
Instalacja i konfiguracja aplikacji  

Emblaze VCON vPoint v.10.0 
 

1. Aplikacja 
Opis instalacji i konfiguracji dotyczy aplikacji Emblaze-VCON vPoint HD zakupionej w ramach 

realizacji usługi U1 projektu PLATON. Aktualną wersję aplikacji (vPoint HD v. 10.0 (Build 

10.00.0155) Executive) dla systemu Windows można pobrać pod tym adresem: 

http://www.vccsystems.pl/files/vPointHDA01_H155.exe  

 

2. Instalacja 

2.1 Instalacja aplikacji 

Instalacja aplikacji Emblaze-VCON vPoint HD Executive na platformie Windows 7 (32 bit) 

przebiega w sposób automatyczny. Po uruchomieniu kreatora należy wybrać tylko język 

aplikacji, zezwolić na odblokowanie aplikacji przez systemowy firewall i zaakceptować 

umowę licencyjną. Po poprawnej instalacji na pulpicie utworzony zostanie skrót 

umożliwiający uruchomienie aplikacji (Rys. 1),  aplikacja nie jest uruchamiana automatycznie. 

 
Rys. 1 – Ikona aplikacji vPoint 

2.2 Instalacja klucza licencyjnego 

Do uzyskania pełnej funkcjonalności aplikacji niezbędny jest sprzętowy klucz dostarczany w 

formie małego urządzenia podłączanego przez port USB (Rys. 2). Proces instalacji klucza 

przebiega w pełni automatycznie i nie wymaga ingerencji użytkownika. Po podłączeniu 

urządzenia do jednego z portów USB system automatycznie wykryje klucz i zainstaluje 

odpowiednie sterowniki. 

Po instalacji klucza należy zrestartować aplikację vPoint, jeśli była uruchomiona. 

 
Rys. 2 – Klucz licencyjny aplikacji vPoint 

http://www.vccsystems.pl/files/vPointHDA01_H155.exe


3. Konfiguracja – pierwsze uruchomienie 

3.1 Dane identyfikacyjne 

Podczas pierwszego uruchomienia pojawi się okienko (Rys. 3), w którym niezbędne będzie 

wypełnienie dwóch obowiązkowych pól oznaczonych gwiazdkami: First Name i Email.  

Zalecane jest również wypełnienie dwóch pozostałych pól: Last Name i Company. 

 

Rys. 3 – Okno danych identyfikacyjnych 

 

3.2 Konfiguracja parametrów audio 

W kolejnym kroku, po akceptacji danych identyfikacyjnych automatycznie uruchomiony 

zostanie kreator ustawień audio dla aplikacji vPoint. Jest to bardzo ważny etap, ponieważ 

ustawienia te mają duży wpływ na jakość prowadzonych konferencji.  Ustawienia dotyczą 

dwóch trybów pracy aplikacji: 

 Speaker Mode – ustawienia aplikacji wykorzystywane w przypadku korzystania z 

zewnętrznych głośników. Kreator umożliwia wybranie podłączonego sprzętu (głośników i 

mikrofonu) i odpowiednie ustawienie poziomów dźwięku (Rys. 3a,b). Należy zwrócić 

uwagą, aby opcja Acoustic Echo Cancellation (Rys.3b) była zaznaczona (jest to domyślne 

ustawienie). 

 

 
Rys. 3a – Okno wyboru urządzenia 

odtwarzania dźwięku 

Rys. 3b 
– Okno wyboru urządzenia rejestrowania 

dźwięku 
 

 



 Headset Mode - ustawienia aplikacji wykorzystywane w przypadku korzystania z zestawu 

słuchawkowego. Kreator umożliwia wybranie podłączonego sprzętu (słuchawek i 

mikrofonu) i odpowiednie ustawienie poziomów dźwięku w sposób zapewniający 

najlepszą jakość.  

 

 
Rys. 4a – Okno wyboru urządzenia 

odtwarzania dźwięku 

Rys. 4b 
– Okno wyboru urządzenia rejestrowania 

dźwięku 
 

Nie należy stosować trybu Headset Mode i zestawu głośnikowego ponieważ taka 

konfiguracja powoduje bardzo uciążliwe zakłócenia dla wszystkich uczestników konferencji 

i praktycznie uniemożliwia komunikację.  

Testy wykazały, że tryb Speaker Mode zapewnia dobrą jakość dźwięku zarówno w przypadku 

korzystania z zestawu głośnikowego jak i zestawu słuchawkowego.  

Zalecany jest wybór tego trybu w większości przypadków (Rys. 5). 

