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Um foco implacável em usabilidade
O Zoom Rooms aborda os três maiores problemas da sala de conferências:

Iniciar uma reunião, agendar uma reunião e compartilhar conteúdo.

Vídeo e Áudio HD
Vídeo sem falhas em desktop, mobile
e sistemas de ambiente

Integração do calendário
Reserve salas facilmente com o O�ce 365,
Google Agenda ou Exchange

Basta um toque para ingressar
Entre rapidamente em reuniões
com vídeo e áudio

Compartilhamento por rede sem
�o com apenas um clique
Compartilhamento de conteúdo por rede
sem �o clicando em apenas um botão



Compartilhamento sem �o de categoria 
empresarial integrado na sua sala

• Compartilhamento por proximidade com apenas um clique

• Opção de compartilhamento pelo navegador

• Multicompartilhamento

• Integrado no A/V da sala

O Zoom Rooms permite que você compartilhe facilmente
vários desktops simultaneamente na sala e oferece uma
variedade de opções simples de compartilhamento sem �o
para os convidados e pessoas na sua rede.



Recursos de quadro branco interativo 
com Zoom Rooms para Touch

• Anotações conjuntas entre desktops, celulares e Zoom Rooms

• Salve as sessões de quadro branco

• Abra até 12 quadros brancos ao mesmo tempo

Leve o quadro branco interativo para o seu Zoom Rooms
para que os participantes possam visualizar e fazer
anotações em conjunto em um quadro branco ou
em conteúdo compartilhado.



Otimizado para todos os 
tamanhos de sala

• Sala de foco/executivas

• Salas huddle

• Salas de conferência

• Salas de treinamento

Com o Zoom, �cou mais fácil do que nunca equipar
vídeo em todas as salas. Desde kits e dispositivos multifuncionais
para suas salas huddle a sistemas A/V personalizados para as
suas salas de treinamento, combine a plataforma de nuvem da
Zoom com o hardware que melhor se adapta à sua necessidade.



Simpli�que a implantação e o 
gerenciamento da sala

• Gerenciamento remoto e provisionamento de software

• De�na e gerencie salas por hierarquias locais

• Administração baseada em função e alertas para problemas
na sala

Minimize os custos de con�guração e o suporte de
TI com o gerenciamento de salas de nível empresarial.
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