Vodafone Conferencing

Imagine se pudesse reduzir os inconvenientes e os custos de tornar
os seus colaboradores mais acessíveis ...

Vodafone Conferencing
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A Conferência Vodafone pode ajudar a
sua empresa de várias formas.
Vendas e Consultoria
Esteja mais perto dos seus Clientes e
aumente o alcance do seu negócio.
Distribua informação com facilidade e
rapidez a Parceiros, Colaboradores e
Clientes em todo o mundo.

Economizar nos custos
Poupe nas viagens dispendiosas,
especialmente com contactos no
estrangeiro, realizando conferências Web
com elevada qualidade áudio.
Decisões Rápidas
A Conferência Vodafone reduz a
necessidade de viajar para reuniões de
equipa ou escritórios de Clientes. Os
projectos conjuntos podem ser discutidos
online e as decisões necessárias podem ser
feitas mais rapidamente.

Marketing
Comunique de forma mais eficiente com os
Clientes, coordene equipas e tome decisões
importantes mais rapidamente.

Formação e Suporte
Faça acções de formação para qualquer
pessoa, em qualquer lugar. Melhore
relações, resolvendo problemas com maior
clareza e precisão.

Melhore o apoio a Clientes e
Consumidores
Visualizar facilmente o desktop ou ecrã do
seu Cliente ou Consumidor para identificar
e resolver um problema rapidamente.
Estará não só a poupar tempo como terá
Clientes mais satisfeitos.
Esteja mais próximo dos seus
Consumidores
Esteja sempre próximo dos seus
Consumidores, independentemente
do sítio onde se encontram. Mesmo os
seus Parceiros internacionais pode ser
contactados directamente através de
alguns passos simples.
Organize Seminários Online
Seja uma pequena sessão de formação,
uma abrangente acção de formação em
software ou uma conferência especializada,
a Conferência Vodafone permite aos
participantes acompanharem o seminário
directamente das suas mesas.
Ligue-se através de integração de vídeo
Crie uma ligação pessoal e transmita
conteúdos de forma clara e vivida a
grupos de todos os tamanhos, através da
integração de webcam e vídeoconferência
nas suas reuniões e seminários.

Gostaria de entrar em contacto connosco e ver uma
demonstração?
Basta telefonar ou enviar-nos um e-mail para lhe
fornecermos uma avaliação rápida e fácil do que
temos para lhe oferecer a si e ao seu negócio.
conferencing.vodafone.pt
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Ferramentas para a sua reunião
Chamada da Teleconferência
Telefone de Conferência
Crie Teleconferências para um máximo de 240 pessoas. Basta ligar e introduzir o seu
número pessoal de reunião e aderir à reunião quando quiser, onde quiser. Melhore ainda
mais a sua reunião, permitindo funcionalidades de conferência Web, sem qualquer custo
extra.
Disponibilidade 24 horas por dia
Não há restrições sobre quando ou onde fazer as suas Teleconferências. O serviço estará
sempre disponível quando precisar.
Pague apenas o que usa
Sem contratos, assinaturas ou custos iniciais, paga apenas o que usa.
Fiabilidade Vodafone
Esta solução é disponibilizada através da Rede Vodafone, proporcionando uma melhor
experiência em conferências.

Conferência Web
Quando fizer uma Teleconferência poderá usufruir de todas as funcionalidades de
Conferência Web, sem custos adicionais. Tudo que precisa é um Browser e ligação
à Internet.

Apresentação e Demonstração
Apresentações ao vivo
Pode apresentar ficheiros de PowerPoint, PDF, Microsoft Office e OpenOffice, gráficos e
vídeos nas suas reuniões. Os participantes irão ver os slides mostrados, podendo navegar
pela apresentação.
Live Desktop e Partilha de aplicações
Partilhe aplicações de software como o MS-Excel ou todo o seu desktop, com os
participantes, em tempo real.
Reuniões Web com vídeo ao vivo
Use apresentações multimédia com vídeo ao vivo para criar uma relação pessoal com
os seus Clientes, Colaboradores e Fornecedores. Tem a garantia da fiabilidade da rede
Vodafone para que a sua conferência vídeo e áudio decorra sem interrupções.
Partilha de Ficheiros
Os participantes da conferência podem importar documentos e ficheiros para a conferência
e torná-los disponíveis para todos, através de download.

