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áudio e web conferência

WEBCAST
O serviço de webcasting permite a transmissão pela internet dos seus eventos ao vivo ou gravados com: 
áudio, apresentações de slides e perguntas online para milhares de usuários simultaneamente.

As páginas são totalmente 
customizáveis e  poderá estar livre para acesso, protegida por uma senha ou então solicitar para que o participante 
informe dados pessoais para assistir o evento.

INTERFACE CUSTOMIZÁVEL
Personalize o layout da interface de acordo com a sua 
marca e necessidades. O sistema permite customização 
das cores do tema, fonte, texturas, textos e logotipo do 
evento ou empresa.

Logotipo;
Cor e textura do template, fontes, etc;
Textos com informações de eventos;

INTEGRAÇÃO COM AUDIOCONFERÊNCIA
A transmissão via web poderá ser integrada com o 
serviço de conference call para uma solução completa
para seu evento.

Com a integração, seus usuários poderão participar 
também do seu evento a partir de qualquer telefone.

áudio ao vivo ou podem acessar o evento
gravado posteriormente;

100% baseado na Web, sem a necessidade de instalação 
de nenhum software na máquina do usuário;

Relatórios completos mostrando a audiência do 
evento com o nome,
de todos os participantes.

Visualização da apresentação de slides da empresa 
em tamanho normal ou tela cheia podendo também 
realizar o download da mesma;

Personalização do ambiente inserindo o logotipo da 
empresa e mensagens customizadas para cada reunião;

Área para envio de perguntas ao palestrante;

VANTAGENS



FACILIDADES DO SERVIÇO

100% baseado na Web, sem a necessidade de instalação de nenhum software na máquina 
do usuário;

Os participantes recebem o streaming de vídeo e áudio do evento ao vivo ou podem 
acessá-lo posteriormente;

Personalização do ambiente inserindo o logotipo da empresa e mensagens customizadas 
para cada reunião;

Os participantes visualizam a apresentação de slides da empresa em tamanho normal ou 
tela cheia podendo também realizar o download da mesma;

Área para envio de perguntas ao palestrante;

Interface amigável;

O cliente receberá relatórios completos mostrando a audiência do evento com o nome, 
email, empresa, país e telefone de todos os participantes;
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