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Video Konferans 

Video konferans sistemleri ile artık toplantılarınızı, görüşmelerinizi, 
ofisinizden çıkmadan yapabileceksiniz.
Böylece hem paradan hem de zamandan kar edeceksiniz. 
Video konferans, farklı noktalardaki insanların bir araya gelerek 
yüz yüze görüşmek için tarafik ve benzeri bir çok soruna katlanmak 
yerine, ofisinden diğer ofisteki insanlarla gerçek zamanlı olarak 
toplantı, eğitim, konferans yapabilme imkanları sunmaktadır. Bu 
uygulamalarıda yüksek kalitede (Ultra HD) olarak 
gerçekleştirebilmenize olanak sağlamaktadır.

Diğer ofis ve şube çalışanları ile karşılıklı olarak tartışabilme, ortak 
çalışma ve veri paylaşımını (sunum yapma, teknik çizimler, bütçe 
dosyaları, …) yapabilmektedir. Hatta ortak çizim veya uygulamayı 
karşılıklı olarak kullanabilmektedirler.

Katılımcılar, mikrofon ve kamera ile diğer noktalarda bulunan 
insanlara kendilerini ifade ederken, karşıdan gelen görüntü ve
sesi almak için televizyon veya bilgisayar monitöründen 
faydalanmaktadırlar. Video konferans, yüz yüze görüşme 
konforunun çeşitli cihazlarla icra edilmeye çalışılan bir şeklidir.



Video Konferansın Faydaları

Farklı şubelerde bulunan yöneticilerin toplantı amacıyla merkeze 
gelmesi ile oluşan zaman kaybına son veriyor.

Takım çalışmasını pekiştiriyor.

Video konferans sayesinde anında toplantı yapabilme imkanları 
doğmaktadır. Dolayısıyla çok hızlı kararlar verme imkanları sunuyor.

Yöneticiler ile anında iletişim imkanı sayesinde, üretkenlik artarak, 
kilit noktada (şirket yöneticileri, firma içinde başarılı personel) 
bulunan insanların üretkenliği artmış olacaktır.

Toplantı yapabilmek amacıyla katlandığı birçok zahmetten kurtulan
yöneticilerin moral bakımından çöküntüye uğramaları daha aza iner.

Araştırmaların da gösterdiği gibi seyahat harcamaları firmalara 
büyük bir külfet getirmektedir. Video konferans sayesinde seyahat 
harcamaları şaşırtıcı derecede azalacak.

Mobiliteyi artırır. Bu sayede yer ve mekan bağımlılığı ortadan 
kalkarak farklı noktalardan toplantılara katılabilme imkanı doğmuş 
olacak. Hatta elde taşınan dizüstü bilgisayarlar sayesinde, toplantı 
yapabilmek için mekana bağımlılık da ortadan kalkmaktadır.

Video konferans daha verimli toplantılar sağlayacak, bunun yanında 
kısa zaman diliminde daha fazla toplantı yapabilme imkanı doğduğu 
için, zaruretten dolayı yapılamayan toplantıların yapılabilmesi imkanı 
doğacak.

Maliyet ve zaman sorunları sebebiyle toplantıya iştirakler mümkün
olduğunca asgari seviyede tutulmaktaydı. Video konferans, maliyet 
ve zaman sorununu en aza indirdiği için daha yüksek katılım ile 
toplantı düzenleme olanağı sağlıyor.

Aslında firmalar, toplantı amacıyla farklı şehirlere değerli 
çalışanlarını göndererek kaza riskini de göze almış oluyorlar. 
Video konferans sistemi sayesinde seyahat zorunluluğu ortadan 
kalktığı için yönetici kademesinin güvenliğini de artırmış oluyoruz.

Firma bazında çalışanlara yapılacak eğitimde, Video konferans 
sisteminden faydalanarak, eğitim giderlerini çok ucuz ve daha
sıklıkla imkan sağlanacak.



Neden Vodanet 

Vodanet Profesyonel Servis Ve Hizmetler

Vodanet kuruluşunuzun ihtiyaçlarını ön plana çıkarır, iş sorunlarını
daha hızlı ve yenilikçi yöntemlerle çözen iletişim çözümlerinin 
planlamasını, kurulumunu ve teknik destek hizmetlerini sağlar.

