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PANACAST 50

Ontworpen als de eerste intelligente
videobar voor het nieuwe normaal
1

Verbluffend geluid.
We hebben vergaderruimte-audio voor het moderne werken totaal
vernieuwd, met acht microfoons van professionele kwaliteit en de
meest geavanceerde beamformingtechnologie die menselijke stemmen
detecteert, ondersteund door intelligente algoritmen die storende
geluiden verwijderen. Vier krachtige, door Jabra ontworpen luidsprekers
– twee woofers van 50 mm en twee tweeters van 20 mm – in een
trillingvrije stereo-opstelling, voor ruimtevullende high-definition audio
van topkwaliteit. De nieuwste bidirectionele audiotechnologie levert
natuurlijkere gesprekken.

We zijn er helemaal voor gegaan om u
helemaal mee te laten doen.
Drie 13-megapixelcamera's, gemonteerd in een uiterst nauwkeurige
array met meerdere camera's, creëren een realtime videostream met
ons unieke gezichtsveld van 180°. Deze bestrijkt de hele ruimte - van
muur tot muur - dus hoe u tegenwoordig ook werkt, uw teams kunnen
nog steeds persoonlijk vergaderen terwijl ze op veilige afstand van
elkaar blijven. Haarscherpe, high-definition gepatenteerde realtime
beeldsamenvoegingstechnologie bepaalt met geavanceerde algoritmen
precies hoe de drie streams live worden samengevoegd. Dat gebeurt
in realtime, zonder vertraging, wat een vloeiend beeld over 180° in
Panoramische 4K oplevert. Van één-op-één gesprekken tot complete
teamvergaderingen, onze intelligente technologie betrekt iedereen altijd
op de beste manier 2. Het is video conferencing, maar dan anders.

Levensechte vergaderingen, voor iedereen.
Virtual Director gebruikt zowel op AI gebaseerde video- en
audiostreams als onze eigen intelligente algoritmen om het frame
automatisch aan te passen aan wat er in de vergadering gebeurt en
detecteert actieve sprekers om een vergaderervaring op afstand te
leveren die levensecht en responsief is. Tegelijkertijd gebruikt deze
intelligente software onze AI-technologie om te begrijpen wat er
in de ruimte gebeurt en daarop te reageren, zodat actieve sprekers
perfect in beeld worden gebracht zonder de mensen om hen heen af
te snijden. Het resultaat is een totaal vernieuwde vergaderervaring, die
samenwerking op afstand dynamischer maakt met een écht menselijk
accent 2. Zo kunnen u en uw collega's met elkaar in contact blijven,
hoeveel afstand er ook tussen uw werkplekken is.
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Bekijk de feiten op jabra.com/commercial-claims
U kunt kiezen tussen Virtual Director en Intelligent Zoom via Jabra Direct en Jabra Xpress

Veiligheidsinzichten en richtlijnen maken
uw vergaderruimten weer veilig.
Safety Capacity en Room Usage Insights genereren anonieme
gegevens over de bezetting van uw vergaderruimten, waarbij ons
180° gezichtsveld de hele ruimte bestrijkt, zodat er geen kans is
dat deelnemers worden gemist omdat ze buiten beeld zijn. Naast
twee onafhankelijke videostreams houdt een derde onafhankelijke
datastream een constant 180°-beeld, zodat de PeopleCountgegevens de hele ruimte bestrijken, zelfs wanneer beide videostreams
zijn ingezoomd op een specifieke persoon of onderdeel van
de inhoud. PanaCast 50 meldt het u (en iedereen in de ruimte)
automatisch in realtime zodra uw vooraf vastgestelde richtlijnen voor
kamerbezetting worden overschreden. Met visuele dashboarddata
kunt u uw vergaderingengeschiedenis analyseren om trends in veilig
ruimtegebruik vast te stellen en op basis daarvan datagestuurde actie
ondernemen. Dankzij deze rijke hoeveelheid data kan de PanaCast 50
u helpen beslissen hoe u uw kantoorruimten moet reorganiseren voor
een veilige terugkeer naar het werk in 'het nieuwe normaal'.

Drie 13-megapixelcamera's, gemonteerd in een uiterst
nauwkeurige array met meerdere camera's, creëren een
realtime videostream met ons unieke gezichtsveld van
180°. Dit bestrijkt de gehele ruimte, van muur tot muur.

Laat de hele wereld uw whiteboard zien.
We hebben het whiteboard opnieuw uitgevonden voor het nieuwe
werken, met onze innovatieve nieuwe whiteboardstreaming-functie.
Dankzij ons gezichtsveld van 180° kunt u de inhoud van uw whiteboard
in realtime delen, zelfs als het bord in een scherpe hoek van de
camera afstaat, zodat iedereen in de vergadering kan zien wat er
op het bord staat, of ze zich nu in de ruimte bevinden of niet. Onze
intelligente software corrigeert automatisch het perspectief voor een
optimaal beeld. Dit beeld wordt ook in realtime bijgewerkt, waarbij
glans, glinstering en schaduwen worden verminderd en de kleur en
het contrast worden verbeterd. Na installatie in Jabra Direct is uw
whiteboard zichtbaar voor iedereen in de vergadering, waar ook ter
wereld. Dankzij de twee videostreams kunt u zowel het whiteboard
als de aanwezigen in de vergadering tegelijkertijd laten zien. En in
tegenstelling tot andere merken is deze functie ingebouwd, zodat
u geen aparte whiteboardcamera hoeft te kopen.

