
Innovating Communications

De um passo para o futuro da web conferência com 3CX WebMeeting - 
a nova plataforma de videoconferência sem precedentes que aproveita 
a tecnologia WebRTC para uma transparente e amigável experiência.

AFASTE-SE
DA ANTIGA FORMA 
DE VIDEOCONFERENCIA

SEM PLUGIN, WEBRTC
3CX WEBMEETING

•   Sem softwares, sem plugins, sem problemas - baseado em WebRTC

•   Um pequeno pagamento anual para usuários ilimitados

•   Disponível no formato on-premise, hospedado ou integrado com o 3CX Phone System

•   Inicie reuniões via Web ou pelo 3CXPhone

•   Potencializar com baixo custo de equipamentos de videoconferência

•   Reduzir custos com viagem e economia de tempo utilizando reuniões on-line

•   Contagens de cada reunião - melhores resultados com uma comunicação rica

•   Globalize seus negócios; reuniões Web com participantes de todo o mundo

WWW.3CX.COM.BR
BAIXE A EDIÇÃO GRATUITA EM



Baixe 3CX WebMeeting em
www.3cx.com.br

Reuniões Online e Videoconferência de Forma Fácil com o 3CX WebMeeting

Milhares de empresas em todo o mundo contam com 3CX

3CX WebMeeting é uma solução de conferência fácil de usar vídeo que transforma a 
forma de se comunicar e colaborar com clientes e parceiros de negócios. Agora você 
pode realizar reuniões cara a cara com o clique de um botão, fazer apresentações de 
alta qualidade ou compartilhar sua tela para realmente obter o seu ponto de vista.    
3CX WebMeeting não só irá poupar tempo e dinheiro gasto na viagem, mas também 
irá ajudá-lo a fechar mais negócios como tempo de chamada do cliente é utilizado de 
forma mais produtiva.

Reuniões Online Sem Plugins com WebRTC
3CX WebMeeting aproveita a revolucionária tecnologia WebRTC do Google. Ele     
permite comunicações de voz e vídeo diretamente através de um navegador de    
internet padrão aberto, sem a necessidade dos participantes ter de baixar nenhum 
software adicional ou instalar plug-ins. Agendar conferências ou transformar chama-
das locais em andamento, com apenas alguns cliques, os participantes já serão 
capazes de iniciar uma reunão e juntar-se sem grande esforço.

Rico em Recursos de Web Conferência
Hoje reuniões on-line precisam mais do que o vídeo - apresentações deve ser de alta 
definição e de transição como se você estivesse lá. 3CX converte apresentações 
PowerPoint para documentos HTML5 com antecedência para que a resolução e as 
transições sejam exibidas na tela do participante perfeitamente. Compartilhar sua tela 
para demonstrar um software, guiar usuários através de um site ou manual em 
particular utilizando o recurso de assistência remota enquanto os recursos de sala de 
aula, tais como pesquisa e feedback permitem manter o público envolvido. Ajudar 
seus clientes, oferecendo-lhes controle remoto do seu PC com Windows e entregar o 
controle de reunião para outro participante.

Encontros On-line Para Todos Em Um Preço Baixo Para Todo o Seu Companhia
Um pequeno pagamento anual para que todos os colaboradores da empresa tenham 
acesso ilimitado; não profissional compartilhamento de conta, ou as caras assinaturas 
mensais por usuário. As reuniões online podem ser iniciadas por qualquer pessoa 
através da sua conta pessoal do portal web, dentro 3CXPhone ou Outlook. Disponível 
Hospedado, integrado com o 3CX Phone System ou On-Premise, basta escolher o 
número de participantes para a sua conta da empresa, até 10, 25, 50 ou 100, e você 
está pronto iniciar.

Servidor 3CX WebMeeting - On Premise
O Servidor 3CX WebMeeting é a nossa opção on-premise de implantação do 
WebMeeting e combina todos os mesmos incríveis recursos ao ser hospedado      
através de seu próprio servidor dentro de sua infraestrutura. A solução perfeita para 
as organizações que desejam manter o controle total de seus dados, o Servidor 3CX 
WebMeeting lhe dá total confiança na segurança das suas comunicações.
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Edições e Licenciamento

3CX WebMeeting está disponível em várias edições com base no 
número máximo de participantes (não é baseado em usuários) que sua 
empresa deseja permitir. Upgrades são ativados imediatamente com 
uma chave de licença. Mais informações podem ser encontradas em:
www.3cx.com.br/ordering/pricing.

Opções de implantação:

•   Hospedado - acessado através de um portal web

•   Integrado com o 3CX Phone System

•   On Premise - instalado dentro de sua rede