Planlama Ve Tasarım Hizmetleri
Kuruluşunuzun video konferansve ses çözümlerinden en fazla 
verimi elde etmesini sağlar.
Kurumsal rekabet şartlarında firmanızı bir adım öne çıkarıcak yeni
nesil iletişim çözümlerini birlikte geliştirebiliriz.
Yüksek kaliteli video ve mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimi için
BT altyapınızı proaktif olarak hale getirin.

Kurulum Hizmetleri
Kurulum, uygulama ve entegrasyon hizmetleri yeni nesil karmaşık
teknolojik ürünler için profesyonel destek almanız süreçleri
Hızlandırmakla kalmaz ayrıca bilgi ve tecrübemizle iletişim 
çözümlerinin etkisini arttırır.

Satın aldığınız yüksek teknoloji ile üretilmiş iletişim cihazlarını,
25 yıllık saha tecrübemizle tüm özellikleri ile %100 çalışır şekilde
kullanmak için Vodanet’ten kurulum hizmeti almalısınız. 



Müşteri Destek Hizmetleri
Vodanet satış sonrası destek hizmetleri, standart bir teknik servis
hizmetinden öte çözüm değerini ve müşteri memnuniyetini en üst
seviyeye taşımak amacı ile 7/24 kesintisiz hizmet vermektedir.

Yatırımınızı korumak, yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak ve 
rahat kullanım sağlamak için kapsamlı destek paketlerimiz 
arasından seçim yapabilirsiniz.  

Yazılım güncelleme desteği ile en yeni özelliklere sahip olun. 
Yeni versiyonlar ile sistem kullanılabilirliği arttırarak teknoloji 
yatırımlarınızdan maksimum performans elde edin.

Optimizasyon Hizmetleri
Uygulama, analitik veri ve servis hizmetleri, video çözümünüzün
verimini arttırmaya, firmanızın ve kullanıcılarınız için yeni 
potansiyellerin kilidini açmaya fayda sağlar.

Video görüşmelerinizin stratejik hedeflerinizle uyumlu halde 
kalmasını ve son kullanıcıların teknoloji kullanımını en üst düzeye
çıkarmasını sağlar.

Kullanıcı deneyimini, kapasitesini ve çağrı kalitesini takip etmek,
yönetmek için doğru bilgi ve yardımı elde edersiniz.

Uygulama geliştirme ve entegrasyon hizmetleri, video haberleşme
uygulamarında daha doğal bir parçası yapmaya destek olur.

Yönetim Hizmetleri
İletişim yatırımınızın değerini en üst seviyeye çıkarmak için son
teknoloji izleme, yönetim ve barındırma hizmetleri kullanmalısınız.

İş ve operasyonel zorluklarınızı karşılamak için özenle tasarlanmış
yönetim hizmetleri Vodanet tecrübesi ve bilgi birikimi ile sizinle.

Video iletişim ağınızın devam eden işlemlerini izlemek veya 
yönetmek için ek kaynaklarla ekibinizi arttırın.

Video iletişim altyapısı ve uç noktalar için daha yüksek performans
ve kullanılabilirlik sağlayın. 



Bulut Tabanlı 
Video Konferans



Yealink Meeting
Kurumsal Bulut Tabanlı Video Konferans Sistemi

Kolay Kullanım

Mobil cihaz, dizüstü bilgisayar 
veya herhangi bir oda 
sisteminden tek tıkla toplantı 
başlatma ve toplantıya katılma

Akıllı kullanıcı arayüzü, baştan 
sona her şeyi kolaylaştırır ve 
saniyeler içinde kullamıma 
başlayabilirsiniz

Profesyonel oda tipi video 
konferans cihazlarının 
entegrasyonu ve yönetimi 
kolaydır

Video konferans görüşmenizi 
yönetmek ve beyaz tahta 
(whiteborad) özellikleri için 
dokunmatik tablet paneli 
kullanabilirsiniz

Daima Güvenli ve Koruma Altında

Anti-hacking ve attack

Harici kötü niyetli saldırılardan 
kaçınmak için yüksek düzeyde 
güvenli Amazon Web Hizmetlerine 
(AWS) dayanır

Bilgi güveninirliği

Tüm iletişim verileri ve toplantı 
içeriği aktarım sırasında şifrelenir 
kurumsal seviyede koruma sağlar

Uluslararası gizlilik uyumluluğu

GDPR ve CCPA uyumluluğu ile 
Yealink Meeting, bireylerin ve 
kuruluşların bilgilerinin gizlilik 
güvenliğini garanti eder

