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Dați clic și conectați-vă pentru a colabora

Fișă tehnică

Descrierea produsului
Fără să fie necesară descărcarea unei aplicații, platforma noastră web vă permite instant să inițiați 
sau să participați la un apel de realitate asistată din browser-ul dvs. Accesați www.xe.live și inițiați un 
apel live, colaborativ, în HD, cu unul sau mai mulți utilizatori. 

Invitați utilizatori să se alăture unui apel securizat XpertEye prin trimiterea unui link prin SMS sau 
e-mail. Participarea ca invitat este simplă - un clic și aveți acces! 

Funcții principale
• Apeluri video cu un singur interlocutor și de tip conferință, HD sau pe lățimi limitate de bandă
• Spațiu de lucru partajat: board de colaborare, focalizare, indicator în fluxul video, importarea  
 imaginilor și PDF-urilor, partajarea ecranului, adnotări (text, schițe, săgeți etc.)
• Control asupra camerei utilizatorului aflat la distanță: focalizare, fotografiere, lanternă etc.
• Modul Confidențial: opțiune suplimentară de securitate care nu le permite utilizatorilor stocarea  
 oricăror date sau fișiere media din apel
• Mesagerie instant
• Listă de prezență: vedeți cine este online și căutați în lista de contacte pentru colaborare instant
• Geolocalizarea utilizatorului la distanță
• Limbi disponibile: arabă, cehă, chineză, coreeană, engleză, franceză, germană, hindi, italiană,  
 japoneză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, rusă, slovenă, spaniolă, tamilă, thailandeză, turcă
• Utilizare în medii explozive: Disponibil pe dispozitivele compatibile ATEX Zona 1, IECEx Zona 1  
 și CSA C1 D1
• Opțiuni de conectivitate: Conexiune 3G, 4G, 5G, WiFi și prin satelit
• Compatibilitate SSO (SAML V2 Open ID Connect)
• Browsere compatibile: Chrome, Safari, Edge
• Opțiuni flexibile de implementare: Găzduire scalabilă SaaS, local, în cloud privat sau retea privata
• Fluxuri de comunicare securizate:
  • Găzduite în centre de date conforme HIPAA și HDS
  • AMA nu stochează niciun fel de date ale clienților pe serverele noastre. Toate datele (imagini,  
   videoclipuri, documente, texte, adnotări) transmise în timpul unui apel sunt șterse după   
   încheierea apelului XpertEye
  • XpertEye utilizează tehnologia de criptare TLS pentru protecția datelor
  • Card SIM Dust Mobile pentru protejarea comunicațiilor mobile sensibile împotriva amenințărilor  
   și atacurilor cibernetice

Utilizatori invitați
Invitațiile cu link se pot trimite 

prin SMS sau prin e-mail

Cost total mic de proprietate
Prețul este bazat pe licențe 

tip floating

Configurare ușoară și rapidă
Rulează în browser, nu este 

necesară instalarea unei aplicații

Independent de dispozitiv
Funcționează pe orice dispozitiv 
conectat (smartphone, tabletă 

sau PC)

Principalele 
beneficii


