Omnitor eCtouch
En totalkonversationsterminal för samtal i rörlig bild, text och tal.
Omnitor eCtouch har en 10.1 tums pekskärm.

Med nya eCtouch kan du ringa till andra SIP- baserade konversationsterminaler. Videosamtal
görs med hjälp av en inbyggd högkvalitetskamera som levererar en mycket bra bild. För att
skapa ett säkert och tryggt samtal är det möjligt att koppla in headset och externt tangentbord,
för tal och textkommunikation.
Bildtelefonen eCtouch har inbyggd varseblivning samt anslutningsmöjlighet för extern
varseblivning. Den kan levereras i flera olika utföranden, helt låst som renodlad
totalkonversationsenhet eller helt öppen med möjlighet till firstclass och andra
kommunikationsprogram. Telefonen levereras med inbyggt batteri, möjlighet finns att välja
enhet med eller utan inbyggt 3g modem.

Omnitor är ett tillgänglighetsföretag som arbetar med informationsteknologi för att överbrygga funktionshinder. Omnitor visar
möjligheter och tar fram lösningar som alla kan använda. Antalet personer som använder Total Konversation från Omnitor är
stort och under snabb tillväxt. Omnitors Total Konversationslösningar ger idag döva, dövblinda och hörselskadade möjlighet att
kommunicera med den kombination av teckenspråk, text, och tal som är bäst anpassad till varje persons behov.

Omnitor A B • Bo x 9 2 0 5 4 • 1 2 0 0 6 S t o c k h o l m
Telefon 08-589 0 0 0 5 0 • F a x 0 8 - 5 8 9 0 0 0 5 1
info@omnito r . s e • w w w.o m n i t o r. s e

Omnitor eCtouch: Tekniska specifikationer
Omnitor eCtouch för Totalkonversation med video, text och ljud
eCtouch ger möjlighet till mobila samtal i video, text och tal i kombination med SIPkommunikationstjänst från Omnitor enligt följande specifikationer:

Stöd för bl.a. följande protokoll
RFC 3261 SIP Session Initiation Protocol
•
•
•
•
•
•
•

H.263 / RFC4629 Video
MPEG-4 / RFC 3016 - Video
H.264/RFC3984 Video
AMR/RFC4867 - Audio
G.711/RFC 3550 Audio
T.140/RFC 4103 Real-time text

Kompatibla SIP-terminaler och tjänster
Omnitor Allan eC, eCpad, nWise MMX 5, T-Meeting TM-9000, Förmedlingstjänsten för teckenspråk
Bildtelefoni.net, texttelefoner via brygga hos Omnitor och förmedlingstjänst för texttelefoni.

Omnitor eCtouch är avsedd för mobila terminaler med Android
eCtouch är avsedd för och utprovad med Samsung Galaxy Tab 10.1 och Samsung Galaxy Tab, med
Google Android 3.1 operativsystem. Funktionalitet i andra terminaler garanteras inte.

Varseblivning
Inkommande samtal aktiverar varseblivning med valbart vibrator, ljud och skärmblinkning i Samsung
Galaxy Tab 10.1 och Samsung Galaxy Tab.