Um Telefone
Um navegador da Web e
Videoconferência em todo o mundo
conferencing.vodafone.pt
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Colaboração
Live Chat
Mensagens instantâneas de texto para os participantes da conferência. A opção de Live
Chat permite feedback e comunicação dos participantes da reunião sem o uso de áudio e
vídeo.
Whiteboard
Esta funcionalidade permite a utilização de um “quadro” virtual, por parte de todos os
participantes e do apresentador. Ajuda a desenvolver, visualizar ideias e conceitos dentro
da equipa, através de ferramentas de desenho e texto.
Mind map
A funcionalidade de Mind map permite que os participantes trabalhem em simultâneo em
tarefas de planeamento e brainstorming, criando mind maps. Assim, poderá reduzir em
grande parte o tempo necessário às actividades de brainstorming das suas equipas.
Votação
Saiba a opinião e interesses dos seus participantes, criando votações interactivas. Os
resultados serão apresentados anonimamente e ao vivo, mesmo enquanto está a decorrer
a votação.
Controle remoto
Permita aos participantes terem controlo remoto sobre as aplicações a correr no seu PC,
maximizando a participação na reunião.
Gestão dos Participantes
Controle os direitos dos seus participantes, a nível de áudio ou da presença na reunião.
Envie alguns participantes para o lobby ou atribua direitos de moderador, sempre que
necessário, durante a execução da reunião.

Ampla variedade de recursos:
•

Compartilhar documentos e aplicações

•

Obter acesso a PC’s dos seus participantes

E muito mais. Tudo, alojado com a segurança e
confiança da Rede Vodafone.
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Começar a sua Conferência
Comece uma Conferência Vodafone
rápida e facilmente.

Tipos de Reunião

Onde aceder
Para aderir ou organizar uma reunião, basta
visitar o portal Conferência Vodafone.
Depois, tudo o que tem a fazer é seguir as
indicações para organizar uma reunião.
Organizar uma reunião
Depois de se ter registado pode iniciar uma
reunião Web de imediato. Um assistente
irá guiá-lo através das informações
necessárias. Escolha um nome para a
sua reunião, marque as horas de início e
convide os participantes.
Convide participantes
Pode enviar convites para a Conferência
Vodafone automaticamente, por e-mail,
através do seu Vodafone Portal. O convite
inclui a hora de início e informações
adicionais. Cada reunião tem um número
de identificação e um código específico
para os participantes poderem fazer o seu
login.
Iniciar uma reunião
O moderador inicia a reunião se os
participantes já estiverem à espera no
lobby, levando-os interactivamente para
A Sala de Reuniões Vodafone. Durante a
reunião, o moderador ou moderadores
podem apresentar documentos e discutilos com os participantes.

Com a Conferência Vodafone pode
realizar diferentes tipos de reunião.
Reunião Pessoal
A Conferência Vodafone pode atribuir-lhe
a sua própria sala de reuniões. Depois de
configurar os seus dados pessoais estes não
se alteram, para que possa fazer reuniões
a qualquer momento, sem necessidade de
remarcações.
A sua reunião só terá início até que faça
o seu login. O seu PIN de moderador
garante-lhe total controlo sobre a reunião e
participantes.
Reunião Privada
As reuniões privadas foram criadas
para situações em que precisa de mais
segurança.
Apenas os participantes convidados por
si, poderão entrar na reunião. Receberão
convites individuais e ser-lhes-á fornecido
um código específico de entrada.
Estas medidas de segurança adicionais
garantem que toda a informação
confidencial pode ser discutida com
confiança, apenas com os participantes a
quem se destina.

A Conferência Vodafone não
requer a instalação de nenhum
software adicional.
Sistemas Operativos
• Microsoft Windows (8, 7, Vista, XP, 2000)
• Mac OS X 10.3 ou superior
• Todas as versões Linux desde o ano
2006.

“Reuniões, apresentações
e webinars podem ser feitas
em qualquer momento, em
qualquer lugar.”

Processador
• Processador Intel / AMD 1.6GHz ou
superior
• Processador PowerPC G4 1.25GHz ou
superior
• 512 MB RAM ou mais.
Gráficos
• Adaptador gráfico com 8 MB Video RAM
ou superior
• Flash Player 10.3 ou superior
Para mais informações visite:
conferencing.vodafone.pt

Reunião Broadcast
Ideal para reuniões unidireccionais, que
envolvem um grande número de pessoas
ou toda a empresa.
Estas reuniões têm um controlo mais
rigoroso das funcionalidades disponíveis
para os participantes. Isso permite-lhes
entrar e sair da reunião quando quiserem,
sem perturbar os outros.
Você tem o controle directo sobre o que
os participantes vêem e ouvem, garantindo
que a sua mensagem chega a todos, sem
distracções.
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Gostaria de entrar em contacto connosco ou ver uma demonstração? Por favor contacte-nos através do 0845 272 8724
© Vodafone Group 2013. Vodafone e os logótipos da Vodafone são marcas registadas do Grupo Vodafone. Outros produtos e nomes
de empresas aqui mencionados podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

