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NovoStage
Bezpieczeństwo
Korzystaj z prostoty i elastyczności bezpiecznej współpracy bezprzewodowej z dowolnego 

urządzenia z systemem Windows™ bez dodatkowego sprzętu dzięki NovoStage.

To oprogramowanie oparte na systemie Windows™ umożliwia pełne udostępnianie  

w trybie BYOD, przekształcając dowolne urządzenie z systemem Windows™ w platformę 

do współpracy. Bezproblemowe rozpoczynanie spotkań właśnie stało się łatwiejsze.



Bezpieczeństwo

NovoStage jest odpowiedzią na szybko rozwijające 
się wyzwania i potrzeby związane z bezprzewodową 
współpracą. Zarówno w firmach, jak i w placówkach 
edukacyjnych, praca zdalna wymusiła wprowadzenie 
większej liczby innowacji informatycznych w dziedzi-
nie współpracy. To łatwe do wdrożenia oprogramo-
wanie oferuje niezbędną prostotę i łatwość obsługi 
w połączeniu z najwyższej klasy zabezpieczeniami, 
aby sprostać wymaganiom nowoczesnych spotkań.

Ta agnostyczna platforma jest częścią NovoEcosyste-
mu i spełnia cztery gwarantowane zasady: prostota, 
bezpieczeństwo, integracja i centralizacja. NovoSta-
ge umożliwia bezprzewodowe udostępnianie obrazu 
na głównym ekranie z dowolnego urządzenia w sieci 
WiFi i jest chroniony przez VPN oraz zaporę sieciową 
zainstalowaną przez zespół IT.

Ponieważ Vivitek traktuje priorytetowo ochronę danych i bezpieczeństwo sieciowe we wszystkich swoich 
liniach produktowych, NovoStage zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa. Wszystkie przesyłane dane 
są szyfrowane przy użyciu standardu szyfrowania AES-256, co oznacza, że są one chronione przed nieauto-
ryzowanym dostępem. Produkty Vivitek spełniają wymagania normy ISO 27001 - międzynarodowego stan-
dardu zarządzania bezpieczeństwem informacji, co zapewnia spokój zarówno użytkownikom, jak i osobom 
zarządzającym sieciami informatycznymi.

Domowa sieć
Wi-Fi

Ograniczona
współpraca

WYZWANIA NOWOCZESNYCH SPOTKAŃ

INTERNET INTERNET

Szyfrowanie AES 256-bitowe 
Zabezpiecz swoje dane dzięki najwyż-

szym w branży standardom bezpie-

czeństwa i ochrony danych

Kod QR
Łatwe połączenie z NovoStage za 

pomocą kodu QR, który regeneruje 

się po każdej sesji

Sterowanie interfejsem  
graficznym moderatora
Zachowaj kontrolę nad uczestnikami 

dzięki funkcji pauzy/odtwarzania  

w interfejsie graficznym moderatora

Identyfikator spotkania 
Wystarczy połączyć się za pomocą 

identyfikatora spotkania, który 

automatycznie regeneruje się po 

każdej sesji

Kod PIN/AirPlay 
Moderator może włączyć kod PIN 

lub AirPlay, który regeneruje się po 

każdej sesji

LauncherPlus
Korzystaj z dodatkowego poziomu 

bezpieczeństwa połączenia ofero-

wanego przez nasz LauncherPlus



Architektura oprogramowania NovoStage

Zaawansowane
funkcje
bezpieczeństwa
obejmują:

Do wyświetlacza głównego można podłączyć do 4 urządzeń (urządzeń klienckich) dzięki 

architekturze systemu NovoStage typu „wiele do jednego”. Po podłączeniu wszystkich 

urządzeń klienckich i NovoStage do wzajemnie dostępnej sieci, urządzenia klienckie 

przesyłają pakiety danych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji TCP do 

głównego wyświetlacza w sieci lokalnej (LAN). 

Transmisja pakietów danych jest szyfrowana algorytmem Advanced Encryption Standard 

(AES) przy użyciu 256-bitowego klucza w celu zapewnienia najwyższego standardu 

bezpieczeństwa.

Identyfikator spotkania i kod QR,
który regeneruje się po zakończeniu sesji.

PIN spotkania 
który jest wymagany do połączenia  
z głównym wyświetlaczem.

Kontrola moderatora,
głównego wyświetlacza.

Sieć Wi-Fi klasy korporacyjnej

Bezpieczeństwo



USB Launcher

Vivitek oferuje wybór dwóch modułów Launcher, które umożliwiają bezpośrednie 

połączenie laptopa z NovoStage bez konieczności pełnej instalacji oprogramowania.

Urządzenie LauncherPlus łączy się z każdym laptopem i zapewnia bezpośrednie 
połączenie Wi-Fi z dowolnym urządzeniem NovoConnect. Przewidziany dla gości 
LauncherPlus upraszcza i zabezpiecza proces połączenia, ponieważ nie obciąża 
istniejącej sieci. Ponadto, połączenie sieciowe z USB Launcher do NovoStage jest 
szyfrowane algorytmem AES-256 bit, co gwarantuje bezpieczną transmisję danych.

Moduł LauncherOne jest przeznaczony szczególnie dla firm stosujących 
rygorystyczne zasady ochrony przed utratą danych (DLP) i zasady bezpieczeństwa 
IT, polegające na blokowaniu możliwości podłączenia urządzeń pamięci 
masowej do portów USB i niedopuszczaniu do stosowania firmowych sieciowych 
rozwiązań do bezprzewodowej prezentacji danych. LauncherOne zawiera 
zabezpieczone fizyczne urządzenie HID oraz autoryzowany przenośny sterownik. 
Mogą być one zarządzane i wdrażane przez personel IT/bezpieczeństwa.

Wierzymy, że technologia współpracy bezprzewodowej powinna być prosta, poufna i bezpieczna. NovoStage uosabia te 

przekonania dzięki łatwości użytkowania i wdrażania, a także wbudowanym funkcjom bezpieczeństwa światowej klasy, 

takim jak szyfrowanie treści AES-256 bit. Jest również w pełni zgodny z polityką DLP i wytycznymi RODO.

LauncherPlus (USB- A)

LauncherONE
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