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STARVIEW VIETNAM LTD
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên STARVIEW VIETNAM (SVV) là thành viên của Starview International 
Private Limited (SVI). Đăng ký và chính thức hoạt động tại Việt Nam từ ngày 11 tháng 11 năm 2011. SVV tư vấn và 
cung cấp các giải pháp tổng thể về mạng, năng lượng tái tạo, các giải pháp về truyền thông hợp nhất các ứng dụng 
hình ảnh đa phương tiện và quản lý hệ thống giám sát, bảo mật thông tin. SVV hoạt động tại thị trường Indochina 
dưới hình thức văn phòng đại diện của SVI với nhiệm vụ xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh, hợp tác phát triển 
công nghệ và cung cấp dịch vụ cho các đối tác là công ty tích hợp hệ thống, công ty đại lý bán lẻ tại Indochina. Các 
đối tác thương mại của SVV (Chỉ các công ty reseller, SVV không ký hợp đồng thương mại trực tiếp với khách hàng 
đầu cuối) sẽ ký hơp đồng với công ty mẹ của SVV là SVI tại Singapore và tự làm các thủ tục nhập khẩu để cung cấp 
cho khách hàng đầu cuối.
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Hội nghị truyền hình
sử dụng công nghệ S-Cloud



Dịch vụ Starview

Starview chuyên tư vấn giải pháp, 
lắp đặt, triển khai, bảo hành thay 
thế linh kiện, sửa chữa thiết bị và 
hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng. 

Các dịch vụ hỗ trợ: 
Hỗ trợ 24/7.
Bảo hành onsite trong 24 giờ.
Hỗ trợ qua điện thoại 5/8.
Sửa chữa, thay thế thiết bị bảo 
hành tức thời.

Giải pháp S-cloud

S-cloud là dịch vụ hội nghị truyền 
hình ứng dụng công nghệ điện 
toán đám mây do công ty Starview 
Vietnam phát triển nhằm đem tới 
cho khách hàng một dịch vụ hội 
nghị truyền hình với chất lượng 
cao, nhiều ưu điểm vượt trội và giá 
thành rẻ.

Giới thiệu về Avaya 

Avaya là nhà dẫn đầu trong lĩnh 
vực truyền thông trên toàn thế 
giới. Tại Avaya, chúng tôi cung cấp 
những sản phẩm, dịch vụ, giải 
pháp về công nghệ truyền thông 
hợp nhất. Avaya cam kết những 
giải pháp mang lại sự hiệu quả 
trong công việc kinh doanh của các 
doanh nghiệp trên toàn thế giới.
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Giới thiệu tổng quan giải pháp, 
dịch vụ của Starview

• 
• 
• 
• 
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Hỗ trợ trên nhiều nền tảng thiết bị đầu cuối
Giải pháp phần mềm cho thiết bị iOS/Android/Windows.

WebRTC: Kết nối trên web, không cần download, không cần           

cài đặt phần mềm.

Tương thích với tiêu chuẩn truyền thông H.323/SIP.

Tích hợp tính năng Web Collaboration cho cộng tác chia sẻ 

dữ liệu đơn giản, dễ dàng.

Giao diện đồng nhất trên mọi nền tảng từ PC, Ipad, Mobile, 

tới Web.

Chất lượng Video/Audio/Data
Kết nối thời gian thực không có độ trễ.

Chất lượng hình ảnh hội nghị, nội dung chia sẻ cao 1080p.

Âm thanh trung thực rõ ràng, không vang vọng, không tạp 

âm.

Kết nối dễ dàng qua internet, 3G/4G/Wifi. Băng thông 2 

Mbps - độ phân giải 1080p.

Không cần phần cứng 

để cài đặt, quản lý

Lập lịch và kết 

nối dễ dàng

Hỗ trợ 24/7 Tương thích với nhiều 

thiết bị đầu cuối

Chính sách bảo mật 

cao cho doanh nghiệp

Kết nối thời 

gian thực

S-Cloud Online Meeting
Routing & Transcoding

Media Server
   -MCU
   -WebRTC 
   -Web Collaboration

Recording & 
Streaming Server

Firewall Traversal Storage Server

WebRTC

H.323

SIP Video

Audio
Present Data

Thiết bị đầu cuối Avaya: 
XT Series; CU-360

iOS/Android/MacOS Web Conferencing 
(Không phần mềm, 

không phải download)
Third Party Endpoint IP Phones, Desktop Endpoint

(Video/Voice/SMS/IM/Mail...)