 

 
Rys. 5 – Okno wyboru trybu audio 

 

Zmiany trybu pracy aplikacji oraz ponownego uruchomienia kreatora można dokonać 

korzystając z odpowiednich opcji w menu aplikacji (Rys. 6): 

Settings -> Hardware -> Audio 

 

 



 
Rys. 6 – Okno zmiany trybu audio 

3.3 Konfiguracja video 

Jeśli kamera jest podłączona i poprawnie skonfigurowana w systemie to obraz powinien 

automatycznie pojawić się w głównym oknie aplikacji. Wyboru kamery można dokonać z 

poziomu menu aplikacji (Rys. 7): 

Settings -> Hardware -> Cameras 

Podstawowe parametry wyświetlanego przez kamerę obrazu można ustawić korzystając z 

ikony pod głównym oknem z obrazem (Rys. 7). 

 

 
Rys. 7 – Wybór kamery i konfiguracja parametrów obrazu 

 

3.4 Konfiguracja parametrów konferencji 

Aplikacja vPoint nie posiada zaawansowanych funkcji umożliwiających konfigurację 

poszczególnych parametrów wysyłanego strumienia wideo (kodek, rozdzielczość, fps,…).  

Aplikacja automatycznie wybiera optymalną jakość transmisji bazując na wybranym przez 

użytkownika dostępnym paśmie sieciowym. Aplikacja obsługuje przepustowości od 64Kbit/s 

do 4Mbit/s, domyślnie ustawiona jest wartość 256Kbit/s, która nie zapewnia dobrej jakości 

połączenia i dlatego rekomendowana jest zmiana tego parametru na 1Mbit/s lub 2Mbit/s w 

zależności od wydajności komputera.  

Zmiany parametru dokonuje się w menu, które otwiera się po kliknięciu ikony po prawej 

stronie pola służącego do wpisania numeru konferencji (Rys. 8). 

Dodatkową opcją w menu: Settings -> Calls -> General 

wpływającą na rozdzielczości transmisji jest opcja Enable 720p (Rys. 8), po włączeniu której 

uzyskujemy możliwość wysyłania strumienia w formacie HD 720p (1280x720/30fps). 



Optymalna konfiguracja dla standardowego komputera (Core2Duo ok. 2GHz) to połączenie z 

prędkością 1MB/s i z wyłączona opcją Enable 720p. Uzyskujemy wtedy płynny obraz w 

rozdzielczości VGA i 30fps. Dysponując wydajną maszyną (Core2Duo ok. 3GHz) możemy użyć 

trybu HD 720p dla której najlepsza jakość uzyskiwana jest przy prędkości 2Mbit/s. 

 

 
Rys. 8 – Konfiguracja parametrów połączenia 

 

4. Uzyskanie numeru GDS i rejestracja w gatekeeperze 
 

Korzystanie z konferencji identyfikowanej wyłącznie przez numer GDS (ciąg cyfr o strukturze 

podobnej do numeru telefonu) wymaga zarejestrowania aplikacji vPoint w gatekeperze z 

własnym, unikalnym numerem GDS. 

Do rejestracji niezbędne są trzy podstawowe parametry: 

o Identyfikator użytkownika, najczęściej jest to imię i nazwisko, czasem wymagane 

też może być hasło 

o Unikalny numer użytkownika przydzielony przez administratora systemu, 

o Adres gatekeepera – adres IP lub nazwa DNS urządzenia, w którym rejestrowany 

jest użytkownik (aplikacja) 

 

Aby uzyskać dane niezbędne do rejestracji w gatekeeperze należy skontaktować się z 

administratorami systemu pod adresem: admin@konf.pionier.net.pl. 

 

W aplikacji vPoint opcje dotyczące konfiguracji parametrów rejestracji dostępne poprzez 

zdefiniowane profile sieciowe (Rys. 7).  Domyślnie utworzony jest jeden profil o nazwie Default, 

którego ustawienia należy wyedytować lub można też utworzyć nowy profil: 

Settings -> Network -> Profiles List -> (Default) -> Details… 

 

Dane dotyczące rejestracji znajdują się w zakładce Login, gdzie w odpowiednich polach należy 

wpisać dane uzyskane od administratora systemu i wybrać tryb Stand Alone. Opcjonalnie można 

też nadać dowolną nazwę dla edytowanego profilu. 

mailto:admin@konf.pionier.net.pl


 
Rys. 9 – Okno parametrów rejestracji w gatekeeperze 

 

Po poprawnej rejestracji adres gatekeepera i nowy numer GDS zostanie wyświetlony pod 

głównym okienkiem z obrazem z kamery i możliwe będzie nawiązywanie połączeń z 

wykorzystaniem numerów GDS konferencji.  

 

5. Korzystanie z aplikacji vPoint 
 

5.1 Przyłączenie się do konferencji 

W celu przyłączenia się do konferencji musimy znać jej numer GDS lub adres mostka 

wideokonferencyjnego (MCU) i unikalną nazwę konferencji, te dane powinniśmy otrzymać od 

organizatora konferencji.  

o Jeśli konferencja jest identyfikowana tylko za pomocą numeru GDS to aplikacja 

vPoint musi być zarejestrowana w gatekeeperze (opis procedury w rozdziale 4). 