Yönetim kolaylığı

Sistem yöneticileri tarafından 
katılımcılara sunulan özel profillerle 
(kimlik doğrulama, konuşma izni vb.) 
güvenli toplantılar sağlar

Profesyonel Video Konferans Hizmeti

Türk Lirası fatura

Yealink Meeting video konferans sistemi 
Türk Lirası olarak firmanıza fatura 
edilecektir; böylece resmi gider olarak 
kayıt altına alınabilir

Maliyet avantajı

Kurulumda uyumluluk ve ekstra teknik 
destek maliyetleri ortadan kaldıran 
kullanım özellikleri

Yerel Türkiye desteği

Kurulum ve kullanım sırasında teknik 
destek taleplerinize Vodanet tarafından 
anında cevap verilecektir

Uyumluluk

Yealink Meeting Polycom, Microsoft Teams 
gibi diğer ana akım üçüncü taraf konferans 
odası ekipmanlarıyla entegre 
olabilmektedir



UVC-30 USB
Video Konferans Sistemi
• 4-6 kişilik toplantı odaları için tasarlanmıştır

• UVC30 4K USB kamera

• 4K Ultra HD görüntü kalitesi

• 3x digital zoom kamera

• 120° (çapraz) görüş açısı 

• CP900 USB hoparlör ve mikrofon ünitesi

• 2 metre mikrofon kapsama alanı

• Type-C hub (2x USB-A, HDMI, 1x USB-C, Güç adaptörü)

UVC-40 USB
Video Konferans Sistemi
• 8-10 kişilik toplantı odaları için tasarlanmıştır

• UVC40 4K 20 Megapiksel USB kamera

• 4K Ultra HD görüntü kalitesi

• 8x digital yakınlaştırma (zoom) özelliği

• 133° (çapraz) görüş açısı 

• Entegre 8 adet mikrofon ve 5W hoparlör

• Yapay zeka destekli kamera özellikleri 

(Yüz tanıma, resim çerçeveleme, konuşan kişi takibi)

UVC-50 USB
Video Konferans Sistemi
• 10 kişilik toplantı odaları için tasarlanmıştır

• 1920x1080p Full HD 60 fps görüntü kalitesi

• 5x optik yakınlaştırma (zoom) özelliği

• 91° (çapraz) görüş açısı 

• 2 adet kablosuz mikrofon

• 3 metre mikrofon kapsama alanı

• Opsiyonel ilave kablolu mikrofon

• Uzaktan kumanda

UVC-80 USB
Video Konferans Sistemi
• 10 kişilik ve daha büyük toplantı odaları için tasarlanmıştır

• 1920x1080p Full HD 60 fps görüntü kalitesi

• 12x optik yakınlaştırma (zoom) özelliği

• 78.5° (çapraz) görüş açısı 

• 2 adet kablosuz mikrofon

• 3 metre mikrofon kapsama alanı

• Opsiyonel ilave kablolu mikrofon

• Uzaktan kumanda



MeetUp USB
Video Konferans Sistemi
• 4-6 kişilik toplantı odaları için tasarlanmıştır

• 4K Ultra HD görüntü kalitesi

• 5x digital zoom kamera

• 120° (çapraz) görüş açısı

• Otomatik resim çerçeveleme

• Logitech RightSense ses ve görüntü teknolojileri 

• 4 metre mikrofon kapsama alanı

• Opsiyonel ilave kablolu mikrofon

• Uzaktan kumanda

Group USB
Video Konferans Sistemi
• 12-15 kişilik toplantı odaları için tasarlanmıştır

• 1080p HD görüntü kalitesi

• 10x optik yakınlaştırma (zoom) özelliği

• 90° (çapraz) görüş açısı 

• 6 metre mikrofon kapsama alanı

• Opsiyonel ilave kablolu mikrofon (2 adet)

• Uzaktan kumanda

Rally USB
Video Konferans Sistemi
• 10 kişilik ve daha büyük toplantı odaları için tasarlanmıştır

• 4K Ultra HD görüntü kalitesi

• 15x optik yakınlaştırma (zoom) özelliği

• 90° (çapraz) görüş açısı 

• 1 adet kablolu mikrofon

• 4,5 metre mikrofon kapsama alanı

• Opsiyonel ilave kablolu mikrofon (en fazla 7 adet)

• Kablolu hoparlör ünitesi

• Opsiyonel ilave kablolu hoparlör (en fazla 2 adet)

