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Alcançar vendas prospectivas e funcionários pelo país ou ao redor do mundo 
sem despesas de viagens e reuniões. O Cisco WebEx® Event Center o ajuda a 
comercializar seus produtos e serviços mais eficazmente com eventos e webinários 
on-line em tempo real. Você tembém pode utilizar o WebEx® Event Center 
para realizar seus encontros e eventos corporativos on-line para alcançar mais 
participantes, reduzir custos e aumentar a participação.

"Estes webcasts têm feito uma diferença significativa em nossa habilidade de 
empreender com um gerenciamento de alto nível de instalações na área de saúde, 
pois os webcasts contam nossa história de forma dinâmica e acessível."

– Randy Lasnick, Diretor de Marketing, LUMEDX

On-line, Eventos multimídia aumentam seu alcance e impacto
O Cisco WebEx Event Center torna fácil e econômico melhorar o alcance e eficácia 
com eventos e encontros on-line. Comunique-se com participantes internos ou 
externos em larga escala e por um baixo custo. Forneça apoio para suas vendas 
e esforços de marketing com ferramentas para rastreamento, envolvimento 
e acompanhamento com os participantes. Os apresentadores podem utilizar 
multimídia para envolver os participantes e criar eventos memoráveis, incluindo 
compartilhamento de apresentações, demostração de produtos e transmissão 
de arquivos de vídeo. Os palestrantes também podem interagir com participantes 
em tempo real por meio de votação, chat e perguntas e respostas encadeadas. 
Recursos de alta qualidade de vídeo (360p) do Cisco WebEx Event Center permitem 
que os participantes vejam os apresentadores e palestrantes em alta resolução.

Gerencie campanhas e eventos do início ao fim
Tire proveito de uma ampla variedade de ferramentas para gerenciar eventos do 
início ao fim. Melhore a frequência utilizando convites, confirmações e lembretes 
automatizados por e-mail. Registre participantes com formulários personalizados  
e avalie automaticamente com ferramentas de gerenciamento integrado. Durante 
um evento, apresentadores podem monitorar a atenção, utilizando a ferramenta  
de indicador de atenção e identificar os participantes de alto valor. Depois do 
evento, você poderá encaminhar o link de registro do evento aos participantes  
e carregar registros e informações importantes sobre os participantes para a 
gerência de relacionamento com o cliente (CRM) e os sistemas de automação  
de comercialização.

Conte com a Cisco para obter serviços WebEx seguros e escalonáveis
O Cisco WebEx Event Center é uma ferramenta prática que não necessita de um 
novo software ou hardware, o que a torna mais fácil de ser implantada e aprimorada 
à medida que suas necessidades mudarem. Os serviços da Cisco WebEx são 
entregues sob demanda pela Cisco® Collaboration Cloud, uma rede global de 
alto desempenho. O Cisco Collaboration Cloud utiliza um modelo de segurança 
multicamadas robusto que inclui o uso da Segurança de Camada de Transporte (TLS) 
de 128 bits e do Padrão de Criptografia Avançada (AES) de 256 bits para criptografia 
de dados, além de controles de políticas detalhados. Os processos de segurança 
são rigorosamente controlados, com detalhes em conformidade com o disposto no 
relatório das Demonstrações de Padrões para Contratos de Certificação (SSAE).

Principais pontos do  
Cisco WebEx Event Center

•	 Conecte-se	a	vários	participantes	
de locais geograficamente distintos 
com mais facilidade e melhor  
custo-benefício.

•	 Atraia	a	atenção	dos	participantes	
com vídeos de alta qualidade e 
conteúdos multimídia envolventes.

•	 Gerencie	com	facilidade	eventos	 
na web desde a inscrição até  
o acompanhamento e a análise  
pós-evento.

•	 Rastreie,	qualifique	e	cultive	 
líderes e mescle informações 
importantes sobre os participantes 
com as informações de vendas  
e comercialização em seu banco  
de dados.

•	 Compatível	com	até	3.000	
participantes em um único evento.
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Planejamento e divulgação
Gerenciamento automatizado de 
e-mails com modelos personalizados
Envie automaticamente os e-mails 
de convite, confirmação, lembretes e 
acompanhamentos. Tire proveito de 
modelos customizáveis para HTML ou 
e-mails de texto.

