανάλυση ροής βίντεο 720p ή μεγαλύτερη Έως 1080p

Κάμερα Υποστηρίζει εμπρόσθιες 
και οπίσθιες κάμερες κινητής συσκευής

Υποστηρίζει ενσωματωμένες κάμερες web, 
κάμερες USB (συμπεριλαμβανομένης της 

σειράς Grandstream GUV), κλπ.

Ακουστικά Υποστηρίζει σύνδεση Bluetooth της κινητής 
συσκευής, ακουστικά 2.5 mm & 3.5 mm

Υποστηρίζει USB, Bluetooth, ακουστικά  
2.5 mm και 3.5 mm

Bluetooth Υποστηρίζει τη λειτουργικότητα Bluetooth κινητών συσκευών, υπολογιστών και 
φορητών υπολογιστών

Φωνητικοί κωδικοποιητές 
και δυνατότητες

Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G.726-32, 
G.729A/B, iLBC, GSM, NACK

Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G722.1 
G722.1C, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726-32, 

G.729A/B, iLBC, GSM, NetEQ, FEC 2.0, NACK

DTMF Σε ήχο, RFC2833, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SIP

Υψηλή ποιότητα ήχου Ηχείο δύο κατευθύνσεων, AEC, AGC, Μείωση θορύβου, PLC, Προσαρμοστικό JIB

Κωδικοποιητές βίντεο και 
δυνατότητες

H.264
Ανάλυση βίντεο έως 1080P HD, οθόνη, 

μπλοκ κάμερας, GS-FEC

H.264, H.263, H.263+, VP8
Ανάλυση βίντεο έως 1080P HD, οθόνη, 

μπλοκ κάμερας, GS-FEC

Διάταξη βίντεο 
(για Wave web)

Υποστηρίζει εστιασμένη και σε παράθεση διάταξη οθόνης
- Προεπιλογή 4 οθόνες βίντεο (1 έως 1080P) και 1 κοινή χρήση οθόνης (1080P)

- Έως 9 οθόνες βίντεο (1 έως 1080P) και 1 κοινή χρήση οθόνης (1080P)

Έλεγχος σύσκεψης/
διάσκεψης

Προσκαλέστε συμμετέχοντες με επαφές, συνδέσμους ή κωδικό QR, 
καταργήστε έναν συμμετέχοντα, σίγαση συμμετεχόντων, κλείδωμα σύσκεψης

Δυνατότητες τηλεφωνίας
Αναμονή, ηχητική διάσκεψη, 

βιντεοδιάσκεψη, μεταφορά, ιστορικό 
κλήσεων, επαφές

Αναμονή, προώθηση κλήσης, διάσκεψη ήχου, 
βιντεοδιάσκεψη, ιστορικό κλήσεων, DND, 

ταυτόχρονο κουδούνισμα, χρονοδιάγραμμα, 
αφύπνιση κλήσης, SCA, BLF, Κλήση follow me, 

αρχεία εγγραφής κλήσεων, CDR, CRM,  
χρονοδιάγραμμα σύσκεψης, επαφές

Ενσωμάτωση UCM Συγχρονισμός κώδικα δυνατοτήτων, καταγραφή κλήσης, μεταφορά, αίθουσα 
διασκέψεων, φωνητικό ταχυδρομείο

Ενσωμάτωση κινητών 
συσκευών 

(για Wave mobile)

Υποστηρίζει τη λειτουργία παρασκηνίου, τον αισθητήρα εγγύτητας για την οθόνη αφής 
κατά την κλήση και το κλείδωμα πλήκτρων

QoS Επίπεδο 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS Επίπεδο 2 QoS (802.1Q, 802.1p) και επίπεδο 
3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS

Υποστηριζόμενες γλώσσες Αγγλικά, Απλοποιημένα Κινέζικα

Ασφάλεια SIP μέσω TLS, SRTP (128-bit και 256-bit), 
HTTPS

SIP πάνω από TLS, SRTP (128-bit και 256-bit), 
HTTPS, SSH, 802.1X

Μέθοδοι σύνδεσης Αριθμός επέκτασης λογαριασμού και κωδικός πρόσβασης. Σύνδεση μέσω κωδικού QR. 
Συμμετοχή σε σύσκεψη μέσω κωδικού QR

Εφαρμογή Wave Mobile Wave Web
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