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3S Wideokonferencje 
Wytyczne dotyczące projektowania sal konferencyjnych 

(w celu stosowania wideokonferencji Yealink) 
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1. Montaż zestawu 
 
System można montować na stojakach ruchomych jak i na stałe np. na półkach meblowych 
ściennych. Należy pamiętać o następujących zasadach: 
- System wyświetla obraz na jednym lub dwu-wyświetlaczach. 
- Kamera powinna być montowana nad wyświetlaczem LCD lub pod snopem wyświetlania 
rzutnika 
- Zestaw jest zasilany z sieci 230V 
- Zestaw musi mieć zapewnione przyłącze internetowe 
- Zestaw posiada matrycę mikrofonową która powinna być umieszczona jak najbliżej mówców 
np. na stole konferencyjnym. Podłączenie zestawu mikrofonowego przez kable UTP kat 5. Kabel 
musi być w jednym odcinku do 10 metrów długości. 
 
Przykład umieszczenia montaż zestawu przedstawia rysunek 
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2. Akustyka Sali 
 
To bardzo ważna kwestia. Ważne jest, aby w Sali był jak najmniejszy pogłos. Echo akustyczne Sali 
ma naprawdę ogromny wpływ na jakość przesyłanego głosu. 
Ważne jest stosowanie wytłumiających materiałów na suficie, ścianach i podłodze. Na suficie 
zaleca się panele styropianowe (sufit podwieszany) lub specjalne panele gąbkowe. Ściany 
powinny zawierać materiały mało odbijające głos np. zasłony, grubą tapetę lub specjalne 
okładziny gąbkowe. Podłoga powinna być z wykładziny dywanowej lub dywanu. 
 

3. Mikrofony 
 
Bardzo duży wpływ na działanie mikrofonów ma wspomniana w poprzednim punkcie akustyka 
sali. W zestawach dostarczone są matryce mikrofonowe. Należy brać pod uwagę, że mają one 
jednak ograniczony zasięg zbierania głosu. Matryce mikrofonowe oraz mikrofony rozszerzające 
Yealink mają możliwość dobrego zbierania głosu z odległości około 2,5 metra. Oczywiście im dalej 
tym gorzej. Mikrofony stosowane w zestawach Yealink to mikrofony pojemnościowe. Należy 
pamiętać o tym, że zbierają one bardzo dobrze wszystkie szumy takie jak „wiercenie się na 
krzesłach”, „odgłosy zastawy np. filiżanki”, „wertowanie papierów”, „szuranie butami” itp. Do 
kodeka VCP można podłączyć dwa mikrofony rozszerzające CPE80. 
 
Model zbierania głosu z matrycy mikrofonowej VCP41 oraz jednym mikrofonem rozszerzającym 
CPE 80. 
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Aby poprawić zbieranie głosu należy stosować zestawy mikrofonowe przystosowane dla rodzaju 
spotkania. Dla przykładu prowadzenie szkolenia dla np. 30 osób wymagałoby zastosowania 
mikrofonu przenośnego krawatowego lub nagłownego dla prelegenta i wyciszenie wszystkich 
innych mikrofonów. Przy zastosowaniu standardowych mikrofonów wiele osób zebranych na Sali 
mogłoby powodować powstanie szumu i przekaz wideo będzie zły jakościowo. 
Oczywiście dla uczestników pytających należy przygotować np. mikrofony przenośne, aby mogli 
zadać pytania i aby ich głos był w momencie zadawania pytania zbierany. 
Istnieją też zestawy z mikrofonem bezprzewodowym. Mikrofon bezprzewodowy jest jednak 
przeznaczony dla małych sal konferencyjnych i zbiera głos ze średnicy około 2m. 
 

4. Współpraca z systemami nagłośnienia sal i systemami 
mikrofonowymi. 
 
Większość dużych sal posiada własne systemy nagłośnienia sal. Posiada też często systemy 
mikrofonowe, które pozwalają na integrację z systemami wideokonferencyjnymi. 
Kodek Video posiada wejście i wyjście liniowe. Wyjście liniowe możemy podłączyć do 
wzmacniacza lub bezpośrednio na głośniki np. komputerowe. 
Wejście liniowe to sygnał z systemu mikrofonowego poziomu liniowego. Przy zastosowaniu 
samych mikrofonów należy stosować przedwzmacniacz mikrofonowy, aby podnieść poziom 
sygnału do poziomu liniowego. Zaleca się stosowanie przedwzmacniaczy z mikserami 
mikrofonowymi. 
Złącza w kodeku to mały jack 3.5mm 
 
Widok z tyłu kodeka VC400/ VC120 
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5. Kamera / Kamery 
 
Kamery zestawów wideokonferencyjnych mają zwykle podobne parametry. Kąt widzenia to 
przeważnie 55-70 stopni. Kamery są prawie zawsze obrotowe więc potrafią pracować z różnych 
miejsc i obserwować mówców z różnych pozycji. Zakres ruchomości kamer to około 200 stopni 
w poziomie i około 60 stopni w pionie. Kamery Yealink posiadają następujące parametry 
ruchomości. 
 
