Cisco WebEx Event Center Assist Services
Organize eventos incríveis na Web.

Realize eventos de forma descomplicada com ajuda especializada.
Organize seu próximo grande evento com confiança, utilizando o Assist Services for WebEx Events. Obtenha a
atenção
e os resultados que você precisa de reuniões on-line, seminários e eventos da Web.

Os produtores do WebEx Assist contribuem em todas as etapas para garantir um andamento sem dificuldades
e o máximo de ROI.

Antes

Durante

• Usufrua do planejamento e da preparação
proporcionados por um especialista.

• Concentre-se no seu evento, e não
nos detalhes técnicos.

• Revise a gravação para referência ou
para treinamento sob demanda.

• Receba assessoria sobre as melhores
práticas.

• Deixe que o especialista em
produção responda às perguntas,
administre as sondagens e auxilie
os palestrantes.

• Receba relatórios de inscritos e de
participantes.

• Os especialistas podem ajudar com todas
as opções de agendamento e de inscrição
para os eventos.

Após o evento:

• Solicite transcrições das sondagens,
das perguntas e respostas e do
bate-papo on-line.

• Coloque seu plano em ação com uma
simulação antes do evento principal.
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Garanta o sucesso de seu evento com assistência especializada.
Serviços
Consultoria

Pacote premium
2 horas

Pacote padrão
Não disponível

• Identificar os objetivos do evento.

Estratégia e preparação
de eventos

• Repassar as melhores práticas e estratégias.
• Dar assistência com o agendamento e os

convites.
• Criar páginas de destino e de inscrição.

Seleção do método
de inscrição

• Ajudar a escolher o método de inscrição:

Seleção de áudio

• Prestar assessoria na escolha das opções de

Simulação
Cronograma, tarefas 
e um plano de backup
para seu evento ao vivo

manual, automático ou personalizado.

telefonia.

1,5 horas

Não disponível

• Definir a agenda e o plano do evento.
• Especificar as funções e as responsabilidades.
• Determinar a forma de lidar com as

interrupções.

• Testar todos os detalhes técnicos do evento.

Ensaio técnico na
íntegra

Criação de sondagem
Assistência antes 
do evento

• Repassar as melhores práticas.
• Fornecer instruções sobre como realizar

demonstrações, fazer sondagens, compartilhar
a área de trabalho e muito mais.

• Desenvolver sondagens de acordo com os

objetivos estipulados.

30 minutos

• Certificar-se de que o anfitrião possa começar

Organização e
treinamento antes 
do evento

o evento.
• Verificar as funções e as responsabilidades do
evento.
• Ajudar a carregar a apresentação.

· Certificar-se de que o anfitrião possa começar
o evento.
· Ajudar a carregar a apresentação.
· Garantir que os palestrantes se conectaram
com êxito.

• Garantir que os palestrantes se conectaram

· Responder a todas as perguntas técnicas.

• Configurar para gravar.

· Configurar para gravar.
· Fazer login e testar os gravadores.

com êxito.
• Responder a todas as perguntas técnicas.

Preparação para 
a gravação de seu evento

30 minutos

• Fazer login e testar os gravadores.

veja mais serviços na próxima página
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Serviços
Assistência durante 
o evento
Monitoramento 
e assistência durante seu
evento ao vivo
Resultados após o evento
Fornecimento 
da gravação final 
do evento
Relatórios de inscritos 
e de participantes.
Fornecimento dos
resultados do bate-papo
e das perguntas 
e respostas

Pacote premium

Pacote padrão

1 hora

1 hora

• Estar disponível para responder a perguntas

• Estar disponível para responder a perguntas

técnicas.
• Gerenciar sondagens.

técnicas.

1,5 horas

1,5 horas

• Fornecer fácil acesso à gravação realizada

• Fornecer fácil acesso à gravação realizada

• Prover os relatórios de inscrição e de

• Prover os relatórios de inscrição e de

por um link para download.

por um link para download.

participantes.

participantes.

• Criar e disponibilizar as transcrições das

sondagens, do bate-papo e das perguntas e
respostas.

• Registrar e disponibilizar as transcrições do

bate-papo e das perguntas e respostas.

Serviços vendidos separadamente
Planejamento do evento e simulação

Precisa de um pouco mais
de ajuda?
Adicione apenas o que você precisa 
ao pacote do Assist Services.

Apresentação do evento
Criação e gerenciamento de sondagem
Edição adicional de suas gravações
Horas adicionais de assistência
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