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Questões a assegurar que as reuniões na Web são seguras e que os conteúdos são sempre discutidos com as
pessoas certas.
Mudança
Reuniões seguras e eficazes ajudam a reduzir custos e aumentam a rapidez de
tomada de decisões.
Tecnologia
Utilização de tecnologia de ponta nas áreas de Web e conferências áudio, de forma
a assegurar o máximo de qualidade e segurança.
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Encriptação de dados e controlos de Conferência Web

Transmissão de dados

A Conferência Vodafone está desenhada de forma a cumprir as normas de segurança
modernas, oferecendo-lhe uma experiência de trabalho segura. Este serviço suporta
vários elementos de segurança, que lhe dão maior controle sobre as suas reuniões e a
tranquilidade de saber que a informação do seu negócio está segura.

Servidor de Reunião
256 bits AES
Standard de encriptação de dados
Transmissão Segura

HTTPS e certificação SSL
A Conferência Vodafone suporta tráfego Web encripatado via HTTPS e certificados SSL.
Proporciona uma criptografia forte, através do protocolo Secure Socket Layer (SSL v3) e
protocolos Transport Layer Security (TLS v1).
Detalhes de Encriptação
• Encriptação de alta qualidade (AES-256 256 bits)
• PKCS # 1 SHA-1 com encriptação RSA (2048 bits)

Os participantes entram nas reuniões Web de um site
seguro com encriptação HTTPS.
A transmissão de dados é encriptada. Os conteúdos
não podem ser vistos sem permissão. As reuniões
são realizadas com toda a segurança com SSL (Secure
Socket Layer) e standards de encriptação de alta
qualidade.

Privacidade de Dados
A Conferência Vodafone permite-lhe fazer upload de ficheiros (como o Power Point e
PDF’s) e partilhá-los com todos os participantes.. A transmissão dos ficheiros é encriptada
e só poderão ser vistos por quem tiver convidado para a reunião. Os ficheiros podem ser
apagados manualmente pelo moderador em qualquer altura ou armazenados apenas
temporariamente.
Toda a informação das reuniões será automaticamente apagada sete dias após a reunião.
Apresentação de documentos sem armazenamento
A Conferência Vodafone também suporta a partilha de conteúdos, sem necessidade
de upload de ficheiros. A opção de partilha de ecrã, permite-lhe partilhar com todos os
participantes qualquer aplicação que esteja a correr no seu computador, ou todo o seu
desktop, em tempo real. Esta opção não armazena qualquer informação da reunião e
dá-lhe total controle sobre quais as aplicações a estarem ou não visíveis para os restantes
participantes.

Controle a sua Conferência Web
Autenticação de Participante
Controle facilmente quem vai participar na sua reunião, criando uma sala de reuniões
privada. Cada participante recebe um PIN diferente para assistir à reunião.
Bloquear a sala de reunião
Após o início da reunião, clique em “Lock Meeting” para impedir a entrada de outros
participantes. Terá total controle sobre a reunião e poderá desbloquear a sala novamente,
sempre que precisar.
Remover participantes indesejados
A qualquer momento, pode remover participantes da reunião. Usando a opção “Move to
the lobby” os participantes seleccionados serão removidos da reunião e as suas chamadas
colocadas em espera. Poderá voltar a incluir os participantes que se encontram no lobby,
quando desejar.
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Diga-nos como podemos ajudá-lo nesta área:
conferencing.vodafone.pt