Zakres pracy ruchomości kamer 
 

 
 
Należy pamiętać, że odbiornik IR pilota znajduje się w kamerze z przodu w logo Yealink. 
 

 
 
Kamery posiadają możliwość zbliżania - zoom. Najwyższe modele kamer Yealink pozwalają na 12X 
lub 18X zoom optyczny, a najniższe VC110 – wyłącznie na cyfrowy x4.  
Podłączenie kamery można zrealizować specjalnym kablem DVI. UWAGA! Zwykły kabel DVI nie 
będzie pracować. Kabel DVI dostarczony przez producenta przenosi również zasilanie do kamery! 
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Istnieje też możliwość stosowania przejściówek, które pozwolą na podłączenie kamery kablem 
UTP. Pozwala to na zwiększenie odległości kamery od kodeka lub łatwiejszego ułożenia kabla np. 
w ścianie. Należy pamiętać, że kabel łączący przejściówki musi być bardzo wysokiej jakości - 
minimum kategorii 6. Zalecamy stosowanie kabla kategorii 7. Transmisja danych jest protokołem 
cyfrowym Yealink i nie jest to transmisja ETTH. Nie można stosować przełączników sieciowych. 
Kabel musi być prowadzony bezpośrednio w jednym odcinku. Oprócz transmisji video kabel 
przenosi też zasilanie do kamery. 
 

 
 

6. Możliwość pracy z dwoma kamerami 
 
Dla uatrakcyjnienia przekazu moderator konferencji może przełączać widoki pomiędzy np. 
prelegentem i słuchaczami. W takim przypadku możemy np. jedną kamerę zamontować na 
suficie na stałe i filmować prelegenta lub tablicę, na której pisze. Druga kamera może być 
skierowana na słuchaczy i można przełączać obrazy. Obrazy można przełączać na pilocie. Uwaga: 
Kodek wysyła w jednym czasie obraz z tylko jednej kamery. 
 
Przykładowy schemat podłączenia dwóch kamer do systemu 
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7. Podłączenie do sieci Lan/ Internet 
 
System należy podłączyć do sieci LAN Internet, aby system mógł się kontaktować z innymi 
zestawami lub siecią telefoniczną. W celu dokładnych danych ustawień należy ustalić to z 
administratorem sieci budynkowej. Zaleca się, aby system pracował na oddzielnym publicznym 
adresie IP. 
 

8. Wyświetlacze 
 
System może pracować z dwoma wyświetlaczami. Zaleca się stosowanie wyświetlaczy LED takich 
jak TV lub projektorów. Uwaga!!! Snop światła rzutnika nie może przecinać się z obserwowanym 
przez kamerę obrazem! System Yealink stosuje wyjścia standardu HDMI. Jakość przekazywanego 
obrazu to Full HD. Należy o tym pamiętać zwłaszcza przy zakupie rzutników, aby te pracowały z 
natywną rozdzielnością FULL HD. Ma to zapewnić maksymalną jakość. Można też stosować 
wszelkie przedłużacze lub konwertery kabli HDMI. Zasady przy przedłużaniu kabli jak przy 
zwykłych telewizorach. 
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9. Okna 
 
Zalecamy stosowanie zasłon w oknach i stosowanie oświetlenia sztucznego. Dopuszczalne jest 
jednak aby oświetlenie było naturalne. Przy naturalnym oświetleniu zdarza się bardzo duża 
różnorodność oświetlenia np. w lecie przy zmiennym zachmurzeniu. 
 

10. Oświetlenie 
 
Zaleca się jednolite oświetlenie o dużym nasileniu. Oświetlenie górne. Żadne źródła światła nie 
powinny znajdować się w polu widzenia kamery. Może wtedy dochodzić do słabej widzialności 
obszaru w innych częściach kadru. 
 

11. Dzielenie treści (tryb prezentacyjny) 
 
Do kodeka możemy podłączyć np. komputer, wizualizer, kamerę, tablet graficzny czy inne 
dowolne urządzenie wyświetlające. Głównie stosuje się tryb dzielenia treści do przekazania 
prezentacji z komputera, ale możemy też np. rysować coś na żywo na tablecie graficznym i 
przekazywać treść do innych uczestników konferencji. Urządzenie, którego treść chcemy 
wyświetlić należy podpiąć do wejścia PC VGA. Można stosować przejściówki sygnału HDMI to 
VGA. Jest to zwykły port VGA taki jak np. w rzutnikach. Można też przedłużać kabel VGA za 
pomocą przejściówek i ekspanderów. Praca na komputerze będzie się odbywać w analogiczny 
sposób jakby komputer pracował np. z rzutnikiem. 
 
Podłączenie dzielenia treści do kodeka 

 