Ultra-geavanceerde systeemarchitectuur.
PanaCast 50 levert ervaringen met audio, video en intelligentie dankzij
negen krachtige Edge-processors, waaronder twee geavanceerde Edge
AI-processors, die speciaal zijn ontworpen voor audio en video. Dankzij

deze ultra-geavanceerde systeemarchitectuur kan de Jabra PanaCast
50 audio, video en data in realtime integreren. Hiermee worden functies
aangestuurd als onze altijd actieve PeopleCount, die het aantal mensen
in de ruimte telt, zelfs wanneer PanaCast 50 niet met een computer
is verbonden. Dit geeft 100% nauwkeurig inzicht in de ruimte, 24 uur
per dag, 7 dagen per week, op basis van een constant gezichtsveld van
180°, zelfs wanneer de twee gelijktijdige videostreams zijn gericht op
inhoud of zijn ingezoomd op personen. Deze unieke systeemarchitectuur
drijft alle uitstekende functies van PanaCast 50 aan - zoals Virtual
Director, dat gebruikmaakt van de video-, audio- en datastromen om
sneller, nauwkeuriger en veiliger te werken - en stelt ons in staat een
vergaderervaring te bieden die niet alleen beter is, maar ook volledig
opnieuw is uitgevonden.

Gemaakt voor UC-platforms.
PanaCast 50 is geoptimaliseerd voor alle toonaangevende UC-platforms.
De PanaCast 50 is niet alleen gecertificeerd voor Microsoft Teams en
voor Zoom, maar is ook een gecertificeerd apparaat voor gebruik met
Microsoft Teams Rooms en Zoom Rooms. Dat betekent dat waar uw
teamleden ook zijn en welke samenwerkingshub ze ook gebruiken, ze in
een oogwenk contact kunnen leggen met elkaar, maar ook met klanten,
partners, klanten en zo'n beetje iedereen.

Vier krachtige, door Jabra ontworpen luidsprekers – twee woofers van 50 mm en twee tweeters van
20 mm – in een trillingvrije stereo-opstelling, voor ruimtevullende high-definition audio van topkwaliteit.
De nieuwste bidirectionele audiotechnologie levert natuurlijkere gesprekken.

VERBINDING MAKEN - EENVOUDIG TE CONFIGUREREN. DIRECT VERGADEREN.
PanaCast 50 is plug-and-play, dus vanaf de allereerste keer dat u het
installeert, tot het dagelijkse gebruik, het beheer kan niet gemakkelijker.
Als het eenmaal werkt, kan uw team gewoon de ruimte binnenlopen, de
kabel in hun eigen laptop steken en erop rekenen dat het werkt met elk
platform. Er is ook een optionele afstandsbediening3, waarmee ze het
apparaat kunnen bedienen en mee kunnen vergaderen, zonder uit hun
stoel te komen.

Optionele afstandsbediening voor
Microsoft Teams-vergaderingen3

Plug-and-play
U kunt verbinding maken door
de kabel op de computer aan
te sluiten

INSTALLEREN - EENVOUDIGE INSTALLATIE.
Hoe u het ook bekijkt, de PanaCast 50 kan niet eenvoudiger worden geïnstalleerd, met drie
verschillende opties voor elke opstelling in de ruimte. Keuze uit Wall Mount, Table Stand en
Screen Mount (VESA)4, met duidelijke, gemakkelijk te volgen instructies.

Wall Mount

Video

Audio

Gebruiksgemak

Compatibiliteit
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4.

Screen Mount (VESA)4

Table Stand4

KENMERKEN

VOORDELEN

180° gezichtsveld

Natuurlijk zicht op de hele ruimte, zonder vervorming

Panoramische 4K kwaliteit

Iedereen scherp en in focus

Virtual Director

Actieve sprekers detecteren en het frame daarop afstemmen voor dynamische en boeiende
vergaderingen

Microfoons

8 beamformingmicrofoons voor kristalheldere gesprekken

Speakers

4 luidsprekers in een trillingvrije stereo-opstelling voor high-definition audio

Whiteboard delen

Legt alles wat u op een whiteboard schrijft in realtime vast, wat de leesbaarheid ten goede komt

Safety Capacity Insights

Realtime meldingen wanneer bezettingsrichtlijnen worden overtreden

Room Usage Insights

Met visuele dashboarddata in kunt u uw eerdere vergaderingen analyseren en op basis daarvan
kantoorruimten herindelen

Plug-and-play connectiviteit

Directe samenwerking

Gecertificeerd voor gebruik met Microsoft Teams,
Zoom en geoptimaliseerd voor alle toonaangevende
UC-platforms. Kijk voor compatibiliteitsinformatie op
jabra.com

Afstandsbediening afzonderlijk verkrijgbaar
Table Stand en Screen Mount afzonderlijk verkrijgbaar
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