
FICHA DE DADOS

O BlueJeans Meetings entrega uma experiência de videoconferência e reunião on-line 
incomparável, com áudio limpo e cristalino desenvolvido pela Dolby Voice®. Com suas 
ferramentas de calendário e colaboração do dia a dia integradas ao BlueJeans, trabalhadores 
remoto podem se comunicar com facilidade como se estivessem em uma reunião presencial. 

BlueJeans Meetings com Dolby Voice
A segura plataforma de videoconferência que faz com que você seja mais produtivo

Uma reunião on-line que pareça tão natural 
quanto uma reunião cara a cara 

Vivencie reuniões de vídeo em HD que faça você se sentir em 
uma reunião presencial, mesmo se você estiver conectado a 
milhares de quilômetros de distância.  
O BlueJeans Meetings ajuda você a criar conexões 
significativas através do engajamento de seus participantes 
com recursos como spotlight, exibição da hora local e 
interações de quadro de vídeo.  

eReceba, entre e conecte-se de qualquer lugar 
usando qualquer dispositivo 

Comece seu BlueJeans Meetings com apenas um toque de 
qualquer um dos seus dispositivos favoritos — iOS, Android, 
Mac, Windows. Seja no escritório ou no caminho, você 
pode criar ou entrar em reuniões instantaneamente sem 
problemas – através de nosso rápido e intuitivo aplicativo 
para computador ou dispositivo móvel, ou faça o download 
gratuito através de seu navegador web. 

Impulsione a produtividade e colaboração de 
equipe com ferramentas integradas e 
integrações de fluxo de trabalho 

Envolva os participantes em uma experiência 
on-line exclusiva com compartilhamento de 
conteúdo, reações de participantes, quadro 
branco e chat. Grave reuniões de vídeo 
e compartilhe-as para a conveniência 
dos visualizadores on-demand. Integre 
o BlueJeans Meetings com aplicações de 
fluxo de rede que você já está usando, 
incluindo integrações com o Google, 
Microsoft, Slack e Facebook para 
garantir uma colaboração eficaz. 

https://www.bluejeans.com
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RECURSOS-CHAVE
Agendamento com apenas um clique 
Com apenas um clique, adicione uma reunião para qualquer 
convite de calendário do Google ou do Microsoft Outlook sem 
códigos pin, IDs de conferência ou senhas.

Reúna-se em qualquer dispositivo 
Crie ou entre em reuniões no caminho onde você estiver 
em qualquer dispositivo que for melhor. Não há custos ou 
tempo de viagem, fazendo com que você seja mais eficiente e 
mantenha seus projetos dentro do orçamento.

Integrações amigáveis para o usuário 
Melhore o fluxo de trabalho ao trazer as reuniões on-line para 
o Microsoft Teams, Slack, Workplace by Facebook, e mais.

Reuniões livres de downloads 
Participe através de qualquer navegador, permitindo uma 
fácil participação na reunião pelos clientes, parceiros e outras 
partes externas. 

Análises do centro de comandos 
Visualize dados históricos e em tempo real de atividades 
internas de reuniões e forneça para o pessoal do helpdesk, 
equipe de TI e liderança sênior a inteligência de serviço 
que eles precisam para medir o ROI, identificar e resolver 
problemas, além de tomar decisões informadas. 

Criptografia 256-AES Bit 
Todo áudio, vídeo e conteúdo em trânsito é criptografado 
pelo navegador e aplicativo BlueJeans usando a criptografia 
AES-256 GCM. 

Experiência consistente e unificada 
Usuários aproveitam uma experiência interativa simples que 
é perfeita entre navegadores, dispositivos móveis, sistemas 
operacionais e sistemas de sala de conferência.

Assistência à reunião 
Aproveite a assistência especialista de um representante de 
suporte certificado BlueJeans. Garanta que suas importantes 
reuniões por videoconferência aconteçam sem percalços. 

Transmissão e gravação em nuvem 
Grave suas reuniões BlueJeans Meetings e facilmente 
compartilhe chamadas de vídeo gravadas que podem ser 
reproduzidas quando os visualizadores quiserem.

Sala de espera 
Os moderadores podem controlar quem entra nas reuniões 
ou não, e quando. Mantenha suas reuniões seguras e evite 
visitantes inesperados ao ativar o recurso de sala de espera. 

Painel de colaboração
Reúna as ideias, pensamentos e conteúdo da sua equipe com 
uma co-criação simultânea de até 25 usuários no BlueJeans 
Collab Board. Continue de onde parou, quando e onde quiser.   

Dolby Voice e Vídeo HD
A premiada experiência multimídia garante uma claridade 
visual e de áudio para acabar com distrações.

Reuniões inteligentes 
Capture as melhores partes de suas reuniões como 
destaques, atribua tarefas e compartilhe com sua equipe.  

Sessões breakout
Divida sua reunião em menores grupos focados para discussões 
interativas. Permita que os participantes da reunião tenham a 
oportunidade de escolher uma sessão para participar.  

Compartilhamento de conteúdo
Promova reuniões interativas ao compartilhar sua tela inteira, 
aplicativos específicos ou vídeos.

Visualização de galeria aumentada 
Exiba até 25 participantes da reunião na tela de uma só vez 
para uma experiência mais colaborativa.

Planos de fundo virtuais 
Renove seu espaço de reunião com planos de fundo virtuais 
personalizados ou simplesmente desfoque ao seu redor.

Legenda automatizada 
Garanta a capacidade de participar ativamente de reuniões 
com legendas automáticas em tempo real fáceis como girar 
um botão.

Interpretação simultânea
Ofereça interpretação simultânea e/ou de revezamento 
para os participantes em até 5 canais concomitantes. Os 
intérpretes têm a flexibilidade de definir seus idiomas de 
entrada e saída, assim como a combinação e volume de áudio.

COMO COMPRAR 
BlueJeans Meetings é vendido com uma licença de software 
anual. Visite nossa loja para comprar ou entre em contato 
com um representante de conta BlueJeans para saber mais.

SERVIÇO E SUPORTE 
BlueJeans oferece abrangentes serviços técnicos, de 
treinamento e de implementação para você entregar uma 
assistência virtual da maneira que funcione melhor para 
você. As múltiplas camadas de serviço da BlueJeans foram 
projetadas para ajudar você a entregar de forma perfeita 
e bem sucedida ótimas reuniões de vídeo dentro de sua 
empresa.
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