Meetings

Videoconferência e mensagens simplificadas
em qualquer dispositivo

Usabilidade incomparável
Instalação rápida com recursos
de reunião que facilitam o início, a participação e
a colaboração em qualquer dispositivo.

Junte-se a qualquer reunião,
em qualquer dispositivo

Segurança poderosa para reuniões

O Zoom Meetings sincroniza com o seu
sistema de calendário e oferece videoconferência
de nível empresarial para desktop, celular
ou qualquer outro dispositivo móvel.

Configurações robustas de segurança garantem
reuniões sem interrupções. Criptografia, segurança
baseada em funções, proteção por senha,
salas de espera e muito mais.

Construído para equipes modernas

Vídeo e áudio HD
Leve vídeo e áudio HD para suas
reuniões com suporte para até 1000
participantes de vídeo e 49 vídeos
na tela.

Ferramentas de colaboração
integradas

Feito para conexões

Vários participantes podem compartilhar
suas telas simultaneamente e fazer
anotações conjuntas para uma reunião
mais interativa.

Filtros, reações, enquetes,
levantamento de mãos e
compartilhamento de música ou vídeo
tornam as reuniões mais divertidas e
envolventes.

Gravação e transcrições

Calendário simplificado

Bate-papo da equipe

Grave suas reuniões localmente ou
na nuvem, com transcrições
pesquisáveis.

Suporte para agendamento ou início de
reuniões do Outlook, Gmail ou iCal.

Conversa com grupos, histórico
pesquisável e compartilhamento
integrado de arquivos. Escale facilmente
para 1: 1 ou chamadas em grupo.

Trabalhe de casa com confiança
Novos recursos para ajudá-lo a trabalhar em
casa e se divertir fazendo isso.
• Áudio nítido com supressão avançada de ruído de fundo
• Compartilhe slides como seu plano de fundo virtual
• Sinta-se pronto para a câmera com retoque ajustável na
aparência
• Fique bem iluminado em qualquer situação, ajustando a
iluminação avançada
• Mais reações para mostrar seus sentimentos
• Filtros para trazer diversão ao seu dia
• Experimente o Immersive View para tornar as reuniões mais
envolventes

Modernize sua solução de reuniões
O Zoom Meetings para desktops e
dispositivos móveis fornece as ferramentas
para tornar todas as reuniões incríveis.
• Concentre-se na sua reunião - clique em gravar para deixar a
anotação nas transcrições geradas automaticamente para que
sejam pesquisáveis
• Compartilhe e reproduza vídeos com transmissão total de
áudio e vídeo sem enviar o conteúdo
• Sinta-se pronto para reuniões com fundos virtuais, retocar a
aparência e controles de iluminação

Uma abordagem cuidadosa
para reuniões móveis
Os profissionais de hoje precisam ser capazes de trabalhar e
fazer videoconferências onde quer que estejam. O Zoom
Meetings para celular oferece a mesma ótima experiência
que você esperaria de um cliente de desktop e muito mais.
• Ligue fundos virtuais e selecione a imagem de sua escolha
(iPhone 8+ necessário)
• Compartilhe sua tela e co-anote
• Use o Modo de direção seguro ou Apple Carplay (somente
iPhone)

Comunique-se instantaneamente
no Zoom Chat
O sistema de mensagens persistente
integrado agiliza a colaboração no espaço de
trabalho em clientes de desktop e móveis.
• Inicie instantaneamente uma reunião ou chamada telefônica
• Compartilhe arquivos e pesquise conteúdo em grupos públicos
ou privados
• Conecte usuários externos enquanto mantém as informações
seguras

Nosso time à sua
inteira disposição
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