APP Market Place

Mais de 1.000 aplicativos no Zoom App Marketplace
para ajudá-lo a trabalhar melhor

Uma maneira de proporcionar
aproveitamento máximo do Zoom,
é garantindo que funcione para todas as
suas necessidades, e isso inclui interoperar
com suas soluções de negócios principais.
Temos o prazer de atualizá-lo sobre todas
as maneiras adicionais de aproveitar o
Zoom em seus fluxos de trabalho diários.

O Zoom App Marketplace agora hospeda
mais de 1.000 aplicativos e integrações
para Zoom Meetings, Zoom Video
Webinars, Zoom Rooms, Zoom Phone e
Zoom Chat. Também houve mais de 6
milhões de instalações de aplicativos
nessas integrações, demonstrando a
importância do Zoom para os fluxos de
trabalho de negócios atuais.

Algumas das principais maneiras como nossos clientes
estão usando o Zoom App Marketplace para aumentar sua
produtividade, não importa onde seus funcionários estejam:
Calendário e programação

Colaboração

As integrações do Zoom com software
de calendário líder como Calendly,
Google Calendar, Acuity Scheduling e
GoDaddy Online Appointments tornam
o agendamento de uma reunião com
vídeo mais fácil do que nunca. Basta
abrir seu software de calendário
favorito, criar uma reunião e, usando o
menu suspenso, adicionar
videoconferência a essa reunião via
Zoom com um único clique. Você
também pode escolher agendar uma
sala de conferência local para sua
reunião e ver os horários
recomendados para hospedar sua
reunião com base na disponibilidade
de seus convidados.

As integrações com soluções de nível
empresarial como G Suite, Microsoft
Teams, Spark, Monday.com e LinkedIn
Video Meetings adicionam o poderoso
elemento das comunicações de vídeo
da Zoom às suas soluções de
colaboração favoritas . O acesso
simples e no aplicativo ao vídeo
permite que os usuários elevem
instantaneamente uma conversa para
videoconferências para uma
comunicação dinâmica e eficaz a
qualquer momento.

Educação e Desenvolvimento de
Aprendizagem
As integrações com soluções como
NearPod, WeSchool, Canvas LTI, e-Stela
e Edupage permitem que os
educadores agendem, participem e
gerenciem as Zoom Meetings,
habilitem o logon único para aulas
seguras, criem grupos de estudo
virtuais e hospedem horários de
expediente recorrentes a partir de
dentro de seus sistemas de gestão de
aprendizagem.

Zoom Developer Platform
Com a Zoom Developer Platform, os desenvolvedores
podem:
• Aproveitar as APIs, SDKs e webhooks do Zoom para criar
aplicativos personalizados poderosos e novas funcionalidades
para enriquecer as experiências e interações do Zoom
• Criar aplicativos públicos que podem ser descobertos e
implantados diretamente do Zoom App Marketplace ou
desenvolver aplicativos privados que atuam como ferramentas
de negócios internas
• Desenvolver aplicativos e integrações totalmente
personalizáveis com nosso SDK de vídeo ou use o SDK do
Meetings para criar a partir da experiência do Zoom Meetings.
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