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Audioconferência e compartilhamento
de aplicativos e telas para suas reuniões
O que é?

XPRES

Reúna-se e colabore com pessoas e equipes geograficamente espalhadas para acelerar a tomada de
decisão, aumentando a produtividade e a comunicação da sua empresa.
Através de telefone fixo ou móvel, com acessos nacionais e internacionais protegidos por senha, os
Participantes reúnem-se em um ambiente seguro e de alta disponibilidade. Os encontros podem ser
enriquecidos utilizando o V-Data, ferramenta de compartilhamento de aplicativos, documentos e
telas usando um computador conectado à internet.

Aplicações

Benefícios

• Reunião com colaboradores, clientes,
fornecedores e parceiros

• Aumento de produtividade e velocidade
de tomada de decisão

• Reunião de equipes de vendas, filiais, unidades
de negócio etc

• Economia de tempo e redução de custos
com deslocamento e hospedagens

• Coordenação de equipe em “home-office”

• Redução do volume de ligações de longa
distância, Participantes podem optar por
acessos locais nacionais ou internacionais

• Treinamento, palestras e apresentações remotas
• Apresentações, revisões e acompanhamento
de planejamento e projetos
• Divulgação de resultados
• Elaboração e alteração de documentos

• Recursos avançados de telefonia e
compartilhamento de telas, documentos
e aplicativos
• Faturamento e demonstrativos
personalizados de acordo com a
necessidade de sua empresa
• Colaboração em tempo real

Entendendo melhor!

• Ligue para qualquer um
dos números de acessos
no Brasil ou no mundo e
selecione um dos idiomas
disponíveis
(Português, Inglês)

Gerente Comercial
no escritório central
(Telefone Fixo)

Executivo de Vendas
fora do escritório

Executivo de Vendas
fora do escritório

Participante

• Digite a sua senha
de acesso
• Você já estará na
audioconferência

(Dispositivo Móvel)

Líder

(Dispositivo Móvel)

Executivo de Vendas na
filial em outro estado

Executivo de Vendas na
filial em outro país

(Telefone Fixo)

(Telefone Fixo)

Recursos
• “Pin Code” (Código Individual de Acesso) para controle de acesso identificado
• Tradução e/ou transcrição total da audioconferência (opcional)
• Atendentes bilíngues
• Gravação (disponibilizada por telefone, para download via web ou gravada em CD)

Ferramentas de produtividade
App Mobile

V-Meeting Web

Aplicativo para agendamento e
configuração de audioconferências
através de celular, a qualquer hora
e de qualquer lugar.

É um plugin que instalado no
outlook, agiliza o processo de
agendamento e configuração de
audioconferências.

Voz e Dados

Compartilhamento de dados
que permite aos seus usuários
compartilharem e interagirem
(Power Point, Excel, Word, etc)
por meio da internet.

Portal de Serviços

Plugin para Outlook

Áudio, Vídeo e Web
Conferência

É a ferramenta Web para gestão de
audioconferências em tempo real,
acessada através do Portal.

V-Data

Transmissão de
Eventos Online

É um Portal exclusivo para que
clientes tenham acesso a outras
ferramentas, informações e
aplicativos.

Serviços em
Nuvem

Comunicação
Unificada &
Colaboração

Consultoria
e Projetos
Customizados

