áudio e web conferência

AUDIOCONFERÊNCIA
O Áudio ConferenciaCorp é um serviço de conference call em que é disponibilizado um número de telefone, sala e
senhas de acesso. Através dele os usuários poderão ligar de qualquer tipo de telefone, de qualquer lugar do mundo
e participar da reunião via audioconferência.
A sala de conferência ﬁca disponível 24 horas por dia para utilização a qualquer momento, o que dispensa a
necessidade de reserva prévia.
Esta é a opção mais fácil, rápida e com baixo custo. Indicada para empresas que necessitam realizar reuniões
frequentes, de simples acesso e com mobilidade para seus usuários.

VANTAGENS
NÚMEROS DE ACESSO NO BRASIL
E EXTERIOR

GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO SEM
CUSTOS ADICIONAIS

O serviço de conference call está disponível
em todo o Brasil através de Números Locais,
0800 e em mais de 50 países através dos
Números Internacionais Locais e Toll Free.

Ao fazer gravação das conferências, estas ﬁcam
disponíveis automaticamente para reprodução.
Para ouvi-las basta ligar no número de acesso e
digitar a senha de reprodução. Sem qualquer
custo adicional!

INTERFACE WEB DE CONTROLE

ENQUETES E VOTAÇÕES

A interface web permite o controle online dos
participantes que estão na audioconferência.
Possui também vários recursos como a troca de
senhas, relatórios de utilização, download das
conferências gravadas.

Permite cadastrar perguntas com respostas
predeﬁnidas para serem respondidas pelos
convidados através do teclado do telefone. Pela
internet, o líder acompanha em tempo real os
resultados da votação e pode gerar relatórios com
as respostas de todos os participantes.
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NÚMEROS DE ACESSO
O Áudio ConferenciaCorp poderá ser acessado através das seguintes opções:

Brasil
Número Local
Número Único Nacional

Exterior
Número 0300
Número 0800

Número Internacional Local
Número Toll Free (0800)

FUNCIONALIDADES ADICIONAIS
Interface Web

Sessão de Perguntas e Respostas (Q&A)

Total controle, identiﬁcação e visualização dos
participantes da conference call via interface web.

Permite ao líder, durante uma palestra, solicitar para que
estes indiquem se desejam realizar uma pergunta.

Integração com PABX

API de Integração (Webservice)

Possibilita redução de custos e facilita a utilização
dos seus usuários, os quais passam a acessar o
serviço discando para um ramal interno.

Fornece uma comunicação via WebService e permite
a integração de sistemas de terceiros para controlar as
funcionalidades do serviço de audioconferência.

SERVIÇOS VIA WEB
Conheça também nossos serviços de conferência e transmissão via web e adicione recursos avançados de
colaboração em suas reuniões!

WEB E VIDEOCONFERÊNCIA
Reuniões interativas com Apresentações de Slides, Chat, Enquetes, Compartilhamento de Tela e Videoconferência
em alta deﬁnição.

WEBCASTING
Realize a transmissão de treinamentos e eventos ao vivo pela internet para milhares de participantes
simultâneos com recursos de vídeo, apresentação de slides e chat.
E caso necessite, disponibilizamos para sua empresa Estúdio Proﬁssional do ConferenciaCorp para a
captação, edição e transmissão de imagem e dados do seu evento.
Entre em contato com nossa Central de Atendimento e solicite mais informações.
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