áudio e web conferência

VIDEOCONFERÊNCIA
29¯GHR&RQIHUHQFLD&RUSVHUYL©RGHYLGHRFRQIHU¬QFLDQDQXYHPSHUPLWHDUHDOL]D©¥RGHUHXQL·HVRQOLQHHP
DOWDGHȴQL©¥RGHY¯GHRH£XGLRFRPUHFXUVRVDYDQ©DGRVGHFRPSDUWLOKDPHQWRGHGHVNWRSHLQWHUD©¥RHQWUHRV
participantes a partir de qualquer computador ou dispositivos móveis como tablets e smartphones. Tudo isso
sem investimentos em equipamentos ou softwares.
(VWHVHUYL©RSRGHVHUXWLOL]DGRWDPE«PSDUDVHLQWHUFRQHFWDUFRPVDODVI¯VLFDV HQGSRLQWV GHYLGHRFRQIHU¬QFLD
de qualquer fabricante.

DESKTOP
O serviço pode ser acessado pelo aplicativo para
GHVNWRSV FRP VLVWHPDV :LQGRZV /LQX[ H 0DF 2X
então, diretamente pelo navegador de internet sem
a necessidade de instalar qualquer software.
5HDOL]H FRQIHU¬QFLDV GH Y¯GHR QD VXD HPSUHVD FRP
grande quantidade de participantes simultâneos, sem
cortes na imagem ou atrasos do áudio.
Esta solução coloca o poder da produtividade da
videoconferência nas mãos de seus usuários.
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MOBILE
O aplicativo para dispositivos móveis permite a participação
nas sessões de videoconferência com todos os recursos
GLVSRQ¯YHLVGR9¯GHR&RQIHUHQFLD&RUS
Funciona em qualquer dispositivo móvel Android e IOS.
29LG\R0RELOH«DH[WHQV¥RGHPRELOLGDGHSDUDTXHVXD
equipe realize videoconferências e compartilhamento de
documentos via redes Wi-Fi ou mesmo via redes 3G e 4G
FRP DOWD TXDOLGDGH GH Y¯GHR H £XGLR H VHP FRUWHV RX
distorções como ocorre em tradicionais soluções de
FRODERUD©¥RGHY¯GHR
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VANTAGENS
Instalação simples e rápida;

ΖQWHJUD©¥RFRPR0LFURVRIW/\QFΖ%0/RWXV6DPHWLPH
e Adobe Connect;

$SOLFDWLYRSDUD:LQGRZV0DFH/LQX[
$OWDTXDOLGDGHGHY¯GHRHEDL[DODW¬QFLD

Visualização do compartilhamento de tela do palestrante
com layout integrado;

Layouts de telas pessoais personalizáveis, incluindo escolha
GRSDOHVWUDQWHSUHIHULGRHGRVUHFXUVRVGHY¯GHRH£XGLR

0RQLWRUDPHQWRHPWHPSRUHDOGDTXDOLGDGHH
GHVHPSHQKRGDUHGHGHY¯GHRGHFDGDSDUWLFLSDQWH

Compartilhamento de tela individualizado (share application);

Gravação das videoconferências;

$SOLFD©¥RȵH[¯YHOHDGDSW£YHO¢GLVSRQLELOLGDGHGHUHFXUVRV
do computador (processamento e banda de internet).

Reprodução das conferências gravadas de forma
online ou via download.

Conexão com Salas
de Videoconferência
29¯GHR&RQIHUHQFLD&RUSWDPE«PVHLQWHJUDSHUIHLWDPHQWH
com equipamentos tradicionais de videoconferência H.323
e terminais SIP através do VidyoGateway.
Com isso, você poderá conectar os participantes de
celulares ou computadores a salas de videoconferência
utilizando equipamentos (endpoints) Vidyo ou de outros
fabricantes como Polycom, Cisco, etc.

Tecnologia Adaptativa
A arquitetura Adaptive Video Layering™ fornece resiliência
de erros e baixa latência de comunicação para aplicações
de videoconferência.
Essa tecnologia realiza o ajuste e controle automático
GRY¯GHR¢VGLYHUVDVFRQGL©·HVGDUHGHHXWLOL]D©¥RGR
processador durante uma sessão de videoconferência.
Os ajustes são feitos de acordo com os recursos
GLVSRQ¯YHLVGHFDGDGLVSRVLWLYRGRVXVX£ULRVFRQHFWDGRV
2V XVX£ULRV VH EHQHȴFLDP GH WRGR R SRWHQFLDO GH
seus computadores e smartphones para entregar
Y¯GHRQDWXUDOFRPXQLFD©¥RIDFHDIDFHVHPLPDJHQV
quebradas ou atrasos.
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