
MiTEAM MEETINGS
Colaboração com vídeo em tempo real entre fusos horários e regiões 

geográficas 

Benefícios chaves

• Expandir as interações da equipa além 

dos limites físicos do escritório de forma 

a incluir colaboradores, parceiros e 

clientes de qualquer zona do mundo.

• Unifique os canais de comunicação 

desconectados com uma única 

aplicação de forma a simplificar a 

colaboração.

• Reduza o custo operacional 

decorrentes da gestão de várias 

ferramentas de comunicação.

• Aumente o valor e produtividade do 

colobadotrador nas reuniões.

• Através de uma estrutura dinâmica em 

cloud ajuste as necessidades do seu 

negócio

As reuniões são mais produtivas quando os colaboradores

podem mover-se perfeitamente entre mensagem, voz e

vídeo numa única aplicação em cloud.

De forma a que os colaboradores

consigam ter sucesso, é necessário que

consigam comunicar e colaborar sem

esforço, como se estivessem na mesma

divisão - especialmente se não for possível

fisicamente.

A sua equipa pretende ter reuniões mais produtivas. Em

média, os colaboradores gastam mais de um terço de

seu dia de trabalho presos em reuniões. Muitos

consideram que seja importante haver, mas muitas

vezes acabam por não ser produtivas. Parte da razão

para isso acontecer é que os colaboradores têm uma

ferramenta para comunicar por mensagem, outra por

áudio e ainda outra por vídeo em muitos casos.

Canais de comunicação desconetados criam perda de

informação importante, torna a tomada de decisão

mais demorada e dá espaço a mal-entendidos.

Evite a lacuna de comunicação

O MiTeam Meetings é uma solução de vídeo com várias

componentes focadas para quem pretende trabalhar com

mais eficiência e aprimorar as comunicações no local de

trabalho com transições contínuas entre recursos de voz,

vídeo e mensagem de forma a proporcionar uma

verdadeira experiência de colaboração.
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Reduza o atrito criado pela mudança entre ferramentas

de comunicação desconetadas. O MiTeam Meetings

fornece uma solução completa, chave na mão, num

único aplicativo totalmente integrado à sua infraestrutura

Mitel, potencializa a produtividade das suas reuniões

com os colaboradores.

Funcionalidades chaves

• Agende reuniões com antecedência e associa ao 

calendário

• Inicie sessões de vídeo ao vivo em segundos de a partir 

de mensagem ou chamada

• Tenha uma visão completa de todos presentes na 

reunião através do painel de visualização que pode ir 

até 16 pessoas

• Conceda o centro do destaque aos oradores com 

janelas de alto-falante ativa

• Ideias de exibição e quadro branco em tempo real com 

partilha do ecrã.

• Enviei documentos importantes da reunião através da 

partilha de arquivos.

• Acompanhe debates importantes com registo de 

mensagens persistentes.

Interações importantes, 

A qualquer altura, em 

qualquer lugar
Envolva-se de forma interativa nas 

conversas, não importa a hora ou o local

Consiga o melhor 

de cada reunião
Garanta que todas as reuniões sejam

produtivas com registos de mensagens em

tempo real, partilha do ecrã e transferência

de arquivos

Mensagem, áudio e 

vídeo. Tudo num só 

lugar
Participe numa colaboração contínua com 

uma experiência de transições fluidas entre 

voz, vídeo e mensagem, tudo numa solução 

única
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