voitel.com.br

Crie sua videoteca corporativa
e disponibilize na internet através
de um website personalizado
O que é?
Gerencie suas transmissões realizadas pela Voitel ou vídeos criados por qualquer outro canal e
disponibilize o conteúdo organizando os assuntos por temas.
Crie uma videoteca com a identidade visual de sua empresa para os seus colaboradores, fornecedores
ou clientes com acesso via internet ou intranet.

Aplicações
• Organização de conteúdo visual de acordo
com temas de interesse
• Centralização de todo o conteúdo de video
corporativo em um único canal
• Ampla divulgação para colaboradores e
fornecedores

Benefícios
• Divulgação da videoteca dentro do site da
sua Empresa (Embed)
• Capacidade ilimitada de armazenamento de
vídeos
• Portal personalizado com a identidade visual
de sua empresa
• Controle de acesso por usuário e senha
• Incentivo a visualização dos vídeos pelos
colaboradores
• Multiplicação dos treinamentos de forma
rápida
• Controle efetivo dos seus vídeos

Entendendo melhor!
Video A

Video B

Configuração
e gestão da
plataforma

Video C

Administrador
do Media Center
Video
A

Video Z

• Através de um acesso a plataforma de configuração,

• Através da internet ou da intranet da empresa, os

• Na mesma plataforma você personaliza e configura

• De acordo com a necessidade, os vídeos podem ser

você organiza seus vídeos por categorias e temas

os níveis de acesso por vídeo

interessados acessam a videoteca e visualizam os
vídeos de forma organizada

protegidos por login e senha

• A quantidade de vídeos disponibilizados é ilimitada

• O usuário pode navegar por Categoria, Mais
recentes, Mais vistos etc

Serviços Adicionais
• Disponibilize seus vídeos não produzidos
pela Voitel

• Legenda

XPRES

• Treinamento Personalizado

• Edição de vídeos
XPRES

Conheça também soluções complementares:

Áudio, Vídeo e Web
Conferência

Voz e Dados

Transmissão de
Eventos Online

Serviços em
Nuvem

Comunicação
Unificada &
Colaboração

Consultoria
e Projetos
Customizados

