SecureStream
Compartilhe conteúdo com segurança além da sala de controle

b Extremamente fácil de usar,
com integração CMS
b Arraste e solte fontes em um
canal de transmissão
b Canal de transmissão
disponível no navegador da
web de qualquer dispositivo
móvel
b No âmago da segurança,
usando a tecnologia local e na
nuvem
b Transmitir de forma segura
para a sala de controle

O SecureStream da Barco é uma solução de streaming de mídia que torna o
compartilhamento de conteúdo da sala de controle para participantes externos (e
vice-versa) fácil e seguro. Além da sala de controle TransForm N e CMS da Barco e
dos produtos de colaboração, o SecureStream usa uma interface de usuário
muito intuitiva que permite aos operadores da sala de controle arrastar e soltar
fontes de vídeo ou dados em um canal que pode ser enviado à equipe de campo
ou a especialistas externos.
Na visão geral das fontes disponíveis, os operadores da sala de controle podem
simplesmente arrastar e soltar o conteúdo em um canal SecureStream e, em
seguida, fornecer o link necessário para os receptores. O conteúdo pode ser de
vídeo, dados ou até uma perspectiva do CMS (um grupo de conteúdo reunido
logicamente). O usuário final remoto pode usar o navegador da web do seu
dispositivo móvel pessoal para visualizar o conteúdo compartilhado.
Aplicativos

b Compartilhar informações das sedes centrais a diversas posições de comando remotas
b Transmitir informações para salas de reunião distribuídas e salas de crise
b Compartilhamento de informações de emergência em diferentes escalões, com parceiros ou
agências externas
b Compartilhar informações de participantes externos e profissionais de campo com a sala de
controle
b Oferecer informações situacionais para a equipe em campo
b Consultar especialistas remotos para obter conselhos
b Compartilhar informações de “painéis de controle” com os gerentes, através de dispositivos
móveis

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SECURESTREAM

Plataformas

WSG-110

Processador

Intel(R) Core(TM) i7 Quad core CPU 3,4GHz

Memória

8 GB RAM

Disco rígido

128 GB SSD

Rede

2x 1Gb/s LAN

Placa gráfica

Intel HD Graphics 630

Saídas

Até 2x visores HD 1920x1200 a 60Hz via DisplayPort (HDMI via adaptadores inclusos)

Entrada

Fontes de vídeo IP (H.264), Video2Data (Barco V2D), Computação de Rede Virtual (VNC), Protocolo de
Área de Trabalho Remota (RDP)

Fator de forma

60 x 190 x 190 mm | 2,36 x 7,48 x 7,48 pol
Embalado: 230 x 260 x 308 mm | 9,06 x 10,24 x 12,13 pol

Peso

2,2 kg
Embalado: 4,5 kg

Fonte de alimentação

External PSU 150W / 90 – 264 VAC / 47 – 63 Hz

Consumo de energia

Típ. 83 W | máx. 110 W

Faixa de temperatura

0° -40° C | 32° -104° F

Umidade

Máx. 80% (sem condensação)

MTBF

47.500 horas

Nível de Ruído

Máximo de 32 dbA (medidos a 1 m/32,8 pés de distância a 22 °C/72 °F)

Conformidade

CE, CB, UL, RCM, BIS, CU-EAC, FCC Classe A
CCC entrar em contato com as Vendas da Barco

Modelos disponíveis

Montagem

Nº do pedido
R9811020B

WSG-110 SecureStream Gateway US

R9811020F

WSG-110 SecureStream Gateway EU

R9811020G

WSG-110 SecureStream Gateway UK

R9811020I

WSG-110 SecureStream Gateway CN

R9811020

WSG-110 SecureStream Gateway

Nº do pedido
R9811098

Montagem VESA P110 (para 1 OPS-110 + 1 PSU)

R9811099

Montagem em rack P110 (para 2 OPS-110 + 2
PSU)
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