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Uma nova forma de trabalhar 
 
É fácil ignorar a forma como a colaboração está a mudar a forma como trabalhamos. 
 
Cada vez mais, trazemos os nossos telemóveis e os tablets para o trabalho e esperamos 
utilizá-los como ferramenta de produtividade em viagem ou em casa tais como as que 
temos no escritório. Conseguimos reunir cara a cara com clientes, fornecedores e 
equipas de projecto inteiras sem sairmos da secretária. Estamos a criar relações 
profissionais e a resolver problemas com pessoas que nunca conhecemos, 
potencialmente espalhadas por todo o mundo. 
 
A tecnologia de colaboração certa pode ter um impacto crucial nos negócios. As 
empresas e indústrias de todas as dimensões têm vindo a assistir à melhoria da 
produtividade e do trabalho em equipa, processos de tomada de decisões simplificados e 
ao uso mais eficaz dos recursos através da sua capacidade exclusiva de envolver e dotar 
de meios o seu activo competitivo mais valioso - as pessoas. 
 
A nova abordagem de colaboração até pode melhorar o seu poder de contratação. A 
próxima geração de trabalhadores conhecedores das tecnologias cresceu com 
dispositivos smart e com interacções electrónicas e vêm o trabalho não tanto como um 
local, mas sim como "algo que fazemos". Num inquérito recente, dois em cada 5 
trabalhadores da Geração Y afirmaram que aceitavam um trabalho com uma 
remuneração inferior, mas que oferecesse uma flexibilidade de dispositivos e de 
localização(1). 
 
A era pós PC: Clouds e mobilidade 
 
Nitidamente, as abordagens tradicionais de "software de escritório" são insuficientes 
neste mundo pós PC em que a capacidade de alcançar e de colaborar em qualquer lugar, 
a qualquer altura se transformou numa parte inerente de actividade diária e não tanto 
numa função compartimentada executada à secretária. No entanto, há duas mudanças 
tecnológicas cruciais que permitiram uma abordagem alternativa que sustenta o novo 
estilo de trabalho: Aplicações baseadas na cloud e dispositivos móveis smart. 
 
Os serviços baseados na cloud são já um princípio familiar no mundo dos consumidores 
com música, armazenamento e meios de comunicação sociais - e cada vez mais no 
mundo dos negócios com a gestão de relações com o cliente (CRM) e outras aplicações 
de transacções. O modelo software-as-a-service (SaaS) confere vantagens bastante 
conhecidas às tecnologias de informação (TI), como por exemplo uma implementação 
rápida pay-as-you-go, a flexibilidade de lidar com as alterações de procura e a 
capacidade de deslocar os custos de capital para uma despesa operacional previsível. Ao 
mesmo tempo, o SaaS fornece um serviço "sempre ligado" aos utilizadores, disponível a 
qualquer hora e em qualquer lugar. 
 
Simultaneamente, a disponibilidade de dispositivos móveis potentes tais como 
computadores portáteis, smartphones e tablets constitui o complemento perfeito para os 
serviços baseados na cloud. Agora, os utilizadores conseguem ter um acesso consistente 
às informações a partir de dispositivos e localizações diferentes, ao longo do dia de 
trabalho. Por exemplo, ver o correio electrónico em casa a partir de um tablet, participar 
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numa chamada de conferência a partir de um smartphone em viagem e numa 
videoconferência no computador portátil ou de secretária no escritório. 
 
Combinadas, estas duas abordagens podem promover, de forma significativa, o aumento 
da produtividade e a partilha de informações colectivas. Libertam o utilizador, o que lhe 
permite preocupar-se menos com "encontrar documentos", colocando antes a tónica em 
"encontrar respostas" que promovam a inovação - uma fonte nova significativa de 
vantagem competitiva. As equipas de projecto distribuídas agora podem trabalhar em 
conjunto com todas as informações e conhecimentos disponíveis 24 horas por dia, as 
empresas podem fazer ligações business-to-business (B2B) sempre que necessário, os 
trabalhadores móveis podem sentir-se tão ligados tal como estariam no escritório e as 
pessoas e as pequenas empresas podem usufruir disso também com um investimento de 
TI quase zero para além do Web browser. 
 
Assim, tudo indica que a colaboração baseada na cloud é ideal para o novo estilo "work 
your way". No entanto, há um grande senão. 
 
