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Suportado em tecnologia Cisco

Portugal Telecom lança PT Web Conference
Reuniões on-line sem limites
•
•
•
•

Expansão do crescimento do mercado Web conferencing;
Desenhado para tornar as empresas mais produtivas;
Redução total de custos de tempo e viagens;
Acompanhamento especializado dos serviços pré e pós venda.

A Portugal Telecom lançou o PT Web Conference, um serviço suportado pela tecnologia Webex da Cisco,
que permite realizar reuniões on-line de forma simples e eficaz, no escritório, em casa ou em
movimento, com fornecedores, clientes, colegas e parceiros, sem ser necessária a presença física dos
participantes, usando apenas um computador com Web browser e um acesso à Internet fixa ou móvel.

Para além de juntar os intervenientes, sem custos de deslocações ou perdas de tempo, permite entre
outras funcionalidades, a partilha de ficheiros, aplicações e desktop, em tempo real, bem como a
gravação e difusão da reunião.

O novo serviço da PT não exige nenhum investimento inicial em tecnologia nem custos de manutenção
ou actualização de SW ou HW. É um serviço bastante intuitivo, que permite aos utilizadores, sem
qualquer formação prévia, organizarem e estarem presentes numa reunião onde os intervenientes
encontram-se em diferentes locais.
O PT Web Conference já está disponível a partir de 59€ por mês que inclui um organizador de reuniões.
Cada organizador pode agendar reuniões, de até 25 participantes e 25000 minutos/mês de conversação

VOIP. Os Clientes podem experimentar o serviço durante o primeiro mês de utilização, não sendo
cobrada a respectiva mensalidade- Este serviço permite às empresas terem um acompanhamento em
Português por parte de especialistas da PT, em qualquer fase da utilização da aplicação de web
conferencing. O serviço tem por base uma tecnologia que garante a total segurança da informação
partilhada durante as reuniões.

O mercado de Web conferencing tem apresentado um crescimento exponencial, prevendo-se que em
2014 atinja os 3.4 mil milhões de euros a nível mundial. O PT Web conference é um importante passo
que visa dar resposta à realidade que vivemos presentemente, nomeadamente, a globalização,
condições económicas complexas, aumento dos combustíveis e um crescimento substancial da
preocupação em questões ambientais.

Sobre a WebEx
Fundada em 1996, a WebEx, empresa da Cisco, é, hoje, líder mundial em aplicações de reunião on-line, com 64%
de participação do mercado. Actualmente, tem mais de 3.5 milhões de utilizadores que utilizam todos os meses
para comunicações e colaboração on-line, contando com mais de 10 milhões de participantes cada mês, e 200,000
reuniões em média por dia, em 150 países.

Esta solução acelera os processos empresariais, tais como, vendas e formação, através de interacção via Web
bastante eficiente. Como um fornecedor on-line, a WebEx facilita colaboração, tanto a nível interno como externo.

A WebEx apresenta uma vasta gama de aplicações através do WebEX Media Tone Network, uma rede global
especificamente desenhada para entrega segura de aplicações on-line. As aplicações WebEx suportam vídeo
conferência multicanal, Web conferencing e aplicações de controlo remoto.

Sobre a Portugal Telecom

A Portugal Telecom é um operador global de telecomunicações com mais de 72 milhões de clientes em 14 países,
nomeadamente no Brasil e em África. Em Portugal, onde tem uma posição de liderança nos mercados onde actua,
disponibiliza uma vasta gama de serviços fixo e móvel, incluindo acesso de banda larga, voz e televisão, actuando
em todos os segmentos do sector das telecomunicações: particular, residencial, soluções empresariais e grossista.
Os seus investimentos internacionais, com principal destaque para o segmento móvel, representam 85% da sua
base de clientes e cerca de 50% das suas receitas.

A Portugal Telecom assume-se como a entidade portuguesa com maior projecção nacional e internacional e dispõe
de um portfólio de negócios diversificado em que a qualidade e inovação constituem aspectos determinantes,
estando ao nível das mais avançadas empresas internacionais do sector.

A Portugal Telecom está cotada na Euronext e na New York Stock Exchange. Encontra-se disponível informação
sobre a Empresa na Reuters através dos códigos PTC.LS e PT e na Bloomberg através do código PTC PL

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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