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Videoconferência fornecido como
serviço e acessível a qualquer empresa
O que é?
É uma solução de videoconferência Avaya Scopia® com recursos de vídeo, áudio, compartilhamento
e chat, comercializado como serviço baseado no conceito VaaS (Video as a Service).

Como funciona?
Os usuários realizam reuniões virtuais de qualquer lugar e a qualquer momento, independente do
dispositivo utilizado. Sem limites de salas e de usuários, a solução é flexível tanto na ativação quanto
na utilização do sistema.
Toda a infraestrutura necessária é oferecida no modelo Cloud (Nuvem), o que garante a disponibilidade
e a qualidade superior exigida na comunicação corporativa.

Aplicações
• Reunião com colaboradores, clientes,
fornecedores e parceiros
• Reunião com equipes de vendas, filiais,
unidades de negócio etc

Benefícios
• Baixo Investimento
• Segurança e criptografia de classe
empresarial

• Coordenação de equipe em home-office

• Redução de custos com viagens e
hospedagens

• Acompanhamento de projetos

• Aumento da produtividade da equipe

• Treinamento, palestras e apresentações
remotas

• Maior agilidade nas decisões

• Divulgação de resultados

• Mais velocidade na divulgação de
informações

Entendendo melhor!

Executivos na Matriz

Executivo de
vendas em campo

(Terminal de Video)

(Smartphone)

Cliente convidado

Gerente de
vendas na filial

(Tablet)

(Desktop)

• A Voitel configura o serviço 
contratado na plataforma

• É disponibilizado ao usuário o
ID da sala, senha de acesso e a
 senha de moderação (uso opcional)

• Os participantes acessam a
reunião através de qualquer 
dispositivo (notebooks,  
smartphones e tablets) ou 
terminal de vídeo compatível  
em sala de reuniões.

Formas de Contratação
• Franquia mensal de minutos com salas e usuários ilimitados
• Sala para até 25 participantes com uso ilimitado
• Por evento, pago por minutos consumidos

Recursos
• Compatibilidade com equipamento(s)
legado(s) de videoconferência

• Vídeo em alta definição para maior
efetividade na comunicação

• Compartilhamento de telas, documentos
e aplicativos

• Mobilidade real com uso da aplicação
a partir de notebooks, smatphones
e tablets (iOS e Android)

• Chat público e privado
• Participação de convidados externos nas
reuniões

• Exibição de até 25 participantes na tela

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