A solução de cloud terá de conseguir que a colaboração on-line seja perfeita, natural e 
intuitiva tal como as interacções pessoais. Ao mesmo tempo, deve proporcionar uma 
gama completa de ferramentas e estilos de interacção. Isso inclui comunicações em 
tempo real como por exemplo vídeo, voz, mensagens instantâneas (IM) e conferências 
Web para interacções assíncronas tais como fluxos de actividades, partilha de ficheiros 
e integração com o correio electrónico - para, potencialmente, centenas ou mesmo 
milhares de utilizadores em simultâneo em todo o mundo. 
 
Trata-se de um desafio técnico muito diferente num ambiente SaaS do que 
simplesmente fornecer acesso esporádico a uma aplicação de negócios baseada na cloud 
ou transmissão unidireccional de conteúdos fixos e tem um impacto directo nas 
vantagens proporcionadas à empresa. 
 
A colaboração significa negócios 
 
Já todos nós tivemos a tentação de desligar durante uma conferência Web quando não 
conseguimos ver ou ouvir claramente o que está a ser discutido, devido a vídeo com 
pixeis, áudio imperceptível ou à incapacidade de ver claramente quem está a falar ou a 
ler um documento partilhado. Não se trata de meros inconvenientes em contexto de 
trabalho. Com efeito, estes diminuem a produtividade e podem significar a perda de 
uma oportunidade de negócios. 
 
O custo com pessoal de uma conferência com a duração de uma hora pode ascender a 
milhares de euros, por isso basta uma má experiência para anular a eficácia e o valor da 
reunião. E se as pessoas começarem a ficar de fora devido a uma fraca experiência on-
line, está em causa o retorno sobre o investimento (ROI) de todo o projeto. 
 
Esta é uma razão pela qual as abordagens vocacionadas para o consumidor ou 
puramente baseadas na Internet não são suficientemente robustas para uma colaboração 
de nível empresarial. A Internet pública é notoriamente imprevisível e difícil de 
controlar. Os congestionamentos de tráfego, os pacotes perdidos, as ligações 
interrompidas e as falhas de segurança são um lugar-comum. Um nível de serviço no 
qual se envidam os melhores esforços poderá ser aceitável para uma conversa informal, 
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mas não consegue proporcionar a previsibilidade, a segurança ou a qualidade de 
experiência necessárias para uma interacção de negócios. 
 
Outra abordagem é permitir acesso SaaS a uma versão de software de produtividade de 
escritório alojada. Ao passo que esta abordagem se destina mais ao trabalhador com 
conhecimentos tradicionais, continua a ser importante avaliar em que medida suporta o 
estilo "work your way" flexível necessário hoje em dia no mundo dos negócios. Por 
exemplo, o suporte para dispositivos móveis poderá ser limitado. A infra-estrutura 
poderá não estar optimizada para fornecer cargas de trabalho intensivas, tais como vídeo 
de alta qualidade em escala, o número de localizações de alojamento e de pontos de 
acesso pode ser limitado e assim por diante. 
 
Em vez disso, a Cisco concebeu o seu serviço de colaboração baseado na cloud para ir 
ao encontro das novas necessidades de negócios desde o início, optimizado para uma 
interacção em tempo real ou assíncrona à escala global e proporcionando ao utilizador 
uma experiência produtiva, de alta segurança, a qualquer hora e em qualquer lugar e 
com qualquer dispositivo. 
 

A abordagem da Cisco 

 
A solução da Cisco® baseia-se no Cisco WebEx® Cloud, uma plataforma de prestação 
de serviços SaaS com provas dadas que suporta quase dois mil milhões de minutos de 
reuniões por mês e entre 30 milhões de participantes em 231 países. É a segunda maior 
operação SaaS de negócios no mundo. 
 
A arquitectura, infra-estrutura e até os procedimentos operacionais subjacentes foram 
todos concebidos a partir do zero para fornecerem um serviço de colaboração de nível 
empresarial à escala, vocacionado para corroborar o estilo "work your way", 
optimizados na prática com os conhecimentos dos especialistas do sector SaaS. 
 
Na segunda metade deste documento poderá encontrar uma lista de verificação 
detalhada com as capacidades. Segue-se uma descrição geral de algumas das 
funcionalidades de design mais importantes que contribuem para o êxito do Cisco 
WebEx Cloud. 
 
