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Cisco aposta em colaboração através do I-phone 
AppStore disponibiliza soluções de WebEx Meeting Center e Unified Communications da 

Cisco 

 

A Cisco, líder em rede social, apresenta o novo portfolio de colaboração, com as soluções 

WebEx Meeting Center e Unified Communications para o Apple iPhone 3G.  

 

A nova aplicação WebEx Meeting para o iPhone, que está disponível através de download 

grátis na AppStore (para aceder á mesma deverá fazer a pesquisa pelo ITunes, acedendo 

daí ao AppStore e utilizando o motor de busca para encontrar a aplicação “Cisco Webex 

Meeting Center”), permite que os utilizadores integrem e colaborem activamente nas 

reuniões de colaboração através da Web da Cisco. Através da aplicação Cisco WebEx 

Meeting Center no iPhone, os utilizadores podem visualizar a informação partilhada tal 

como a lista de participantes na reunião e o orador que está a fazer a sua apresentação 

naquele momento, e falar com outros participantes.  

 

A experiência online meeting fornece aos utilizadores a capacidade de tirar vantagem 

tanto das funcionalidades áudio como da web através de ambas as redes, 3G mobile e 

802.11 wireless (Wi-Fi). A solução integra múltiplas configurações de conferencia 

telefónica incluindo o Saas-based telephony do WebEx Meeting Center da Cisco, e a 

opção de premises-based telephony da solução Cisco Unified MeetingPlace da Cisco, 

assim como a telefonia tradicional dos operadores que têm parcerias com a Cisco. Para 

agendar ou organizar uma reunião é necessário que os utilizadores subscrevam os 

serviços Cisco WebEx. 

 

A próxima versão da solução inclui o WebEx Meeting Center da Cisco, bem como, outras 

funcionalidades da Cisco Unified MeetingPlace. Os utilizadores podem mudar de uma 

sessão WebEx Meeting Center e Unified MeetingPlace da Cisco a correr no ambiente de 



 
 

escritório para o iPhone 3G da Apple e vice-versa, através da transferência do áudio de 

um Unified IP Phone para o IPhone, optimizando assim a experiência de colaboração. 

 

Segundo June Bower, Vice-presidente de Marketing do Grupo WebEx Technology da 

Cisco, “Esta solução reforça o compromisso da Cisco em garantir produtividade para o 

utilizador nos vários ambientes. A integração de uma ferramenta poderosa juntamente 

com a experiência do utilizador, e a escolha do dispositivo, garante que todos saem a 

ganhar nomeadamente as empresas e os seus colaboradores”. 

   

“Estas novas funcionalidades que a Cisco apresenta ao nível da colaboração são um 

importante passo no futuro das empresas, garantindo maior produtividade e flexibilidade 

dos colaboradores.” - Referiu Carlos Brazão, Director Geral da Cisco.   

 

 

Links úteis:  

Demo: www.webex.com/iphone  
 
Cisco WebEx Meeting Center 
 
Cisco Unified MeetingPlace
 
Cisco Unified Communications  
 

 
Sobre a Cisco 
A Cisco é a companhia líder mundial em redes para Internet. As soluções de rede da Cisco baseadas 

no protocolo da Internet (IP) são a base da maioria das redes empresariais, educacionais e da 

administração pública, assim como de operadores fixos, móveis e cabo. A Cisco disponibiliza a mais 

vasta linha de soluções para o transporte de dados, voz e vídeo em todo o mundo. A Cisco é o poder 

da rede. Aqui e agora! 

Para mais informações consultar http://www.cisco.com ou www.cisco.pt
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