
Crie uma experiência de 

reuniões Web colaborativa e 

produtiva

Destaques do Cisco WebEx Meetings:

• Crie uma experiência de reuniões Web 
mais rica e produtiva 
com vídeo em alta-definição, áudio 
integrado e partilha de conteúdos em tempo 
real 
• Torne as reuniões mais eficazes através 
da partilha de documentos, ordem de 
trabalhos e gravações num espaço de 
reuniões online conveniente e acessível 
• Permita que os membros da equipa 
colaborem facilmente utilizando os seus 
dispositivos móveis, incluindo vídeo 
bidireccional 
• Imponha a segurança com políticas e 
controlos de acesso restritos incluídos na 
cloud do Cisco WebEx

O Cisco WebEx® Meetings acelera os 
resultados dos negócios, fazendo com 
que as reuniões Web sejam mais 
produtivas. Esta solução de colaboração 
centrada nas pessoas permite que os 
membros da equipa partilhem facilmente 
informações através de qualquer 
computador ou dispositivo móvel. O 
WebEx Meetings permite que as pessoas 
assistam a reuniões a qualquer hora, em 
qualquer lugar, dentro e fora da empresa. 

As equipas podem colaborar de forma
mais eficaz numa reunião virtual que
incorpora áudio, vídeo em alta-definição

(HD) e partilha de conteúdos em tempo
real. 

O WebEx Meetings também ajuda a 
reduzir a densidade do correio electrónico 
e a agilizar todo o processo da reunião ao 
fornecer um espaço online altamente 
seguro e centralizado para organizar e 
partilhar todas as informações e 
actividades relacionadas com a reunião.

O WebEx Meetings é uma solução de 
software-as-a-service (SaaS) fornecida 
através da cloud Cisco WebEx - uma 
plataforma de prestação de serviços 
altamente segura e disponível com um 
desempenho, flexibilidade de integração 
e segurança de nível empresarial 
inigualáveis.

Uma experiência de reunião Web 
que proporciona a melhor 
colaboração 
Faça apresentações, discuta ideias e faça 
debates com os colegas remotos e com 
as equipas de gestão de projecto virtuais. 
Partilhe conteúdos, use o áudio integrado 
e o vídeo HD para se encontrar online com 
os participantes de várias localizações de 
forma tão fácil como se estivesse cara a 
cara com eles.

Use os espaços de reunião para 
agilizar as actividades de reunião 
A gestão das actividades e dos 
conteúdos das reuniões é morosa e 
pode reduzir a eficácia da equipa e a 
produtividade. O WebEx Meetings cria 
automaticamente espaços de reunião 
dedicados que ajudam a agilizar as 
tarefas e a facilitar, de forma simples, a 
partilha de conteúdos. Guarde a ordem 
de trabalhos, as listas de participantes e 
a documentação relacionada numa 
localização conveniente. Utilize as 
funcionalidades de mensagens 
instantâneas integradas para entrar em 
contacto com os colegas de trabalho e 
conversar. Depois de terminada a 
reunião, a utilização dos espaços de 
reunião pode ajudar a manter o ritmo e 
manter sincronizadas determinadas 
informações tais como gravações ou 
acções. Utilize as funcionalidades de 
partilha de ficheiros integradas para 
gerir documentos. 
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Reuniões produtivas e interactivas 
• Partilha de ficheiros, aplicações e de 

ambiente de trabalho: Colaborar de forma 
fácil em qualquer projecto através da 
partilha de conteúdos online e em tempo 
real.

• Vídeo: Veja as imagens extremamente 
nítidas e detalhadas do vídeo HD do 
Active Speaker com uma resolução de 
ecrã até 720p. Assista até sete feeds 
de webcam em simultâneo com 
switching ativado por voz. 

Figura 1. Vista em ecrã inteiro

• Experiência multimédia abrangente:
Partilhe ficheiros de vídeo em tempo 
real e incorpore-os em apresentações 
multimédia. 

• Conferência de voz integrada: Escolha 
entre chamadas a pagar ou gratuitas 
com call-in ou call-back ou VoIP. 

Agilize todo o processo de 
reunião com os espaços de 
reunião 
• Espaços de reunião persistentes e 

centralizados: Partilhe a ordem de 
trabalhos, documentos, notas da 
reunião, itens de acção e gravações 
antes, durante e após a reunião.

• Biblioteca de documentos e partilha 
de ficheiros: Faça a gestão de ficheiros 
em pastas, com controlo de versão, 
comentários e pesquisas indexadas para 
todos os conteúdos. 

• Aceda a uma vasta gama de soluções 
de colaboração WebEx: Ligação fácil 
ao Centro de Formação Cisco WebEx, 
ao Cisco WebEx Event Center® e ao 
Centro de Suporte Cisco WebEx.

Figura 2. Os Espaços de Reunião ajudam a 
agilizar todas as actividades da reunião e facilitam 
a partilha de conteúdos

Encontre-se online em qualquer 
dispositivo 
• Reuniões em dispositivo móvel: 

Participe em reuniões em iPhone, 
Android, iPad e noutros telemóveis e 
tablets 3G e 4G sem fios

• Suporte das plataformas Windows, 
Macintosh e Linux. 

• Gravação baseada na rede: Grave 
reuniões com o conteúdo e o áudio da 
sessão.

Mapa para os processos diários e 
protecção do investimento 
• Integração de ambiente de trabalho: 

Inicie reuniões instantaneamente a 
partir do Microsoft Office, Microsoft 
Outlook e uma variedade de soluções 
de mensagens instantâneas 
integradas. 

• Fácil de gerir e manter: Faça a gestão 
dos utilizadores e imponha controlos de 
política empresarial com uma única 
identidade em vários serviços para cada 
um dos utilizadores. 

• Integrações API: Integre facilmente 
as aplicações existentes com o 
WebEx Meetings através de APIs 
abertas.

Acesso altamente seguro, fiável 
em qualquer lado e a qualquer 
hora
• Privacidade e segurança  Garantias: 

O WebEx Meetings disponibiliza 
várias opções de segurança — desde 
protecção da reunião por palavra-
passe, até Single-sign on (SSO) e 
encriptação de dados end-to-end e 
segurança de rede e centro de dados 
restrita para garantir os mais elevados 
níveis de privacidade e de integridade 
de dados.

• Fiabilidade e desempenho: A cloud do 
Cisco WebEx utiliza centros de dados de 
alta segurança situados estrategicamente 
perto dos principais pontos de acesso 
mundiais da Internet, dados de 
encaminhamento, áudio e vídeo em fibra 
de elevada largura de banda dedicada, 
como o objectivo de eliminar o tempo de 
atraso e as interrupções. 
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Idiomas suportados na versão actual: Inglês, francês, alemão, português do Brasil, espanhol (espanhol da América 

Latina em todas as plataformas suportadas e espanhol europeu em Windows e nas plataformas móveis), chinês 

tradicional, chinês simplificado, japonês, coreano, italiano, russo e neerlandês.

Para ficar a saber mais sobre o WebEx 
Meetings e outras soluções Cisco WebEx, 
consulte www.cisco.com/go/web-
conferencing ou www.webex.com. 
Para falar com um especialista em 
soluções, ligue para o 1.877.GOWebEx 
(469.3239). 
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Organize reuniões altamente eficazes com funcionalidades poderosas
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