Concebida para a empresa 
 
Interacções de elevada qualidade: muitas das características 
cruciais que contribuem para um ROI elevado, tais como o 
desempenho, fiabilidade e disponibilidade, são facilitadas por 
uma rede de sobreposição dedicada que foi concebida para 
suportar tráfego em tempo real ou assíncrono de forma 
optimizada, minimizando a exposição à Internet pública. Esta 
rede é composta por switches multimédia de alta velocidade, 
de baixa latência, especialmente optimizados para suportar 
vídeo, áudio e dados a nível empresarial. 
Cobertura global: a rede da Cisco contém vários pontos de 
presença de Internet (iPoPs) e centros de dados por todo o 
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mundo para reduzir o atraso e aumentar o desempenho - muito mais do que é oferecido 
por outras operações SaaS. Isto permite que as interacções de negócios de alta qualidade 
sejam alargadas a mais trabalhadores, clientes e peritos que podem estar espalhados 
pelo mundo com vários níveis de suporte TI local. 
Disponibilidade constante: outra vantagem deste design de rede inteligente é a 
disponibilidade contínua do serviço. O tráfego está todo ele sujeito ao balanceamento de 
carga entre os servidores e switches por toda a cloud e é automaticamente duplicado 
para um nó de backup separado fisicamente num centro de dados geograficamente 
distante através do backup de site global. Estas medidas ajudam a garantir que os 
recursos estejam sempre disponíveis, quer para uma utilização programada ou não 
planeada, em qualquer altura, de dia ou de noite. 
Segurança abrangente: o Cisco WebEx Cloud emprega as medidas mais rigorosas em 
cada uma das camadas da sua arquitectura, desde as operações do centro de dados 
bloqueadas até à encriptação end-to-end, passando pela autenticação de utilizadores e 
um controlo de política de administrador altamente granular. Estas medidas de 
conformidade são validadas anualmente por auditorias realizadas por entidades externas 
segundo as normas rigorosas do sector. 
 
Concebida para o utilizador 
 
utilizador altamente intuitiva concebida para suportar vários 
estilos de interacção de forma produtiva - desde conferências 
de vídeo em tempo real até à partilha de ficheiros, IM e 
Presença, integração de voz, meios sociais e correio 
electrónico - através de vários dispositivos à escolha. Há 
também uma capacidade única que permite aos participantes 
interagir offline em áreas de trabalho partilhadas e a opção 
de gravar reuniões para reprodução offline pelas pessoas que 
não puderam assistir à sessão em directo. 
Mobilidade nativa: a abordagem "work your way" exige 
mais do que um suporte de token para smartphones e tablets 
como dispositivos de hardware. A solução da Cisco 
proporciona ao utilizador de dispositivos móveis a 
participação plena na experiência, incluindo a capacidade de 
ver apresentações partilhadas e ver quem mais entrou na 
reunião. O utilizador de telemóvel também pode mudar entre a rede social e o IM em 
tempo real, conferência Web ou chamadas de voz directamente na aplicação do 
telemóvel ou configurar o sistema para lhe ligar na eventualidade de a ligação falhar. 
 
Concebida para informáticos e programadores 
 
de forma a minimizar o impacto e a minimizar o investimento TI. Esta filosofia vai 
desde a integração flexível de áudio com os seus sistemas de telefone para suportar 
interfaces, protocolos e codecs standard, até à perfeita integração com aplicações do 
Microsoft Office e uma biblioteca de interface do programador abrangente para 
aplicações de integração personalizadas. 
Controlo operacional: os administradores têm acesso a um vasto leque de ferramentas 
de monitorização em tempo real, de diagnóstico e de relatórios para manter o serviço a 
funcionar sem problemas. Estas incluem análises automáticas, ajuste de utilização e 
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níveis de qualidade, alertas e notificações personalizadas, relatórios e estatísticas 
abrangentes. 
Amigo do programador: a plataforma Cisco WebEx Cloud foi criada sobre uma 
arquitectura modular que permite a interacção de várias aplicações - como por exemplo 
IM, áudio, vídeo, correio de voz, widgets de browser, etc. - num cliente personalizado. 
Para além disso, há interfaces de programação que permitem o desenvolvimento 
personalizado nas áreas de integração de áudio, aprovisionamento do utilizador e 
autenticação do utilizador. 
 
A segunda metade deste artigo fornece uma lista de verificação mais detalhada de oito 
áreas a ter em consideração ao avaliar uma solução de colaboração de cloud, juntamente 
com uma breve explicação sobre a forma como a Cisco cumpre esses requisitos. Para 
obter mais pormenores sobre qualquer uma destas áreas, consulte os documentos 
técnicos inclusos e os restantes recursos em http://www.cisco.com/go/meetings_docs. 
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Oito áreas a considerar ao avaliar a colaboração em cloud 
 
Sendo que cada caso é um caso, a Cisco é da opinião que deverá atender às seguintes 
considerações ao avaliar uma solução de colaboração baseada em cloud para a sua 
empresa: 
 