• Uzaktan kumanda

• Otomatik resim çerçeveleme

• Logitech RightSense ses ve görüntü teknolojileri

• WDR özellikli RightLight düşük ışık telafisi

• RightSound akıllı ses teknolojisi

• RightSide otomatik kişi algılama ve çerçeveleme

• Opsiyonel montaj kiti ile akıllı kablolama



Toplantı odanızda bilgisayar gereksinimi olmadan 
Zoom ve Teams video konferans çözümü

Studio X30
Video Konferans Sistemi

4-6 kişilik toplantı odaları için tasarlanmıştır

4K Ultra HD görüntü kalitesi

4x digital zoom kamera

120° (çapraz) görüş açısı

Otomatik resim çerçeveleme

TC8 dokunmatik masaüstü kontrol paneli

AirPlay, Miracast kablosuz sunum paylaşımı

4 adet entegre mikrofon

4,5 metre mikrofon kapsama alanı

Yapay zeka destekli gürültü filtreleme özelliği

Bluetooth, Wi-Fi 

Opsiyonel ilave kablolu mikrofon (Poly C60)

Opsiyonel uzaktan kumanda

Studio X50
Video Konferans Sistemi

10 kişilik toplantı odaları için tasarlanmıştır

4K Ultra HD görüntü kalitesi

5x digital zoom kamera

120° (çapraz) görüş açısı

Otomatik resim çerçeveleme

TC8 dokunmatik masaüstü kontrol paneli

AirPlay, Miracast kablosuz sunum paylaşımı

5 adet entegre mikrofon

6 metre mikrofon kapsama alanı

Yapay zeka destekli gürültü filtreleme özelliği

Bluetooth, Wi-Fi 

Opsiyonel ilave kablolu mikrofon (Poly C60)

Opsiyonel uzaktan kumanda



Studio USB
Video Konferans Sistemi

• 8-10 kişilik toplantı odaları için tasarlanmıştır

• 4K Ultra HD görüntü kalitesi

• 5x digital zoom kamera

• 120° (çapraz) görüş açısı

• Otomatik resim çerçeveleme

• Konuşan kişiyi takip eden ilave kamera

• 6 adet entegre mikrofon

• 3,6 metre mikrofon kapsama alanı

• Gürültü filtreleme (NoiseBlock) özelliği

• Poly Acoustic Fence telnolojisi

• Bluetooth kablosuz bağlantı

• Stereo hoparlör

• Opsiyonel ilave kablolu mikrofon 

• Uzaktan kumanda

• Windows 7, 8.1, 10 uyumlu

• MacOS 10.12, 10.13, 10.14 uyumlu 

Konuşan Kişiye Odaklanma



Yealink MVC400
Microsoft Teams

Video Konferans Sistemi

Yealink MVC500 II
Microsoft Teams

Video Konferans Sistemi

Yealink MVC800 II
Microsoft Teams

Video Konferans Sistemi

Yealink MVC900 II 
Microsoft Teams

Video Konferans Sistemi

Yealink MVC300 II
Microsoft Teams

Video Konferans Sistemi

Yealink VC210
Microsoft Teams

Video Konferans Sistemi





ZoomRooms için tasarlanan 
Yealink video konferans sistemleri 

Üst Düzey 
Ses Kalitesi

360° mikrofon kapsama

6 metre yarıçap  

Noise Proof ses 

gürültü filtreleme 

teknolojisi

Üst Düzey 
Görüntü Kalitesi

UVC USB PTZ kamera

1920x1080 çözünürlük 

5x / 12x optik zoom

Otomatik resim 

çerçeveleme





HP Elite Slice G2
Toplantı Odası Video Konferans Bilgisayarı



Uygulama Örnekleri







Paranızı ve Zamanınızı
Boşa Harcamayın

Vodanet İletişim Hizmetleri
Altayçeşme Mah. Çam Sok. No:16 Dap Royal Center D Blok Kat:8/32

Maltepe – İstanbul
Tel: 0216 340 76 40   Faks: 0216 340 51 73

www.vodanet.com.tr 

Her Yerden Full HD Görüntü, Ses ve Sunum Paylaşımı

Bir düşünün;
Taksi, uçak, otel ve yemek giderleriniz
için ne kadar harcıyorsunuz? Video Konferans
için yapacağınız yatırım yolda harcadığınız
zaman ve paranın yanında çok küçük bir
miktar olarak kalmaktadır.

ÜCRETSİZ DEMO

İÇİN BİZİ ARAYIN


