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Naszą specjalnością jest realizacja 
skompliko-wanych technologicznie 
projektów  z zakresu AV oraz IT,
integracja zróżnicowanych systemów 
w jedną spójną całość dostosowaną 
do wymagań klienta. 
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WIDEOKONFERENCJE
W ofercie VisionCube znajduje się szerokie portfolio rozwiązań chmurowych, 
infrastrukturalnych i terminalowych do „wideo”. Współpracujemy z wiodącymi 
dostawcami rozwiązań wideokonferencyjnych: Cisco, Poly, MS Teams, Zoom.

Jesteśmy w stanie dopasować rozwiązania pozwalające na wygodną i bezpieczną komunikację dla 
użytkowników oraz do każdego rodzaju pomieszczeń od małych salek huddle room po sale audytoryjne. 
Oferujemy szeroką gamę rozwiązań wspomagających współpracę zdalną – słuchawki, zestawy głośnomówiące, 
terminale wideo All-in-one. Służymy radą i doświadczeniem w zakresie doboru narzędzi do pracy zdalnej.

WIDEOWALL,
ŚCIANY WIZYJNE I ŚCIANY LED 
Rozwiązania przeznaczone do centrów monitoringu, sterowni, wizualizacji procesów technologicznych, 
sal konferencyjnych itp. Elastycznie dopasowujemy się do potrzeb naszych klientów dobierając odpowiednią 
technologię wyświetlania oraz system dystrybucji sygnału wideo mając na uwadze specyficzne wymagania 
każdej instalacji. Współpracujemy z uznanymi światowymi producentami w zakresie monitorów i LEDów są 
to Barco, NEC, Samsung, LG i Sony natomiast jeśli chodzi o dystrybucję i zarządzanie sygnałem wideo są to 
firmy Dexon, Kramer i Extron. 
Z uwagi na czasem znaczne odległości pomiędzy źródłami obrazu a samymi wyświetlaczami mamy duże 
doświadczenie w prowadzeniu długich torów kablowych dla rozwiązań wideo – stosujemy transmisję sygnału 
po skrętce lub z wykorzystaniem światłowodów.

SYSTEMY 
STEROWANIA
W przypadku gdy w pomieszczeniu instalowanych 
jest wiele różnych rozwiązań polecamy naszym 
klientom stosowanie zewnętrznych systemów 
sterowania. Potrafią one skupić zarządzanie całym 
pomieszczeniem i sprzętem w nim się znajdującym 
w jednym panelu dotykowym z uproszczonym, 
dedykowanym interfejsem. Rezygnacja z wielu 
osobnych sterowników i pilotów na rzecz jednego 
scentralizowanego systemu znacząco ułatwia 
obsługę pomieszczeń.

SYSTEMY 
AUDIO
Kiedy trzeba nagłośnić pomieszczenie czy 
to w celu wygodnego przeprowadzania 
rozmów wideokonferencyjnych czy 
puszczenia muzyki w tle korzystamy 
ze sprawdzonych rozwiązań audio. 
Współpracujemy z firmami Ecler, Extron
oraz grupą Harman (JBL, Crown, BSS, AKG). 
Rozwiązania dobieramy tak by spełnić 
konkretne wymagania i potrzeby naszych 
klientów.

BEZPRZEWODOWA
PREZENTACJA TREŚCI
Nie zawsze jest potrzeba lub możliwość położenia 
okablowania po to by przesyłać obraz z komputera 
na wyświetlacz, wtedy z pomocą przychodzą nam 
bezprzewodowe systemy wyświetlania treści. 
W naszym portfolio znajdują się urządzenia 
wiodących producentów, pozwalająca na płynne 
i wygodne wyświetlanie obrazu na projektorze, 
monitorze lub ścianie wizyjnej.

MOBILNE SIECI
AGREGACJA ŁĄCZA
Rozwiązania sieciowe pozwalające na 
agregację łącz w jeden logiczny kanał 
przesyłowy, pozwalają na dostęp do sieci 
nawet w słabych warunkach dzięki 
możliwości łączenia podpiętych źródeł 
(przykładowo łączność komórkowa 3G, 4G, 
5G) możemy zapewnić stabilne łącze w 
praktycznie dowolnej lokalizacji.

www.visioncube.pl