1. Disponibilidade e flexibilidade elevadas. Os utilizadores devem conseguir iniciar 
uma sessão de colaboração a pedido em qualquer altura, 24 horas por dia, sem marcação 
prévia e sem terem de transferir software manualmente. 
2. Escalabilidade. O sistema deve ser capaz de passar de uma única conta para milhares 
de utilizadores em simultâneo e responder a picos de procura de forma automática, para 
que não se notem as interrupções ou degradações. 
3. Desempenho. Todos os utilizadores devem conseguir participar plenamente na 
interacção com áudio claro, vídeo de alta qualidade e a capacidade de se verem uns aos 
outros, bem como documentos partilhados, optimizada para o seu dispositivo e 
localização em concreto. 
4. Segurança. A segurança deve estar contemplada em cada uma das camadas da 
solução, desde a autenticação do utilizador, passando pela encriptação contínua dos 
dados, até ao isolamento multi-cliente e ao centro de dados físico com um controlo de 
política granular. 
5. Produtividade do utilizador. Dado que as necessidades de colaboração do utilizador 
variam ao longo do dia conforme a sua função, localização e participação, devem 
conseguir invocar várias capacidades como entenderem num ambiente produtivo sem 
troca de ferramentas, a partir de uma escolha de dispositivos móveis ou de secretária. 
6. Produtividade offline. Os utilizadores devem conseguir interagir offline e trabalhar 
em documentos partilhados fora da sessão em directo e os que não puderem estar 
presentes devem conseguir ver uma gravação de alta qualidade, fazendo chegar a 
produtividade e o valor a tantas pessoas quanto possível. 
7. Protecção do investimento. A solução não deve perturbar o normal funcionamento e 
deve integrar-se na infra-estrutura TI actual a vários níveis, tais como sistemas de 
escritório, aplicações de negócio, telefonia, redes, identidade e políticas de segurança e 
muito mais. 
8. Maturidade e visão dos fornecedores. A colaboração deve ser vista como um activo 
de negócios competitivo, por isso exige uma avaliação cuidadosa da capacidade do 
fornecedor em investir na manutenção de uma carteira líder do sector, suporte mundial e 
compromisso para garantir o êxito. 
 
Vejamos como é que a solução de colaboração Cisco WebEx Cloud se comporta face a 
estes requisitos. 
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Cisco WebEx Cloud 
 

 
 
1. Disponibilidade elevada 
 
• Redundância múltipla. Há vários centros de dados distribuídos por todo o mundo, 

cada um deles concebido para fornecer redundância completa de todos os 
componentes importantes (servidores, switches de rede, firewalls, portas de áudio, 
etc.) para eliminar qualquer ponto de falha isolado. Se algum componente falhar, o 
seu gémeo assume funções sem interrupção, mesmo durante a manutenção do 
sistema, sem que o utilizador final o note. 

• Backup de contas. As contas do utilizador são guardadas em dois locais: no sítio 
principal e uma cópia de backup num centro de dados remoto. Na eventualidade 
improvável de o sítio principal falhar, o site global de backup (GSB) assume 
funções de forma automática e imperceptível, deslocando toda a actividade para o 
sítio alternativo sem que o utilizador disso se aperceba. 

• Disponibilidade não planeada. Alguns serviços de cloud limitam 
escrupulosamente o acesso não programado, com receio de sobrecarregar o sistema, 
mas com o Cisco WebEx Cloud, as conferências ou chamadas não planeadas podem 
ser iniciadas a qualquer altura sem marcação prévia e sem necessidade de transferir 
software manualmente. 

• Operações TI. Num ambiente de colaboração de negócios crítico, o serviço não 
pode ir abaixo, nem sequer por motivos de manutenção ou backup de rotina. A 
equipa de operações TI da Cisco acumulou uma experiência in loco considerável em 
operações contínuas conferida pelo WebEx Cloud e por outras operações SaaS de 
larga escala e aplica procedimentos de controlo de alterações rigorosos com base nas 
normas da Information Technology Information Library (ITIL) para garantir um 
funcionamento ininterrupto. 

 
2. Escalabilidade 
 
• Com provas dadas durante o funcionamento. O Cisco WebEx Cloud suporta 

actualmente quase dois mil milhões de minutos de reunião por mês entre 30 milhões 
de participantes em mais de 231 países. Este nível de desempenho e de escala para 
um serviço de colaboração em tempo real em cloud é único no sector e colocou a 
Cisco no grupo dos principais fornecedores SaaS do mundo há mais de 17 anos. 

• Reuniões grandes. Podem participar até 500 pessoas numa reunião com vídeo de 
alta definição e até 1000 pessoas podem participar numa reunião Web e até 3000 
pessoas podem entrar na aplicação baseada em eventos que permite a públicos 
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remotos entrar e experimentar uma conferência empresarial grande. É mantida 
sempre uma margem de capacidade inactiva para permitir picos de procura 
imprevistos. 

