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Transmissão de eventos
e conteúdo ao vivo ou gravados
pela internet para serem assistidos
em multidispositivos
O que é?
Solução de streaming para transmissão de Webcast, que possibilita as empresas realizarem eventos,
pronunciamentos, apresentações de produtos, treinamentos e comunicados ao vivo, sob-demanda,
via internet, para milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, através de imagens, áudio e vídeo
acessíveis por multidispositivos (ex.: notebook, celular e tablet).

Aplicações
• Reunião de vendas
• Palavra do Presidente
• Treinamento de equipe
• Lançamento de produtos
• EAD (Educação a Distância)
• Eventos, Congressos e Palestras
• Lançamento de Campanhas de Marketing
• Sessões de Relação com Investidores (RI)

Benefícios
• Economia:
Os assuntos podem ser discutidos com a
participação de pessoas geograficamente
dispersas sem a necessidade de viagens,
despesas com deslocamento, hospedagens
e locação de salas
• Agilidade:
Otimização do tempo para comunicação
• Geração de vantagem competitiva perante
a concorrência
• Conteúdo apresentado ao vivo, disponível
em versão “On Demand” (gravada)
• Acesso por dispositivos móveis
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Chroma Key: técnica de efeito visual utilizada em vídeos em que
se deseja substituir o fundo por um vídeo ou imagem

• Em um estúdio da Voitel ou em

outro local pré determinado,
as imagens, o som e os dados
são capturados, sincronizados e
enviados a um servidor central
na internet.

• Através de um link na internet, os
Participantes remotos acessam o
servidor e assistem à transmissão
de seus computadores pessoais,
tablets ou smartphones, sem
a necessidade de instalação de
programas ou aplicativos.

• Após o término da transmissão,
o evento pode continuar
armazenado no servidor para
acesso “On Demand”.

Recursos
• Uso de senhas para controlar os acessos
às transmissões

• 2 estúdios com infraestrutura audiovisual
completa (SP – Capital e RJ – Capital)

• Relatórios completos de audiência,
participação e interação dos convidados

• Plataforma hospedada em Data Centers Tier 3*
• A transmissão pode ser realizada em diferentes
qualidades de vídeo (200kbps a 1MB)

• Sincronização com apresentações em
Power Point

• Possibilidade de inserção de GC (Gerador de
caractere com nomes dos palestrantes) ao vivo

• Recurso “Chroma-Key”, que possibilita a
personalização das imagens transmitidas

• Melhor qualidade de definição do vídeo na
transmissão ao vivo

• Interação via chat. O chat é moderado,
possibilitando o filtro do conteúdo a ser
visualizado e a geração de relatórios

• Captação do material bruto em qualidade Full HD
(1920 X 1080 linhas)

• Enquetes

• Suporte bilíngue

• Visualizador dinâmico que permite
alteração de layouts
* O padrão Tier classifica a infraestrutura dos data centers em níveis.
Um Data Center Tier 3 garante 99,98% de disponibilidade.

• Tradução simultânea
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