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LifeSize  
Portfolio de Produtos
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Disponível de acordo com a sua necessidade
Cloud

Já estou migrando para o modelo de Software 
as a Service (SaaS) na minha empresa.

Meu histórico?  
Estou começando com videoconferência ou 
prefiro que a Lifesize faça a gestão da 
solução.

O que preciso?
§ Rapidez, Facilidade, e uma Solução de 

colaboração focada no usuário.
§ Simplicidade total e a melhor experiência de 

videoconferência com alta qualidade
§ Sem necessidade de instalação, gestão ou 

custos de uma solução on-premises

Lifesize Icon + Lifesize Cloud

UVC Infrastructure

Possuo aplicações que são compradas e 
operadas na minha infraestrutura

Meu histórico? 
Tenho um parque instalado de 
videoconferência ou prefiro manter a toda a 
infraestrutura na minha rede.

O que preciso?
§   Total controle de grandes reuniões dentro 

da minha rede.
§ Customização da instalação e integração 

com outras ferramentas de UC
§  Instalação e gestão de uma plataforma on-

premises

Lifesize Icon + Lifesize Infrastructure
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Cloud

Fácil  
Sem necessidade de comprar, instalar ou 
gerenciar infraestrutura de videoconferência  e 
servidores; Não requer profunda demanda de TI

Rápido 
Implementação em minutos via download de 
software e gestão de utilização web

Baixo custo 
Despesa operacional de pouco risco

UVC Infrastructure

Poderoso 
Máxima flexibilidade, e controle da solução que 
pode ser customizada por TI durante a  
instalação e no gerenciamento

Customizável 
Opção de configurações avançadas por 
localidade, equipe ou usuário

Controle Total 
Controle a solução e a informação na sua rede

Disponível de acordo com a sua necessidade



5    © 2014 Lifesize, a division of Logitech. All Rights Reserved. Confidential.

     

Lifesize Cloud
Uma experiência conectada—incluindo salas de reunião
§  Lifesize® Icon™ e a Família 220 funcionam out of the box
§  Ou através de laptops, tablets, smartphones, guest clients, telefones

Uma ferramenta para todos os modos de comunicação
§  Diretório Compartilhado (prépopulado, click to call e presença), chamadas 

instantâneas ou agendadas, chamadas ponto-a-ponto ou multiponto e 
compartilhamento de dados e apresentações

Aproveite o que você já tem hoje
§  Interoperável, e com suporte a conferências de até 25 pessoas em HD

Simples de comprar <–> Fácil de gerenciar
§  Licenciamento flexível para todos os tamanhos de empresas, times e bolsos
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§  Lifesize Cloud Enterprise 
Permite que todos os seus funcionários tenham acesso a chamadas por vídeo em alta definição, e 
transforma as salas de reunião em uma extensão da mesa de trabalho. A adoção de vídeo no 
ambiente de trabalho passa a ser definida de acordo com a demanda dos usuários.

§  Lifesize Cloud Standard
Permite que somente usuários, equipes ou endpoints específicos tenham acesso a ferramentas de 
videoconferência. Escalável em módulos de acordo com o tamanho da empresa

§  Licenças Enterprise Multianuais
Permite que sua empresa invista agora mantendo o preço mais baixo nos anos futuros. 
Licenciamento para toda a empresa oferece uma despesa anual previsível mesmo que mais e 
mais usuários passem a utilizar o serviço.

Lifesize Cloud no seu ritmo



7    © 2014 Lifesize, a division of Logitech. All Rights Reserved. Confidential.

     

Lifesize Cloud              &              Lifesize Icon

§  Cloud Enterprise disponibiliza vídeoconferencia a todos os funcionários. Lifesize 
Icon possibilita que usuários e salas de videoconferencia disfrutem de alta 
qualidade em áudio e vídeo (Full HD) em suas reuniões.

§  Lifesize Cloud e Lifesize Icon permitem a completa experiencia unificada que 
substitui diversas aplicações de audio e web conferencing. 

§  Lifesize Cloud e Lifesize Icon tem alto retorno de investimento (ROI) eliminando 
ou reduzindo gastos com deslocamentos, viagens e outras aplicações.

§  Tranforma todos os Codec Icon ou 220 Series em uma MCU de 25 portas+

+	  
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NOVO! Lifesize Cloud Enterprise
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NOVO! Lifesize Cloud Enterprise
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Como será minha proposta Cloud?
Licenciamento Enterprise
§  Preço baseado na quantidade total de 

empregados
§  Habilita todos os empregados, ao uso 

ilimitado de Lifesize Cloud
§  Modelo de uso simplificado—sem cobranças 

adicionais pelo período contratado.
§  Licenças por camadas para empresas de 

100 até 5000 funcionários
§  Cotação customizada pela LifeSize para 

organizações com mais de 5,000 
funcionários.