• Balanceamento de carga global. Todo o tráfego da cloud está continuamente 
sujeito a balanceamento de carga na rede global entre os vários centros de dados e 
concentradores em todo o mundo, minimizando o congestionamento e os saltos de 
rede, para manter constantemente a capacidade de acordo com os níveis de uso. A 
infra-estrutura de cloud localiza o switch menos congestionado e encaminha o 
tráfego para o mesmo, com o objectivo de minimizar os atrasos. 

• Encaminhamento eficaz. A rede de sobreposição dedicada coloca switches em 
pontos de peering cruciais para lidar com o tráfego de alta capacidade e mantém 
acordos de peering de banda larga com os fornecedores de telecomunicações com 
outros pontos Web de presença conforme necessário. A switch acontece com o 
menor número de saltos do router, permitindo mais poupanças em termos de 
capacidade e latência. 

• Separação de núcleo e periferia. As localizações de núcleo foram concebidas para 
lidar com funções intensivas tais como bases de dados, armazenamento e gravação, 
ao passo que as localizações de periferia lidam com a colocação em cache estática e 
dinâmica, partilhas de documentos e funções de proxy para conectividade last-mile. 
Esta separação reduz o congestionamento e permite uma escala maior. 

 

3. Desempenho 

 
• Rede de alta velocidade. O Cisco WebEx Cloud foi criado sobre uma rede de 

sobreposição dedicada de switches multimédia de alta velocidade optimizados para 
a comunicação em tempo real. São capazes de processar várias sequências de vídeo, 
áudio e dados com uma latência baixa e um serviço de alta qualidade. 

• Troca optimizada. Os dados não são armazenados na própria cloud, com o intuito 
de suprimir os atrasos decorrentes do reencaminhamento de ficheiros grandes para 
outros participantes. Em vez disso, é trocada uma representação dos conteúdos em 
tempo real entre os participantes, sendo utilizada a plena colocação em cache para 
minimizar as necessidades de actualização. 

• Vídeo escalável. A resolução de vídeo pode ser automaticamente reduzida ou 
aumentada para ir ao encontro dos recursos e da largura de banda disponíveis, por 
isso os participantes podem ter a certeza de que irão ter sempre a melhor experiência 
incluindo vídeo de alta definição (HD) para os clientes com o hardware mais recente 
e elevada largura de banda. 

• Minimização do uso da largura de banda. Os dados são encaminhados pela 
estrutura principal de alta velocidade em formato patenteado (UCF) que avalia e 
comprime os ficheiros, converte imagens em gráficos vectoriais e envia apenas as 
alterações incrementais ao documento original assim que for partilhado. Isto reduz 
drasticamente as larguras de banda envolvidas, eliminando as informações 
redundantes. 

• Ligação local. Os utilizadores só precisam de fazer uma ligação local ao iPoP 
periférico mais perto antes de ficarem cobertos pela rede de alta velocidade e fiável 
WebEx Cloud. Isto não só minimiza a exposição à Internet pública, como também 
reduz a latência e os atrasos de switch. 
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4. Segurança 
 
• Modelo de segurança multicamada. Em cada uma das camadas do WebEx Cloud, 

a Cisco incorporou as normas de segurança, tecnologias e práticas operacionais mais 
fortes possíveis - desde a encriptação da infra-estrutura física até à encriptação de 
tráfego, controlos de palavra-passe e gestão de políticas: 

 
– Na camada física, a segurança vai desde o equipamento robusto e fortemente 
protegido, até aos próprios edifícios dotados de videovigilância, zonas vigiadas e 
controlo de acesso de dois factores, incluindo identificação biométrica. Todos os 
centros de dados são propriedade da Cisco e operados pela própria Cisco. 
– Na camada de dados, o tráfego pode, opcionalmente, ser encriptado end-to-end 
entre os participantes através da norma Advanced Encryption Standard (AES) de 256 
bits. Ao contrário do SSL, que termina na cloud, o mecanismo AES recorre a uma 
chave gerada aleatoriamente no computador do anfitrião e na infra-estrutura de chave 
pública para ajudar a garantir que as informações permanecem encriptadas end-to-
end ao longo de toda a comunicação. Cada ligação terá de se autenticar 
adequadamente antes de estabelecer uma sessão de colaboração usando um cookie 
exclusivo por cliente e por sessão associado a parâmetros de sessão criados pelo 
WebEx Cloud. 
– Na camada de transporte, todos os dados são transportados através de SSLv3 de 
128 bits e pela porta 443 da firewall para tráfego HTTPS e não a porta 80. Não há 
nenhuma ligação ponto-a-ponto entre nenhum dos computadores dos participantes 
durante uma sessão WebEx. 
– Na camada de aplicação, para além de controlos de palavra-passe e restrições 
granulares de acesso pelo anfitrião ou site do administrador, o serviço de cloud 
transfere e instala automaticamente uma aplicação cliente em cada um dos 
computadores dos participantes que contêm certificados com assinatura digital que 
autenticam a Cisco. 
– Ao nível do administrador, as políticas de segurança gerais podem ser definidas 
para o site a fim de controlar a capacidade de transferir ficheiros ou partilhar 
informações de computadores, requisitos de autenticação ou restrições internas da 
reunião. Poderão ser feitos mais ajustes, se necessário, tais como usar um portal de 
marca com um URL exclusivo, bloqueio de computador e desactivação de gravações. 

