
• Agendamento único: você não 

precisa reservar uma linha gratuita 

separadamente ao agendar suas 

reuniões on-line

• Controles de reunião: ative/

desative o som de participantes 

específicos ou de todos os 

participantes

• Interlocutor ativo: identifique 

facilmente quem está falando

• Gravação com um clique: grave 

compartilhamento de tela e áudio 

com apenas um clique

LIGAÇÕES GRATUITAS 
SÃO IDEAIS PARA MIM
Se sua empresa tem atividades em todo o mundo, é imprescindível ter meios 

convenientes e acessíveis para que você e seus funcionários se comuniquem 

entre si e com os clientes. Com as opções de ligação do join.me, você aproveita ao 

máximo cada interação, oferecendo números para ligações gratuitas, pagas e por 

VoIP para todos com quem precisa falar.

Opções de ligação para todos

O join.me oferece uma ampla gama de opções de ligação para que você, seus 

colegas de trabalho e seus clientes tenham a opção ideal de comunicação por áu-

dio. O join.me oferece ligações ilimitadas com mais de 50 números para ligações 

pagas já no custo da licença. Isso reduz os custos gerais com ligações e oferece 

aos usuários IDs de conferência exclusivos em todo o mundo. Além dos recursos 

integrados, a combinação de ligações gratuitas com o join.me libera seus clientes 

e prospects dos custos de ligação.

As ligações gratuitas do join.me estão disponíveis pelo OpenVoice Integrated,  

integrando-se perfeitamente às opções de ligações, recursos de gravação, 

agendamento e controle do organizador do join.me. Com tarifas competitivas, 

inexistência de custos implícitos ou cobranças de excedentes, alta segurança para 

empresas e controles administrativos disponíveis 24h por dia, o gerenciamento 

das ligações gratuitas pela integração do join.me com o OpenVoice Integrated dá 

a você as opções ideais para mostrar ao trabalho quem manda.

A simplicidade do join.me, agora com ligações gratuitas

Entre em contato com os especialistas de vendas do join.me e configure as 

ligações gratuitas do join.me com o OpenVoice Integrated. Habilite o recurso de 

ligação gratuita pelo painel de administrador do join.me e disponibilize os recursos 

do join.me para todos os usuários da sua conta. A transparência do faturamento 

das ligações gratuitas do join.me apresenta aos donos da conta dados sobre as 

contas e cobranças por minuto das ligações gratuitas sem precisar esperar o ex-

trato mensal.

Acesse www.join.me/toll-free ou ligue para +1 (877) 251-8373 para saber como 

as opções de ligação do join.me podem estimular a produtividade e a economia 

em sua empresa.



Comparação 
de recursos de 

comunicação por 
áudio

join.me join.me com OpenVoice Integrated

Descrição Ligações ilimitadas e gratuitas por VoIP e números 

pagos. Cada participante arca com seus próprios 

custos de ligação.

Ligações ilimitadas e gratuitas por VoIP e números 

pagos. Além disso, com as ligações gratuitas pelo 

OpenVoice Integrated, quem paga a conta é você, 

liberando seus clientes desse custo ao participarem 

de uma reunião.

Opções de ligação VoIP

Mais de 50 números de telefone para ligações pagas

Ligação gratuita

VoIP

Mais de 50 números de telefone para ligações pagas

Máximo de 

participantes

250 com o join.me BUSINESS, 50 com join.me PRO 250 com o join.me BUSINESS, 50 com join.me PRO

Gravação Gravação gratuita de sessões on-line e de áudio Gravação gratuita de sessões on-line e de áudio 

(ligações gratuitas, ligações pagas e VoIP)

Números 

internacionais

Sim Sim, incluindo China e Índia

Benefícios • Com recursos de ligações gratuitas e ilimitadas, 

não há variação nos custos

• Números de discagem estáticos

• Total controle da ligação para organizadores 

e participantes, com desativação do som de todos 

os participantes ou de participantes específicos 

e interlocutor ativo

• Recursos integrados para gravação de sessões 

com compartilhamento de tela e áudio

• Os clientes nunca têm custos ao participarem 

de uma reunião com você

• Clientes mais satisfeitos

• Total controle da ligação para organizadores 

e participantes, com desativação do som de todos 

os participantes ou de participantes específicos 

e interlocutor ativo

• Recursos integrados para gravação de sessões 

com compartilhamento de tela e áudio
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