Licenciamento Standard
§  Preço baseado no número de salas de 

videoconferencia mais o número de usuários 
móveis que utilizaram a solução.

§  Permite que cada usuário tenha uma única 
sala virtual de videoconferencia

§  A cada usuário a ser adicionado além das 
licenças compradas, requer que uma nova 
licença seja adquirida.

§  Pacotes de 10 , 25 até 500 pontos (salas ou 
usários) 
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Cloud – Funcionalidades adicionadas
•  Extensão Chrome – agendamento no GCal
•  Plugin para Outlook
•  Plugin Internet Explorer e Firefox para WebRTC 
•  Plugin Firefox
•  Chat na aplicação PC
•  Adicionar entradas manuais no diretório compartilhado.
•  Suporte para Cloud + PBX local na Série 220
•  Web Console métricas e relatórios de utilização
•  Suporte a proxy para PC/Mac
•  Novos números internacionais, Novos nós, e maior capacidade
•  Interoperabilidade com Lync
•  Mute All
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Lifesize UVC Infrastructure
Simples, escalável e customizável
§  Controle de usuários móveis
§  Funcionalidade Multiponto
§  Gravação e Streaming
§  Gestão

Aplicações potentes que de configuração rápida, personalizáveis e acessíveis 
de uma interface unificada. 

Total controle sobre as funcionalidades que melhor atendem as necessidades 
de sua empresa.

Opções de Implementação
Bundles 
Lifesize Infrastructure é dimensionada 
e pré-instalada no hardware LifeSize 
para performance otimizada.

Escalável 
Adicione capacidade com 
novas licenças ou um bundle 
extra.

Crie sua própria Infraestrutura  
Também disponível em virtual 
machine (VMware® ou Microsoft® 
Hyper-V®).
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Lifesize UVC Infrastructure
•  A mesma experiência de Lifesize Cloud na sua infraestrutura. 
•  Em servidores dedicados ou em Virtual Machines
•  Infraestrutura que se pode personalizar, configurar e integrar conforme necessidade

Solução	  de	  mul.ponto	  HD	  e	  gestão	  de	  
Conferencias	  

Portal	  de	  gestão	  e	  relatórios	  

Solução	  central	  da	  plataforma	  UVC	  

Portal	  de	  Gravação	  e	  Streaming	  
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Lifesize UVC ClearSea 

Clear Sea é a base de todas as instalações Lifesize

Está incluido em todos os sistemas Lifesize

2 portas grátis para aplicações em PC, celular e 3rd party

Directory

Provisioning

Gatekeeper/ 
SIP Registrar

F/W 
Traversal

Desktop 
video

Mobile Video

Call Routing

Reporting *

Voice PBX 
Trunking

Live Call  
Management*

S/W Updates

HA/Scalability

Security

* Planned feature on Roadmap

Muito	  mais	  que	  mobilidade	  
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Portfolio de Produtos LifeSize
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Posicionamento da Série Icon vs. Série 220

§  Nova oportunidade de videoconferencia 
ou equipamentos antigos 

§  Compreende os benefícios de 
videoconferencia, mas preocupa-se com 
custo e complexidade da solução 

§  Busca uma experiencia simplificada 

§  Reconhece a simplifidade e a 
flexibilidade das soluções LifeSize Cloud 
e LifeSize UVC Platform 

§  Busca a mais alta qualidade de vídeo e 
apresentação disponíveis 

§  Cliente recente de equipamentos LifeSize 

•  Necessita manter a experiencia de usuário em 
toda a organização 

•  Não possui nenhum 2nd Gen Phone 

§  Prefere Bridge no codec (1+3/1+7) 

§  Precisa de ISDN ou necessita conectar com 
sistemas legados (pre-H.264) 

§  Precisa conexão a PSTNno Codec 

§  Necessita entrada de vídeo analógica 

Necessidades	  do	  Cliente	  
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Lifesize Icon 400
Camera + codec unificado para pequenas salas de conferencia

Experiência conectada com Lifesize Cloud ou Lifesize Infrastructure

§  1080p30/720p60 video, 
§  Entrade de compartilhamento 1080p
§  6x zoom: 3x ótico e 2x digital
§  Suporte a um Monitor
§  Suporte a Lifesize Phone ou Digital MicPod
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Posicionamento
§  O Lifesize Icon 400 é um sistema de 

vídeoconferencia HD compacto desenhado para 
levar o poder das videoconferencias as pequenas 
salas de reunião ou a pequenos escritórios.

§  O Lifesize Icon 400 conectado à Lifesize Cloud 
permite chamadas Multiponto a até 25 
participantes, diretórios corporativo e de 
reuniões, travessia segura de Firewall/NAT, 
software updates automaticos e muito mais.