 
• Não são guardados dados em tempo real. Todas informações em tempo real 

trocadas entre os participantes são transitórias. Os documentos e os ficheiros são 
temporariamente carregados para serem partilhados, mas a transferência na rede é 
encriptada, sendo apagada da partilha posteriormente. O vídeo nem sequer é 
transmitido; é antes enviada uma representação do mesmo para ser apresentada nos 
computadores que, mais uma vez, é apagada após a sessão. 

 
• Isolamento multi-cliente. Com uma infra-estrutura partilhada, é indispensável 

manter cada um dos dados do utilizador não só seguros como também isolados. A 
Cisco desenvolveu um mecanismo sofisticado para ajudar a garantir que nenhum 
dos dados do cliente serão misturados com os de outro cliente nem acedidos de 
forma ilícita, mesmo na eventualidade de as gravações terem sido feitas para análise 
offline. 
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• Separação de funções. Cada elemento de dados que flui no sistema é etiquetado 
com uma série de etiquetas de metadados que não têm uma relação previsível. Os 
administradores de sistema, de armazenamento e de base de dados não têm acesso 
aos domínios uns dos outros, nem possuem a tecnologia para voltar a montar 
qualquer um dos fluxos de dados. Desta forma, a probabilidade de os dados serem 
comprometidos é praticamente nula. 

 
• Auditorias e credenciais de entidades externas. Para além dos seus procedimentos 

internos rigorosos, os Serviços de Segurança WebEx contrata entidades externas 
independentes para realizarem auditorias rigorosas face às políticas, procedimentos 
e aplicações internas, concebidas para validar os requisitos de segurança cruciais 
para a missão tanto para as aplicações comerciais como para as governamentais. 
Para além da auditoria anual SSAE16 levada a cabo pela PriceWaterhouse Coopers 
LLC de acordo com a norma ISO-27001/2, a Cisco obteve a certificação Safe 
Harbor para dados de clientes e parceiros. 

 
5. Produtividade do utilizador 
 
• Interface intuitiva. O serviço de conferências Web Cisco WebEx Cloud tem uma 

interface do utilizador altamente intuitiva concebida para suportar uma experiência 
produtiva e completa, incluindo vídeo em alta definição, picture-in-picture, switch 
activa de altifalante, miniaturas de participantes, áudio, chat de IM e partilha de 
documentos e ficheiros. Se a reunião incluir participantes que usem os telefones 
Cisco TelePresence® ou Cisco IP, é possível simplificar ainda mais a interacção (por 
exemplo, iniciar e controlar a reunião) dado que utiliza uma infra-estrutura 
subjacente partilhada. 

 
• Experiência de dispositivos móveis plena. A solução da Cisco disponibiliza ao 

utilizador de dispositivos móveis a participação plena na experiência, incluindo a 
capacidade de ver apresentações partilhadas, para ver quem é que entrou na reunião 
ou para dar ordem ao sistema para lhes ligar se a ligação for abaixo. 

 
• Escolha de dispositivos. Estão disponíveis clientes de colaboração para plataformas 

Windows, Mac OS, iPhone, iPad, Nokia, Android e Blackberry, tendo sido criados 
para se adaptarem ao comportamento nativo do cliente em particular, para que os 
utilizadores possam ser rapidamente produtivos. Estes clientes nativos são 
desenvolvidos, testados e suportados pela Cisco, e não por terceiros, permitindo ao 
departamento de TI disponibilizar uma escolha flexível aos utilizadores sem medo 
de incompatibilidades ou de pôr em causa o suporte de fornecedores. 

