
Compartilhe ideias com 
qualquer pessoa, em 
qualquer lugar — online.

Faça mais, mais rápido e melhore sua 
força de trabalho com colaborações 
online usando o Cisco WebEx™ 
Meeting Center. Compartilhe 
documentos, apresentações e 
aplicativos em qualquer lugar, a 
qualquer hora. Conduza reuniões 
frequentes entre membros da equipe 
espalhados geograficamente.  
E organize sessões criativas e 
animadas com clientes, colegas ou 
equipes internas.

Encontre-se online como se fosse 
cara a cara.
Inicie ou participe em uma reunião 
usando qualquer navegador. Dê 
a opção aos convidados de se 
conectarem de qualquer lugar, pelo 
telefone ou através de áudio integrado 
ao computador ou telefone celular. 
Torne as reuniões online ainda 
mais atrativas com vídeo de alta 
qualidade que focaliza o locutor atual 
automaticamente.

Conte com a Cisco para obter 
serviços WebEx seguros e 
expansíveis.
Os serviços WebEx são fornecidos 
sob demanda através da Cisco® 
Collaboration Cloud. Não é necessário 
adquirir nenhum software ou hardware, 
facilitando a implementação e a 
flexibilidade, de acordo com as suas 
necessidades. A Cisco Collaboration 
Cloud oferece confiabilidade superior 
a 99.99%, bem como uma forte 
segurança que satisfaz os requisitos 
mais rigorosos.
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Destaques do WebEx Meeting 
Center

• Trate dos negócios com mais 
eficiência do que com a troca 
constante de e-mails.

• Trabalhe com equipes de todo o 
globo; tudo o que precisa é de  
acesso à Internet.

• Maximize seus recursos reunindo 
pessoas com economia de tempo e 
de despesas com viagens.

• Veja os participantes em vídeo de  
alta qualidade. Saiba quem está 
falando com a tecnologia Locutor 
Ativo, que acompanha o locutor do 
momento - automaticamente. Mude 
para o modo de vídeo em tela cheia 
para ter uma ótima experiência de 
videoconferência virtual.



Compartilhe de documentos, 
aplicativos e desktops
Compartilhe qualquer coisa com 
participantes remotos em tempo real. 
Passe o controle aos participantes, para 
que possam compartilhar o desktop 
deles ou controlar o seu.

Experiência Multimídia Avançada.
Envolva os espectadores ao incorporar 
multimídia às suas apresentações: 
PowerPoint, animações em Flash,  
áudio e vídeo

Vídeo de alta qualidade
Veja até seis participantes em vídeo 
por vez, no modo tela cheia, em vídeo 
de alta qualidade com a mudança de 
Locutor Ativo que focaliza a pessoa que 
está falando.

Áudio integrado
Ofereça uma experiência rica de 
reunião através do áudio integrado 
Cisco WebEx ou de áudio de terceiros. 
Escolha teleconferências pagas ou 
gratuitas, com opção de chamada de 
entrada ou retorno de chamada. Ou 
ofereça aos participantes a opção de 
acesso por meio de áudio integrado ao 
computador (VoIP).

Falante Ativo
Identifique quem está falando por um 
ícone piscante no painel de participantes 
da reunião.

Painéis flutuantes
Permita que os participantes obtenham 
visualização em tela cheia, ao mesmo 
tempo em que gerencia as atividades 
da reunião nos bastidores - sem que 
ninguém perceba.

Gravação, edição e reprodução  
das reuniões
Grave reuniões e aplicativos para 
referência futura, treinamento ou 
demonstrações

Pacote de Integração de Desktop 
Inicie reuniões instantaneamente a 
partir do Microsoft Office, Microsoft 
Outlook, Lotus Notes e uma 
variedade de soluções de mensagens 
instantâneas.

Acesso a Reuniões com Um Clique
Inicie uma sessão e convide 
participantes imediatamente a partir 
de seu desktop, barra de tarefas ou 
aplicativo favorito.

Convites rápidos e fáceis
Envie convites e lembretes utilizando 
uma chamada automática de telefone, 
mensagem de texto, e-mail de seu 
cliente local ou mensagem instantânea.

Empresa Integrada
Utilize seu single sign-on  
(autenticação única) para acessar o 
Meeting Center e outros aplicativos da 
empresa. Além disso, integra facilmente 
com os produtos Cisco Collaboration.

Suporte a Plataforma Cruzada
Reúna-se com qualquer pessoa 
utilizando WebEx®, em todas 
plataformas de sistemas operacionais: 
Windows, Mac, Linux e Solaris - ou 
mesmo de um telefone celular.

Gerencie as atividades da reunião sem 
distrair os participantes. Veja a lista de 
convidados, converse, gerencie os vídeos 
e controle o áudio através de painéis 
flutuantes, sem que ninguém perceba. 
Monitore qualquer atividade, mesmo com os 
painéis flutuantes minimizados.

Os convidados obtêm exibição em tela cheia, 
com uma discreta barra de ferramentas para 
navegação.

Torne as reuniões on-line mais fáceis e produtivas com 
esses recursos poderosos.
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O WebEx Meeting Center é atualizado regularmente de acordo com as necessidades de 
compatibilidade mais recentes do sistema. Acesse www.webex.com.br para ver os requisitos 
do sistema.

Apresentado nos seguintes idiomas: português brasileiro, chinês (simplificado e tradicional), 
holandês*, inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, russo*, espanhol (europeu e 
latino-americano) e sueco

* com suporte somente no ambiente MS Windows

Saiba mais sobre o WebEx 
Meeting Center e outras soluções 
WebEx da Cisco. Fale com um 
especialista em soluções pelo 
número 0800 891 4150 ou visite 
www.webex.com.br/sulucoes.
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