W celu połączenia się do konferencji należy wpisać w polu adresu numer 

konferencji i zatwierdzić używając zielonej ikony Dial  (Rys. 10). 

 

 
Rys. 10 – Główne okno aplikacji vPoint 

 



o Jeśli konferencja jest identyfikowana za pomocą adresu MCU i unikalnej nazwy to 

nie jest wymagane, aby aplikacja vPoint była zarejestrowana w gatekeeperze w 

celu dołączenia się do takiej konferencji. W tym przypadku w polu adresu 

wystarczy wpisać adres IP MCU i potwierdzić używając zielonej ikony Dial 

(Rys.10). Aplikacja połączy się z mostkiem wideokonferencyjnym i w głównym 

oknie wyświetlona zostanie lista dostępnych konferencji, z których będziemy 

mogli wybrać naszą konferencję korzystając z funkcji FarEnd. Funkcja FarEnd 

realizowana jest w programie vPoint z wykorzystaniem kursora myszki. 

Przesuwając kursor po obszarze okienka z obrazem odbieranym z MCU przybiera 

on kształty strzałek. Za pomocą symboli strzałek góra, dół i jednokrotnych 

kliknięć wybieramy konferencję z listy, a potwierdzamy wybór przesuwając 

kursor na prawą stroną okienka do momentu aż pojawi się symbol prawej strzałki 

i jednokrotnie klikając (Rys. 11). 

 

 
Rys. 11 – Główne okno aplikacji vPoint połączonej do MCU 

 

Po poprawnym połączeniu w głównym oknie aplikacji pojawi się widok wszystkich 

uczestników biorących udział w konferencji, a po lewej stronie pojawi się małe okienko z 

podglądem wysyłanego obrazu z lokalnej kamery.   

Na dole okienka aplikacji vPoint dostępne są też dwie ikony służące do wyciszania głośników i 

mikrofonu (Rys. 12). Funkcja wyciszania mikrofonu jest bardzo istotna i zaleca się włączanie 

mikrofonu tylko na czas kiedy chcemy coś powiedzieć, a domyślnie mikrofon powinien być 

wyłączony w czasie trwania konferencji, aby nie wprowadzać do konferencji 

niepotrzebnych zakłóceń. 

Uaktywniona zostanie również czerwona ikona Hang Up służąca do odłączenia się od 

konferencji (Rys. 12). 

 



Rys. 12 – Okno aplikacji vPoint podłączonej do konferencji 

 

5.2 Wysyłanie drugiego strumienia z prezentacją 

Aplikacja vPoint umożliwia wysłanie drugiego strumienia z danymi (np. prezentacja) podczas 

trwania konferencji. Obraz z tego strumienia będzie widoczny dla wszystkich uczestników 

konferencji. 

Aby rozpocząć wysyłanie strumienia danych należy kliknąć ikonę znajdującą pod polem 

służącym do wpisania identyfikatora konferencji (Rys.13) i następnie wybrać jedną z opcji 

menu: 

o Start Desktop Share – umożliwia wysłanie obrazu całego pulpitu 

o Share file – umożliwia wysłanie pliku (dokumentu, prezentacji, obrazu, …) 

o Region Sharing - umożliwia wysłanie obrazu wybranego fragmentu lokalnego 

obrazu 

o Window Sharing - umożliwia wysłanie obrazu wybranego okna aplikacji (np. 

Word, PowerPoint, …), jest to najbardziej uniwersalna opcja. Wyboru okna, z 

którego obraz będzie wysyłany dokonuje się przy użyciu „celownika”, który 

należy skierować na wybraną aplikację. Po wyborze w okienku pojawi się opis 

aplikacji i zatwierdzenie przyciskiem OK spowoduje wysłanie obrazu do 

wszystkich uczestników konferencji (Rys. 13). 

 

 
 

Rys. 13 – Procedura wysyłania obrazu wybranego okna 

 

Podczas wysyłania dodatkowego strumienia danych aplikacja automatycznie 

przełącza się w tryb zminimalizowany (Rys. 14). Aby zakończyć wysyłanie danych 

wystarczy użyć ikony Stop Data Sharing znajdującej się pod polem z numerem 

konferencji (Rys. 14). 

 



 
Rys. 13 – Aplikacja w formie zminimalizowanej 

 

6. Podsumowanie 
Aplikacja Emblaze-VCON vPoint HD w wersji 10.0 (Build 10.00.0139) Executive działa 

poprawnie z usługą wideokonferencyjną U1 PLATON. Odpowiednia konfiguracja zapewnia 

osiągnięcie dobrej jakości obrazu i dźwięku oraz umożliwia przesyłanie danych w standardzie 

H.239. Należy jednak pamiętać, że jest to aplikacja do użytku personalnego i nie zapewnia 

takich parametrów i funkcjonalności jak terminale sprzętowe, w szczególności dotyczy to 

wykorzystania jej dla większej liczby osób siedzących w jednym pomieszczeniu. 


