
3 Opp til 30 deltakere per møterom

3 Ubegrenset tilgang til opptak og streaming

3 Datadeling

3 Ingen nedlasting på din datamaskin nødvendig

3 Ingen konfigurering nødvendig ved bruk av EasyConference Mobile på Android og iOS

3 Gratis Lync®, SkypeTM & Skype for BusinessTM integrasjon

3 Med støtte for videosystem, SkypeTM for Business og Lync®, mobiler med EasyConference 
Desktop & EasyConference Mobile, telefoner og hvilken som helst nettleser

3 LIVE support for å sikre høy kvalitet på møteopplevelsen

EasyConference
Møt hvem som helst... Fra hvor som helst...

TA KONTAKT
support@easymeeting.net

sales@easymeeting.net

EasyConference er en skybasert videokonferansetjeneste som gjør det enkelt å ha 

LIVE videomøter fra videokonferansesystemer, datamaskiner, mobile enheter og 

analoge telefoner. Med EasyConference kan du enkelt samarbeide internt og eksternt, 

og skape en fleksibel arbeidsplass for dine ansatte. Samtidig som du reduserer både 

karbonutslipp og dine reisebudsjetter.

EasyConference er skalerbart slik at vi kan vokse med selskapet ditt. Abonnementet 

inkluderer streaming og opptak, samt support fra våre Easymeeting Experts. 

Tekniske spesifikasjoner

OM OSS
Easymeeting leverer  brukervennlige videokonferanseløsninger av høy kvalitet. Vi jobber for å levere enkle 
verktøy slik at du kan jobbe mere effektivt å fokusere på det som inspirerer deg.

*Dette dokumentet kan bli oppdatert og endret uten varsel

Hva kan EasyConference gjøre for deg?
EasyConference er ditt personlige møterom i skyen hvor du og dine forbindelser kan 

møtes uavhengig av hvor dere befinner dere i verden. EasyConference leverer høykvalitets 
videokonferanseløsninger som er enkel å bruke fra hvilken som helst enhet, slik at du kan jobbe 

mer effektivt og fokusere på det som inspirerer deg.

Security 
Support for AES (128-bit key size) and DTLS SRTP 
encryption

Supported Protocols 
• H.323, SIP, WebRTC, RTMP, Microsoft Lync, Skype 
for Business, Skype

Data Collaboration and Presentation Sharing  
• H.239 (H.323), BFCP (SIP), RDP (Microsoft Lync), 
VP8 (WebRTC high frame rate), JPG (apps & web)

Audio Support Codecs  
• G.711(a/µ), G.722, G.722.1, G.722.1 Annex C 
(licensed from Polycom®), Siren7™, Siren14™ 
(licensed from Polycom®), G.729, G.729A, G.729B, 
Opus, SILK, MPEG-4 AAC-LD (MPEG-4 video 
technology licensed by Fraunhofer IIS), Speex, 
AAC-LC

Video Support Codecs  
• H.261, H.263, H.263++, H.264, H.264 SVC (UCIF 
Profiles 0, 1), VP8, Flash video (for Internet 
Explorer and Safari browser support), RTVideo 
(licensed from Microsoft®)

Other audio and video features 
• Resolutions from QCIF to 1080p (1920x1080)*; 
4:3 and 16:9 aspect ratios 
• Frame rates up to 30 fps 
• Wideband audio mixing 
• Automatic gain control. 
• Control individual audio 
*technology preview only

Recording and streaming 
Via YouTube live events

EasyConference Mobile 
• Available for download on iOS and Android 
mobile devices 
• Participate in meetings, view presentations, no 
configuration necessary

Bandwidth 
• Connections from 8 kbps per participant (G.729, 
audio-only), up to 6 Mbps per participant (will vary 
depending on the environment, video resolutions, 
etc.)

Én pris for alle
funksjoner

Ønsker du å forbedre 
møtene dine?
Softwareklienter for datamaskiner, 

smarttelefoner og nettbrett er flott å 

bruke når du er på reise eller arbeider 

hjemmefra, men kun videosystem som vår 

egen Easymeeting TWS vil kunne gi deg 

en optimal møteopplevelse.

Ta kontakt med Easymeetings sales i 

dag for nærmere informasjon om våre 

tjenester.

           sales@easymeeting.net

Last ned EasyConference Mobile
✉