UC
(Voice, Video, 
IM, Mail, Chat...)

Mô hình dịch vụ hội nghị truyền hình S-cloud

Quản lý
Không phải đầu tư phần cứng, và phần mềm cho hệ thống 

quản lý trung tâm.

Quản lý, nâng cấp hoặc bảo trì được cung cấp bởi Starview 

24/7.

Cung cấp đầy đủ tính năng: Quản lý, lập lịch, điều khiển...

Phân quyền quản lý độc lập cho khách hàng doanh nghiệp.

Bảo mật
Chế độ bảo mật cao với nhiều lớp bảo mật. 

Hỗ trợ mã hóa dữ liệu AES-256 bit. 

Bảo mật cuộc họp bẵng mã PIN.

Truy cập web an toàn với HTTPS.

Management Server
  

Avaya Aura
(truyền thông hợp nhất - UC)

• 
• 

• 

• 

• 
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• 
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• 

• 
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• 
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Tính năng thiết bị đầu cuối 
của Avaya S-Cloud

Tổng quan: Thiết bị hội nghị truyền hình chuyên dụng tích hợp All-in-One 
với màn hình LED 24”, hình thức nhỏ gọn, đẹp. Phù hợp sử dụng cá nhân 
hoặc nhóm từ 1-5 người. 
Giao thức truyền thông: H.323, SIP: 6Mbps (12 Mbps -  mở rộng).
Hình ảnh: 1080p@60fps; Mã hóa H.264 High Profile & SVC; 1 cổng ra HDMI.
Âm thanh: Khử tiếng vọng, lọc tiếng ồn, tự động loại bỏ tạp âm.
Camera: 1080p@30fps, zoom số 1.8x, góc nhìn (H) 68°.
Microphone: 180 độ.
Hỗ trợ nâng cấp: Ghi cuộc họp trên USB; MCU nhúng 4 điểm 1080p.
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Tổng quan: Thiết bị hội nghị truyền hình chuyên dụng, sử dụng phù hợp cho 
các phòng họp vừa và lớn.
Giao thức truyền thông: H.323, SIP: 4Mbps (12Mbps -  mở rộng).
Hình ảnh: 1080p@60fps; Mã hóa H.264 High Profile & SVC; 2 cổng ra HDMI.
Âm thanh: Khử tiếng vọng, lọc tiếng ồn, tự động loại bỏ tạp âm.
Camera: PTZ - 1080p@60fps, zoom quang 12x, góc nhìn (H) 74°.
Microphone: 360 độ.
Hỗ trợ nâng cấp: Ghi cuộc họp trên USB; MCU nhúng 4 điểm 1080p.Avaya Scopia XT 4012

Avaya Scopia XT 4004

Avaya Scopia XT 
Executive 240

Tổng quan: Thiết bị hội nghị truyền hình chuyên dụng, sử dụng phù hợp cho 
các phòng họp nhỏ và vừa.
Giao thức truyền thông: H.323, SIP: 4Mbps (12Mbps -  mở rộng).
Hình ảnh: 1080p@60fps; Mã hóa H.264 High Profile & SVC; 2 cổng ra HDMI.
Âm thanh: Khử tiếng vọng, lọc tiếng ồn, tự động loại bỏ tạp âm.
Camera:  PTZ - 1080p@60fps, zoom quang 5x, góc nhìn (H) 70°.
Microphone: 180 độ.
Hỗ trợ nâng cấp: Ghi cuộc họp trên USB; MCU nhúng 4 điểm 1080p.

 ⓒ 2018, Starview Limited Company. All rights reversed.

Tổng quan: CU - 360 là thiết bị đầu cuối thế hệ mới của Avaya, thiết kế nhỏ 
gọn với tích hợp All-in-One phù hợp cho các phòng họp nhỏ và vừa, lắp đặt 
dễ dàng trong không gian nhỏ hẹp.
Giao thức truyền thông: H.323, SIP: 4Mbps 
Hình ảnh: 1080p@30fps; Mã hóa H.264 High Profile; 1 cổng ra HDMI.
Âm thanh: Khử tiếng vọng, lọc tiếng ồn, tự động loại bỏ tạp âm.
Camera: 1080p@30fps, zoom số 3x, góc nhìn (H) 102°.
Microphone: Loại mic thu âm mảng (Array).
Tính năng mới: Hỗ trợ chia sẻ nội dung qua wifi với chất lượng 1080p.

Avaya CU-360 
Collaboration Unit