§  Para empresas globais com numerosas 
pequenas salas de reuniões ou escritórios 
pessoais ou SMB que preferem hardware 
dedicado de videoconferencia (Camera PTZ, 
codec, áudio) em alta definição.
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Lifesize Icon 400
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Lifesize Icon Series

Lifesize Icon 400 Lifesize Icon 600 Lifesize Icon 800  
(rack mountable) 

Performance 600 Kbps (720p30) 
820 Kbps (720p60) 
1.2 Mbps (1080p30)

600 Kbps (720p30) 
820 Kbps (720p60) 
1.2 Mbps (1080p30) 
1.7 Mbps (1080p60)

600 Kbps (720p30) 
820 Kbps (720p60) 
1.2 Mbps (1080p30) 
1.7 Mbps (1080p60)

Compartilhamento de 
Conteúdo

H.239/SIP (BFCP) dual video and 
presentation

H.239/SIP (BFCP) dual video and 
presentation

H.239/SIP (BFCP) dual video and 
presentation

Suporte à Display Single HD Dual HD Dual HD

Entradas de Vídeo 1 x HD Video In (up to 1080p30) HDMI 
enabled

1 x HD Video In (up to 1080p60) HDMI/
DVI-D enabled  
1 x DVI-I In (up to 1080p60) DVI-I/
HDMI/VGA enabled

4 x HD Video In (up to 1080p60) DVI/
HDMI/VGA enabled

Entradas de Áudio 1 x Lifesize Link (Lifesize Phone/Digital 
MicPod) 
1 x HD Video In

1 x Mic/Line In (3.5 mm) 
1 x Lifesize Link (Lifesize  
Phone, with optional Lifesize Digital 
MicPods) 
1 x HD Video In  
1 x DVI-I In

2 x Line In Balanced (Phoenix) 
1 x Lifesize Link (Lifesize Phone, with 
optional Lifesize Digital MicPods) 
4 x DVI In
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Comparação Série Icon

Lifesize Icon 400 Lifesize Icon 600 Lifesize Icon 800  
(rack mountable) 

Camera  
Microfone

Options: Lifesize Phone or 
Lifesize Digital MicPod

Options: Camera 10x or Camera S with 
Lifesize Phone or Lifesize Digital 
MicPod

Camera 10x with Lifesize Phone

Live Streaming/Recording 
(Requer Lifesize UVC Video Center 
ou LifeSizeCloud Enterprise) 

Optimized for video, audio and data, 
inside and outside a video call

Optimized for video, audio and data, 
inside and outside a video call

Optimized for video, audio and data, inside 
and outside a video call

Multiponto (Requer Lifesize® UVC 
ClearSea™ ou LifeSize Cloud)

Seamlessly escalate from person-to-
person to multiparty call and back again

Seamlessly escalate from person-to-
person to multiparty call and back again

Seamlessly escalate from person-to-
person to multiparty call and back again

Dimensão
Width: 216.5 mm (8.52”) 
Depth: 119.4 mm (4.70”) 
Height: 125.4 mm (4.94”) 
Weight: 1.04 kg (2.29 lbs)

Width: 365 mm (14.37”) 
Depth: 163 mm (6.42”) 
Height: 43.8 mm (1.72”) 
Weight: 1.53 kg (3.37 lbs)

Width: 440 mm (17.32”)  
Depth: 310 mm (12.2”)  
Height: 85 mm (3.35”)  
Weight: 6.99 kg (15.42 lbs)
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Lifesize Icon Flex 
Otimizado para uso com Lync, Hangouts, Jabber, 
Skype ou Lifesize Cloud
Conecta a qualquer PC ou Mac pela porta USB
Defirenciadores
§  Interface Touchscreen no telefone/microfone 

viva-voz que substitui sistemas de viva-voz 
dedicados (optional)

§  Qulidade de áudio e camera óptica PTZ 
mecanica de alta performance para suas 
comunicações diárias

§  Suporte e atendimento LifeSize
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Novo Controle Remoto

§  O Icon Flex NÃO possui interface (UI) todas as 
opções são controladas no PC (Lync, 
Hangouts, Skype ou LifeSize Cloud)

§  O Controle Remoto fornece:

§  Controle da camera Pan/Tilt/Center

§  Controle de Volume

§  Controle de Zoom In e Zoom Out

§  Controle de Mudo
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Icon Flex
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Lifesize Phone com Icon Flex
§  Registra o Lifesize Phone com seu IP-

PBX, ou use com Lifesize Cloud
§  Lifesize Phone se torna um sistema de 

conferencia de áudio independente
§  Experimente áudio de qualidade 

superior nas suas comunicações
§  Permite substituir telefones de baixa 

qualidade existentes em pequenas 
salas de reuniões
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Obrigado!


