Converse com qualquer
pessoa, em qualquer
lugar, com qualquer
dispositivo

O Cisco WebEx® Meeting
Center permite que você:
• Colabore de maneira mais eficiente
com clientes, parceiros e funcionários
• Compartilhe informações e ideias com
equipes em qualquer lugar do mundo;
você só precisa ter acesso à Internet
• Economize tempo e usufrua dos
recursos reunindo pessoas sem
precisar viajar
• Mantenha-se conectado,
independentemente do lugar, e
aproveite uma ótima experiência
de reunião disponível em qualquer
dispositivo
• Realize reuniões interativas e
produtivas com vídeo de alta definição
integrado, áudio e compartilhamento
de conteúdo
• Faça com que toda reunião seja uma
videoconferência, com sua sala de
reunião Cisco® Collaboration Meeting
Room, onde qualquer pessoa pode
participar usando qualquer dispositivo
de vídeo

Seja mais proativo, colaborativo e
seja mais produtivo com o Cisco
WebEx Meeting Center, o produto
líder do setor em conferência por
Web e de vídeo. Realize reuniões
regularmente com qualquer pessoa,
independentemente do local. Gerencie
projetos, organize reuniões de vendas
e tome decisões rápidas e inteligentes
ao manter todos bem informados
durante reuniões que permitem que
os participantes vejam, ouçam e
acessem as mesmas informações ao
mesmo tempo. E organize sessões
criativas com clientes, colegas ou
equipes internas.
Converse on-line como se fosse
pessoalmente
Use vídeo de alta definição. Ele melhora
a comunicação, os relacionamentos e
a produtividade e permite que pessoas
interajam como se estivessem frente a
frente para compartilhar documentos,
apresentações e aplicativos. Qualquer
pessoa pode participar da reunião por
telefone ou áudio integrado em seu
computador, independentemente da
sua localização.
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Cisco WebEx Meeting Center
Resumo do produto

Inicie ou participe de uma reunião a
partir de um navegador, telefone celular
ou tablet. Para as reuniões otimizadas
por vídeo disponíveis em qualquer
dispositivo, use o Collaboration Meeting
Rooms Cloud como sua sala de
reuniões pessoal e sempre disponível.
Conte com a Cisco para obter um
serviço WebEx altamente seguro,
escalável e confiável
As soluções da Web e de conferência
de vídeo do Cisco WebEx ajudam
a reduzir custos e permitem que a
equipe de TI se concentre em outras
prioridades. O WebEx Meeting Center é
fornecido como software como serviço
(SaaS) pela Cisco WebEx Cloud e é
fácil de implantar e escalar conforme o
crescimento da empresa.
A Cisco WebEx Cloud é uma rede
global de nível empresarial projetada
especificamente para o fornecimento
altamente seguro de aplicativos sob
demanda. Ela oferece uma arquitetura
escalável, disponibilidade constante
e segurança em várias camadas
para o usuário validada por auditorias
independentes rigorosas, inclusive o
SSAE-16 e o ISO 27001.

Torne as reuniões on-line fáceis e produtivas com esses
eficientes recursos
Documento, aplicativo e
compartilhamento de tela
Compartilhe conteúdo ou toda a sua tela
com participantes remotos em tempo real.
Passe o controle para outros participantes
para que eles possam compartilhar
conteúdo ou fazer anotações. A figura
1 é um exemplo de conteúdo que está
sendo compartilhado com o falante ativo
e outros participantes da reunião.

Collaboration Meeting Rooms Cloud
Facilite ainda mais a participação de
outras pessoas em sua sala de reuniões
pessoal através do WebEx Video Bridge.
As pessoas podem participar da sua
videoconferência utilizando qualquer
sistema de vídeo baseado em padrões.
Figura 2. Visualização do modo de tela cheia

Figura 1. Compartilhamento de conteúdo
durante uma reunião

Experiência com multimídia interativa
Desperte o interesse do seu público ao
incorporar multimídia a suas apresentações,
como PowerPoint, animações em Adobe
Flash, áudio e arquivos de vídeo.
Vídeo integrado
Veja vídeos de até sete participantes.
Ou selecione o modo de tela cheia
para visualizar o falante ativo no painel
de vídeo principal com outros vídeos
de participantes sendo exibidos em
miniatura. E para uma exibição de vídeo
mais detalhada, selecione a opção de tela
cheia expandida para ver o falante ativo
em alta definição, resolução de 720p. A
Figura 2 demonstra o modo de tela cheia.
O vídeo no painel principal é alternado
automaticamente para mostrar a pessoa
que estiver falando, criando assim uma
experiência de reunião intuitiva.
Salas de reunião pessoais
Converse de maneira ainda mais rápida
em seu próprio espaço de conferência
de vídeo permanente e personalizado.
Agende com antecedência ou deixe sua
porta aberta e permita que as pessoas
participem da reunião.

Conjunto de integração com a área de
trabalho
Inicie reuniões no Microsoft Office,
Outlook, Lotus Notes e em muitas outras
soluções de mensagens instantâneas.
Acesso à reunião com um clique
Inicie uma reunião e convide participantes
diretamente da sua área de trabalho,
barra de tarefas ou de seus aplicativos
favoritos.
Convites simples para reuniões
Envie convites e lembretes usando
uma chamada telefônica automatizada,
mensagem de texto, e-mail do cliente
local ou mensagens instantâneas.

Áudio integrado
Ofereça uma experiência de reunião
interativa com o áudio integrado do
Cisco WebEx ou com opções de áudio
de terceiros. Escolha um número pago/
gratuito ou chamadas recebidas/de
retorno. Ou dê aos participantes a opção
de se conectarem usando VoIP ou áudio
integrado do computador. O suporte a
áudio de banda larga que utiliza VoIP
proporciona uma qualidade de áudio
excelente, mesmo em redes com baixa
largura de banda.
Ligar para mim
Receba uma ligação para entrar na
reunião. Basta inserir seu número de
telefone quando a reunião começar
e você receberá uma ligação, sem a
necessidade de discar ou de inserir
senhas.

Integração empresarial
Use o login único para acessar o WebEx
Meeting Center. Aproveite a integração
e interoperabilidade com os produtos de
colaboração Cisco como o Cisco Jabber®
e o Cisco TelePresence®.
Suporte entre plataformas
Converse com qualquer pessoa em todas
as plataformas de sistema operacional
comuns. As plataformas podem ser
Windows, Mac e Linux.
Suporte remoto
Aproveite uma vasta experiência
de reunião com áudio, vídeo e
compartilhamento de conteúdo fornecido
através de dispositivos Android, iPhone e
iPad, Blackberry 10 e Windows Phone 8.
Figura 3. Converse usando qualquer
dispositivo

Falante ativo
Concentre-se em quem está falando com
a tecnologia de falante ativo, que mostra
automaticamente o vídeo de quem está
falando no momento na janela do falante
ativo.
Gravação, edição e reprodução de
reuniões
Grave reuniões para referências,
treinamentos ou demonstrações futuras.

O WebEx Meeting Center é atualizado regularmente, de acordo com as necessidades de
compatibilidade do sistema mais recentes. Visite www.webex.com.br/ para ver os requisitos
do sistema.
Os idiomas compatíveis são: Inglês, Português Brasileiro, Chinês (simplificado e tradicional)
Holandês, Espanhol Europeu, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Coreano, Russo, Espanhol e
Sueco.

Para mais informações:
Saiba mais sobre WebEx Meeting
Center e outras soluções WebEx®
da Cisco. Converse com um
especialista de solução pelo
número 001 800 891 4150 ou
visite www.cisco.com/go/webex.
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