áudio e web conferência

WEBCONFERÊNCIA
O Web ConferenciaCorp permite realizar facilmente reuniões pela internet através de webconferência, em tempo
real, sem a necessidade de instalação de qualquer software e com vários recursos avançados de colaboração.
Este serviço concentra todas as facilidades para realização de conferência on line em uma única ferramenta.
Participantes dispõem de todos os recursos utilizando apenas o navegador do computador sem a necessidade de
instalação de softwares ou adquirir qualquer tipo de equipamento adicional.

RECURSOS DISPONÍVEIS
APRESENTAÇÕES

AUDIOCONFERÊNCIA

Exiba em tempo real documentos, apresentações
e imagens em forma de slides aos
demais participantes.

Todos usuários podem se comunicar através
do computador ou pelo telefone disponibilizado
para sua conferência.

VIDEOCONFERÊNCIA

CONVERSAS

Com o recurso de videoconferência é possível
compartilhar seu vídeo pela webcam para todos
os participantes da webconferência.

Através do chat, os participantes podem se
comunicar via texto em modo público ou privado.

ENQUETES

GRAVAÇÃO

Este recurso permite realizar enquetes para
os participantes da conferência com a
visualização das respostas online.

Grave as suas sessões de webconferência e
compartilhe com quem quiser para assistirem
posteriormente.
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Tela de ambiente de webconferência

Através de sua interface intuitiva e de fácil uso possibilita a realização de reuniões, apresentações e eventos em
tempo real de forma totalmente interativa.
As apresentações de slides podem ser feitas com documentos nos formatos Adobe PDF, PowerPoint, Word,
Excel e imagens.
A colaboração entre os participantes, além dos slides, pode ser feita por meio do chat, vídeo e áudio do computador
ou também através de um telefone comum, via serviço de audioconferência, para aqueles que precisarem participar
somente ouvindo ou conversando durante a conferência.

Customização

Gravação e Compartilhamento

O painel de entrada e controle da webconferência
pode ser facilmente customizado e personalizado
com o logotipo, imagens, textos e cores que desejar
para que o serviço seja exibido totalmente com a
comunicação visual da sua empresa.

Realize a gravação do conteúdo transmitido na
webconferência com todos os recursos de colaboração
de slides, vídeo, áudio e chat. As gravações ﬁcam
salvas e podem ser acessadas pelo líder através do
painel de controle a qualquer momento.

Além disso, você poderá também utilizar um
domínio próprio para acessar diretamente a sua
webconferência. E assim seus usuários passam a
utilizar o endereço http://web.suaempresa.com.br,
ao invés do padrão do ConferenciaCorp.

As sessões de webconferência gravadas podem
também ser compartilhadas com quem desejar.
Para isto o líder cria, via painel, o link público e envia
aos usuários para assistirem diretamente no
navegador de internet em qualquer dispositivo.
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