
  

Pexip Infinity. 
Simples assim.  

Uma Plataforma de Software, flexível  e escalável que 
proporciona Salas de Videoconferência  Personalizadas para 
qualquer número de usuários em Vídeo, Voz e com total 
mobilidade.  
	  

www.pexip.com 
	  

Se você está buscando uma plataforma em Software para Salas Virtuais de Reunião ( VMR ) , uma MCU eficaz altamente 
escalável, com ótimo custo benefício, um Gateway para integração com Microsoft Lync , Videoconferência via Browser WebRTC 
ou Telepresença imersiva , uma solução de Firewall Traversal , uma solução de interoperabilidade do Microsoft Office 365 na 
Nuvem, ou uma forma de reduzir as altas despesas de WAN , nós acreditamos que você vai se surpreender com a Pexip ,  
tanto com nossos preços quanto com o nosso desempenho e nossa flexibilidade de aplicações. 
	  

Pexip Infinity- Visão Geral da Solução & Desafios que resolvemos  
 
Pexip Infinity é uma solução de Videoconferência baseada em Software 100% virtualizada em seu Data Center, Servidor 
Corporativo. Nosso software é totalmente virtualizado nas plataformas VMWare  ou Microsoft HyperV , permitindo a sua empresa 
tenha todas as vantagens de redundância , resiliência, distribuição de recursos e iniciativas verdes . Se você pretende usar o Pexip 
Infinity como um serviço Gateway ou VMR , os benefícios exclusivos da nossa arquitetura distribuída lhe permitirá economizar 
largura de banda e melhorar a qualidade de áudio e vídeo . Pexip Infinity é uma plataforma de mídia escalonável com upgrades de 
software atualizados a cada dia e fornecido através de uma assinatura anual de software . Isso permite que uma rápida forma 
resolver  os problemas de hoje com a flexibilidade necessária para se adaptar às mudanças organizacionais ou de mercado atuais 
e para o futuro. 
 
Veja alguns exemplos de como as empresas e organizações estão utilizando o Pexip Infinity: 
 
 
	  

Interoperabilidade do Microsoft Lync com sua plataforma de videoconferência existente 
Você precisa de interoperabilidade de seu Microsoft Lync 2010 ou 2013 nativos com seus ativos de 
videoconferência existentes ... incluindo voz, vídeo e compartilhamento de conteúdo? Não tem problema, Pexip 
Infinity atua somente como uma solução única no mercado como um Gateway distribuído e escalável  atuando 
na conversão de mídia do Lync para VTC e vice-versa .... tudo através de seus aplicativos de fluxo de trabalho 
atuais. Se você precisa de uma solução transparente para ter um cliente do MS Lync colaborando com sua 
plataforma de videoconferência Cisco , Polycom e LifeSize ... não tem problema . Deseja que o sua plataforma  
participe de de uma chamada Lync AVMCU ... não tem problema! O Pexip Infinity resolve isso de forma simples 
e transparente sem necessidade de nenhum Hardware, Software ou licença adicional... 
 
 
	  



 

Voz e Vídeo de forma escalável e acessível  
Você está buscando implementar o Cisco Jabber para o desktop para alavancar o porfifólio Cisco Unified 
Communications , mas não pode dar ao luxo de escalar multiponto ou MCU para todos? Muito caro para adicionar 
WebEx e conferências de áudio para a solução? Transforme o Pexip em  seu aplicativo de Salas Virtuais VMR  
convergentes de voz, vídeo e conteúdo a partir de qualquer dispositivo , para qualquer usuário através de uma sala 
de reuniões simples para todos na organização . Aproveite o seu controle de chamadas Cisco Call Control  
integrado ao Pexip IVR para o acesso de áudio , integrando o cliente Jabber para vídeo e conteúdo com 
atingimento de  ROI em menos de 6 meses. 
 
 Firewall Traversal 
Como B2B e B2C se expande a cada dia , você está procurando uma solução de firewall transversal barata de 
evitar o pagamento de $ 1500 ou mais por sessão de mídia com soluções de controle de chamada de vídeo da 
Polycom ou de Cisco (como VCS-E ou VBP ) ?  Com a solução de videoconferência distribuída Pexip você pode 
estabelecer um backplane virtual através da zona desmilitarizada com verificação visual de chamadores externos 
antes que a permissão de acesso seja concedida. 
 
 Federação nativa para o Office 365 
Precisa criar uma federação  para o Office 365 para aproveitar as premissas de videoconferência com MS Lync 
baseado na nuvem ? Quer tirar proveito de acesso PSTN de seus clientes IP-PBX e Lync para estender VOIP 
externamente? Não tem  problema – O Pexip está lá para você com uma das única soluções de ederação nativa 
para o Office 365 . 
 

Preparado para o futuro 
Olhando para o futuro da Web- RTC e buscando a integração  desta aplicação Web colaborativa livre em sua intranet , 
extranet e outras aplicações de fluxo de trabalho ? Voz, vídeo e compartilhamento de conteúdo de graça? Tire proveito 
das API’s do Pexip Infinity par personalizar a plataforma facilmente e atender às suas necessidades. 
O baixo custo da solução Pexip significa que a o Pexip Infinity tem um custo benefício muito melhor do que as 
soluções tradicionais e fornece flexibilidade com o licenciamento baseado em assinatura anual em 1, 2, 3 ou mais anos. 
Isso permite que você mude a sua direção a qualquer momento sem depreciar ativos . Não temos  certeza se o 
Microsoft Lync vai resolver seus desafios de forma nativa no próximos anos? Não tem problema, temos um plano de 
um ano . Confiantes na direção da empresas e buscando maximizar uma estratégia de Salas Virtuais (VMR) para todos 
os funcionários com uso ilimitado de voz, vídeo e conteúdo a partir de qualquer dispositivo? Garantir um contrato multi- 
ano para o menor custo ? Ok, garantido. 
 
ROI  
No Pexip , acreditamos no fornecimento de aplicações que são , pelo menos, metade do preço de soluções 
comparáveis com o dobro do valor . Isso significa que temos uma baixa barreira de entrada para começar com a sua 
assinatura , mas também proporcionar um ROI significativo com implementações VMR - especialmente quando 
migrando do soluções 3rd party caros para os serviços de áudio, vídeo e web -conferência . Única arquitetura 
distribuída que vai economizar entre 30-70 % no consumo de WAN entre os seus principais locais e o seu Data 
Center. Quanto mais nós de conferência que você implementa com próximo de seus usuários finais , mais você pode 
economizar. Para organizações com centenas ou milhares de ligações por mês , essa poupança poderia ser centenas 
de milhares e milhões de dólares em economias de rede por ano. Por favor, solicite uma análise de ROI personalizado! 
 
Para mais informações acesse: www.pexip.com  
 
 
 