 
• Redes sociais empresariais. O Cisco WebEx Cloud também suporta uma poderosa 

solução de redes de nível empresarial integrada com funções de colaboração em 
tempo real, bem como gestão de conteúdos e de documentos, calendários, 
mensagens instantâneas, presença e comunicações unificadas numa interface do 
utilizador altamente intuitiva. Os utilizadores conseguem identificar rapidamente 
peritos na matéria, reunir opiniões de grupos e encontrar conteúdos e comunidades 
relevantes para concluir projectos e tarefas de forma muito mais eficaz em equipas 
virtuais e agilizar a tomada de decisões e a resolução de problemas. 

 



Cisco WebEx Meetings 
Colaborar na cloud: o porquê da importância da avaliação de uma solução de colaboração 
baseada na cloud e o que considerar ao avaliá-la 
	  

11	  

• Imposição mínima ao utilizador. O serviço de reuniões da Cisco baseado na cloud 
(WebEx Meetings) não exige que os destinatários tenham uma conta. Os anfitriões 
podem enviar simplesmente um pedido "join my meeting" a qualquer convidado 
através de correio electrónico ou IM ou podem verificar a disponibilidade de alguém 
e clicar em "click-to-conference" directamente dentro de uma aplicação ou browser 
em qualquer altura. Depois de aceite o pedido, todos os participantes entram na 
reunião a partir do ponto de acesso mais próximo. O software cliente é verificado ou 
transferido, são disponibilizadas opções de áudio e a reunião pode começar 
imediatamente - tudo isto apenas com um clique do convidado. 

 
6. Produtividade offline 
 
• Áreas de trabalho partilhadas. A solução Cisco WebEx Meetings permite que os 

participantes colaborem antes, durante e após uma conferência em tempo real em 
Espaços de reunião dedicados que aumentam de forma considerável o alcance e o 
valor da interacção: 

 
− Antes da reunião, os organizadores podem colocar a ordem de trabalhos, os 

documentos a consultar, ou dar início a tópicos de debate que permitem às 
pessoas comentar ou fazer perguntas. 

− Os participantes vêm muito mais bem preparados, têm uma maior produtividade 
e interagem durante a reunião, encurtando, na teoria, a reunião e reduzindo, 
dessa forma, os custos. 

− Depois, todos os documentos, notas, acções e gravações relevantes são 
armazenados no mesmo lugar acessível na cloud, permitindo realizar discussões 
de acompanhamento offline ou informar os ausentes sobre o que se passou na 
reunião. 

 
Desta forma, todos os participantes são informados e consciencializados, os conteúdos 
estão sempre disponíveis e o ROI de uma reunião de negócios pode ser maximizado. 
 
• Gravações. Outra forma de expandir o alcance e o valor da colaboração é fazer uma 

gravação de alta qualidade da interacção ao vivo e disponibilizá-la a pedido. A 
solução da Cisco permite gravar todos os conteúdos da reunião, incluindo dados, 
áudio e vídeo de alta qualidade, que depois podem ser reproduzidos por transmissão 
em fluxo ou por transferência para um dispositivo local. Pode ser fornecida a 
transcrição do áudio como opção. 

 

7. Protecção do investimento 

 
• Suporte de standards. A plataforma Cisco WebEx baseia-se numa arquitectura 

aberta que suporta protocolos, codecs e interfaces standards do sector, permitindo o 
maior grau de compatibilidade possível com os ambientes existentes. Por exemplo, a 
Cisco suporta várias normas e codecs de compressão multimédia, incluindo H.264, 
H.323, G.711, G.722 e G.729 como funcionalidades incorporadas nas suas soluções 
de voz e vídeo e não através de módulos a posteriori ou de gateways que aumentam 
a complexidade e o custo. 
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• Áudio ligado Cisco WebEx Cloud. O Cisco WebEx Cloud é potenciado por um 
Session Initiation Protocol (SIP) na periferia, o que permite a integração com a sua 
telefonia actual ou outros fornecedores de serviços de áudio. Nesta configuração, 
todo o áudio é IP/SIP, o que significa que não há custos acrescidos. Se já tiver 
telefones IP da Cisco instalados, estes podem ser usados para iniciar conferências e 
áudio sem a necessidade de códigos de acesso. 

 
• Voice over IP (VoIP). O Cisco WebEx Cloud tem suporte incluído para VoIP, 

reduzindo drasticamente, ou até eliminando, os custos de conferências áudio (nos 
casos permitidos pelos fornecedores de serviços) e eliminando a necessidade de 
dispositivos e programas de telefonia de terceiros. 