Personalização das Perguntas de 
Registro e da Classificação de 
Oportunidades
Capte todas as informações de registro 
e atribua automaticamente as principais 
marcações de qualidade com base em 
seus próprios critérios.

Promoções em seus pontos de interesse
Aproveite o melhor de todas as 
oportunidades para se conectar aos 
seus prospectos, criando materiais 
promocionais disponíveis no momento 
da inscrição e através de comunicados 
pré e pós-eventos.

Gerenciamento de registros com 
controle de participação
Economize tempo e ajude a 
garantir que a inscrição ocorra com 
tranquilidade, utilizando a aprovação 
de registros automatizada e os filtros 
personalizados.

Presente
Vídeo de alto desempenho e  
Active Speaker
Exiba até cinco vídeos de alta qualidade 
(de até 360 pixels) do apresentador e 
dos membros da equipe. A tecnologia 
Active Speaker automaticamente exibe 
o orador atual no vídeo principal. Você 
também pode escolher congelar em 
um determinado membro. Suporta até 
3000 participantes em uma sessão 
que não utilize vídeos e até 500 
participantes em uma sessão que  
utilize vídeos.

Private Preparation Room
Oferece uma sala virtual privada na 
sessão para que os apresentadores e 
os membros da equipe ensaiem antes 
do início do evento.

Conteúdo multimídia
Os oradores poderão compartilhar 
apresentações, aplicativos, quadros 
brancos e arquivos de vídeo de 
transmissão contínua e anotar o 
conteúdo compartilhado em tempo 
real. Mostrar conteúdo já carregado e 
executar músicas de fundo enquanto 
os participantes aguardam o início do 
evento.

Áudio integrado e flexível
Selecione teleconferência global 
com ligação tarifada ou gratuita, VoIP 
bidirecional e transmissão de áudio. 
Com áudio integrado, o anfitrião poderá 
controlar o áudio dos participantes e 
todos poderão ver quem está falando.

Pergutnas e respostas encadeadas, 
bate-papos, pesquisas e 
monitoramento de atenção
Rastrear e responder às perguntas que 
chegam dos participantes utlizando 

o recurso de perguntas e respostas 
encadeadas. Conversar em particular 
ou publicamente com os membros 
ou participantes durante o evento. 
Monitorar interesses com pesquisas  
em tempo real e a ferramenta do 
indicador de atenção.

Acompanhamento e 
desenvolvimento
URL de destino pós-evento
Encaminhar os participantes para  
uma URL de comercialização ou  
outro destino para visualizar ou  
baixar informações adicionais sobre o 
produto ou entrar em contato com a 
equipe de vendas.

Pesquisas de pós-evento e e-mails  
de acompanhamento
Enviar e-mail automaticamente com 
links para a gravação do evento e a 
pesquisa pós-evento. Visualizar os 
resultados da pesquisa em um local 
altamente seguro.

Classifique e analise
Relatórios padrão e personalizados
Visualizar as informações de registro, 
comparecimento, duração do 
comparecimento, principais marcações 
e outras, por meio dos relatórios 
padrão ou personalizados. Utilizar o 
rastreamento de fonte principal para

Exportar para CRM e Marketing
Acelere o acompanhamento das vendas, 
carregando dados de eventos, como 
respostas de pesquisas e informações 
de registro, ao CRM e aos sistemas 
de automação de comercialização, 
incluindo o Salesforce.com, Oracle On-
Demand CRM e Eloqua.

Melhorar a eficiência de eventos e campanhas

O WebEx Event Center é atualizado regularmente para atender às necessidades mais recentes de compatibilidade do sistema. Acesse  
www.webex.com.br para ver os requisitos do sistema.

Os idiomas compatíveis incluem alemão, chinês (simplificado e tradicional), coreano, espanhol (Europeu* e Latino-Americano), francês, 
holandês*, inglês, italiano, japonês, português do Brasil e russo*.

*Compatível apenas no ambiente do Microsoft Windows.

Atraia o interesse dos participantes com 
vídeos de alta qualidade e conteúdos 
multimídia envolventes.
Mantenha interação contínua com as 
perguntas e respostas encadeadas, bate-
papos e pesquisas.


