TUDO QUE VOCÊ PRECISA,
NADA DESNECESSÁRIO.
Estimule a colaboração contínua e espontânea com o join.me. Feito para o mercado acelerado e altamente móvel de hoje, o join.me é o aplicativo instantâneo de
reunião on-line que facilita como nunca a colaboração. Poderoso e fácil de usar,
o join.me é excelente para reuniões ad-hoc e apresentações formais, sendo a opção ideal sempre que for necessário compartilhar ideias e pôr a mão na massa.

Os preços fixos incluem:
Audioconferências ilimitadas
• Números nacionais e internacionais
para mais de 45 países
• Chamada por telefone ou computador via VoIP
• É possível usar números de discagem exclusivos com ou sem compartilhamento de tela
Compartilhamento de tela
ilimitado
• Compatível com PC e Mac
• Compartilhamento de janelas ou de
toda a área de trabalho
• Os espectadores não precisam fazer
nenhum download
• Comporta até 250 participantes
Recursos de reunião
• Anotações e gravação das reuniões
• Troca de apresentador e bate-papo
• Programador de reuniões
• Links de reunião com sua marca

• Veja quem está falando
• Desative o som de cada participante
Videoconferência
• Os usuários são apresentados ao vivo
nas “bolhas” de vídeo do join.me
• Permite reuniões apenas de vídeo
e com compartilhamento de tela
• Disponível em aplicativo para
desktop e no navegador (Chrome)
Colaboração instantânea e sem
Aplicativos de reunião móveis
• Inicie reuniões e faça apresentações
diretamente do iPhone®, iPad® ou
Android
• Inicie uma reunião instantaneamente
usando o Apple Watch™

complicação
• Compartilhe sua tela em segundos
• Participe de reuniões apenas
clicando em um link
• Ideal para colaboração, demonstrações e análises de projetos ad-hoc

• Agilize sessões de brainstorming com
o quadro branco móvel do join.me
Segurança
• Bloqueio de reunião
• Criptografia TLS de 128 bits

• Integração com o Salesforce.com

Desenvolvido com a TI em mente
• Implementação em toda a empresa
em apenas um dia
• Controles administrativos de fácil
gerenciamento
• Criptografia TLS de 128 bits

• Disponível em seis idiomas

Cabe no seu orçamento

• Bolhas de vídeo para todos os

• 1/3 do preço da concorrência

participantes

• Licenças para toda a empresa
a preços acessíveis

Dúvidas? Ligue para +1 (877) 251 8373 ou acesse help.join.me.
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• Faturamento descomplicado e sem
surpresas