 
• Aplicações Office. A solução de colaboração da Cisco interage de perto com as 

ferramentas do Microsoft Office para fornecer voz, vídeo e conferências acessíveis a 
partir de menus de clique com o botão direito do rato ou através da barra do Office 
ou agendar uma chamada de conferência que aparece nos calendários nativamente. 
Durante uma sessão em directo, os utilizadores podem partilhar uma apresentação 
de PowerPoint, uma folha de cálculo Excel ou documentos Word à distancia de um 
clique. 

 
• Custo de entrada reduzido. A implementação do serviço WebEx não perturba 

minimamente o ambiente TI actual, quer do ponto de vista técnico, quer do 
financeiro. Nem sequer há necessidade de pagar para começar a usar o serviço Cisco 
WebEx Cloud. O acesso ao software de conferência é gratuito para os convidados e 
está disponível uma licença de 1-3 utilizadores sem custos para alojar as suas 
próprias reuniões. Isto disponibiliza uma colaboração a todos, incluindo pessoas, 
pequenas empresas e ambientes low-tech que, de outra forma, estariam excluídos. 

 
8. Maturidade e visão dos fornecedores 
 
O serviço Cisco WebEx Cloud impulsiona a solução de colaboração Web líder do sector 
e a segunda maior oferta de SaaS empresarial do sector. Algumas contribuições 
exclusivas para a categoria contemplam o aprovisionamento para produtividade offline 
(através de áreas de trabalho e gravações partilhadas), suporte de conferências em 
tempo real, serviços sociais, de IM e Presença e serviços de partilha de ficheiros a partir 
de uma única arquitectura unificada e uma experiência de dispositivo móvel completa 
com uma escolha de dispositivos que potenciam o estilo "work your way". 
 
Actualmente, mais de 85% das empresas da lista Fortune 500 usam Comunicações 
Unificadas Cisco e a Cisco é um dos líderes de mercado Gartner Magic Quadrant em 
várias categorias importantes, incluindo telefonia IP, comunicações unificadas, 
conferências, telepresença e apoio ao cliente. 
 
As soluções de colaboração da Cisco fornecem as seguintes vantagens: 
 
• Uma carteira de soluções de comunicações e de colaboração líder do sector 

concebida para a nova área de trabalho, incluindo conferências, telepresença, 
software social empresarial e telefonia por IP. 
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• Uma experiência de utilizador final produtiva em vários dispositivos, incluindo 
suporte para dispositivos Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, Nokia, Blackberry 
e Samsung. 

 
• Serviços e protocolos sofisticados baseados em rede para processar cargas de 

trabalho multimédia em tempo real para permitir uma experiência de maior 
qualidade aos participantes e uma utilização dos recursos para TI. 

 
• Infra-estrutura social de carácter empresarial integrada, incluindo pesquisa 

contextual, partilha de informações simplificada, comunidades dinâmicas e pré-
integração com voz, vídeo e aplicações empresariais para aumentar o conhecimento 
do grupo e ampliar a interacção. 

 
• Integrações com provas dadas com o pacote Microsoft Office para aumentar a 

produtividade do utilizador, para além da capacidade de incluir as funções de 
colaboração da Cisco em qualquer Web browser ou ambiente de aplicação. 

 
Resumo 
 
A era pós PC e a transição do computador de secretária da empresa para uma área de 
trabalho móvel, social, visual e virtual estão a ter um efeito profundo na forma como 
trabalhamos. 
 
A rede e a cloud assumem um papel de relevo para alojar estes serviços de infra-
estrutura e torna-los disponíveis de forma consistente a todas as aplicações e 
dispositivos ligados, em vez de compartimentos separados dedicados a uma única 
finalidade (silos). São muitas as capacidades de colaboração cruciais para as empresas - 
como por exemplo a capacidade de garantir interacções móveis de alta qualidade, 
aplicar políticas de segurança ou fornecer conteúdos de áudio e vídeo de alta qualidade 
em tempo real em qualquer dispositivo - que também se coadunam, inerentemente, a 
uma abordagem baseada na rede e na cloud. 
 
 
O Cisco WebEx Cloud a as suas soluções de colaboração associadas são uma forma 
com provas dadas, acessível e económica de acelerar os resultados da empresa através 
de uma colaboração online e criar uma vantagem competitiva com base nos 
conhecimentos e na criatividade dos seus colaboradores. A Cisco está, desde já, pronta e 
disposta a ajudá-lo a atingir os seus objectivos. 
 
Para mais informações 
 
Para mais informações sobre as Aplicações de Colaboração da Cisco consulte 
http://www.cisco.com/go/collabapps ou entre em contacto com o representante local da 
Cisco. 
 


