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• Solução: Videoconferência  

• Marcas: 

• Lifesize 

• Radvision 

• AVER 

 

• Texto descritivo 

Os sistemas de videoconferência começam cada vez mais a banalizar-se nas médias e grandes 

empresas dado o impacto que trazem na redução direta de custos e na comodidade permitindo um 

contato mais próximo e direto entre equipas, chefias, gestores, etc. 

De fato, se há uns anos estes sistemas tinham custos elevadíssimos para as empresas, o que as levava 

a ponderar muito bem este tipo de investimento, sendo que o mesmo só era habitualmente feito 

pelas grandes empresa e multinacionais, hoje são uma ferramenta totalmente acessível a qualquer 

empresa ou instituição. 

Ao contrário dos sistemas disponibilizados na net para possibilitar o contato através de softwares 

facilmente acessíveis, estes sistemas profissionais de videoconferência garantem uma qualidade de 

som e imagem que substituem na grande maioria das vezes a presença física dos interlocutores. 

Assim sendo, sem custos de deslocação (combustíveis, portagens, desgaste das viaturas, refeições, 

etc) e com muito maior conforto e sem dispêndio de tempo associado a essas deslocações, a empresa 

ou instituição consegue em qualquer momento colocar todos os interlocutores pretendidos em 

comunicação verbal e visual, o que facilita a discussão de ideias, projetos, resultados, lançamento de 

produtos, formação, etc. 

Isso possibilita a que por exemplo um Diretor Comercial possa reunir com todos os seus chefes de 

delegação/agência com muito maior regularidade e em qualquer momento, sendo que o único tempo 

despendido por todos será unicamente o desta sessão de videoconferência, podendo no minuto a 

seguir ao seu terminus continuar a sua atividade normal no seu local de trabalho. 

Portanto, qualquer exercício de análise de custo/benefício concluirá facilmente que este tipo de 

solução/investimento tem um ROI bastante curto e assim sendo será cada vez mais uma opção para 

as empresas que querem reduzir custos e ser cada vez mais ágeis a decidir e atuar. 
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• Vantagens 

• Redução de Custos 

• Redução nos custos de viagens 

• Despesas de transporte, combustíveis, portagens, manutenção de frota, etc... 

• Eliminação de custos indiretos 

• Ajudas de custo, alimentação, estadia, etc.. 

• Redução de custos não-produtivos 

• Tempos não-produtivos da viagem 

• Ganhos de Produtividade 

• Método de formação simultânea a múltiplos locais geograficamente dispersos. 

• Aumento da rapidez, frequência, eficácia e qualidade da formação, reuniões e comunicações. 

• Redução de custos não-produtivos e indiretos. 

• Reforço Comunicação Parceiro / Cliente 

• Melhoria da Comunicação Interna, da Atitude e Espírito de Equipa 

 

Recursos 
 

LifeSize Express 220 
LifeSize Team 220 LifeSize Room 220 

LifeSize Room 220i  

(montável em rack) 

Desempenho 

720p30 @ 768 Kbps 720p60 

@ 1.1 Mbps 1080p30 @ 1.7 

Mbps 

720p30 @ 768 Kbps 720p60 

@ 1.1 Mbps 1080p30 @ 1.7 

Mbps 

720p30 @ 768 Kbps 720p60 

@ 1.1 Mbps 1080p30 @ 1.7 

Mbps 

720p30 @ 768 Kbps 720p60 @ 

1.1 Mbps 1080p30 @ 1.7 Mbps 

Compartilhamento de 

conteúdo 

Apresentação e dual video 

H.239/SIP (BFCP) 

Apresentação e dual video 

H.239/SIP (BFCP) 

Apresentação e dual video 

H.239/SIP (BFCP) 

Apresentação e dual video 

H.239/SIP (BFCP) 

Suporte a monitor HD duplo HD duplo HD duplo HD duplo 

Multiponto integrado N/D 
4 direções de 1080p30, 

720p60, 720p30 

8 direções de 720p60, 720p30 

e 6 direções de 1080p30 

CP/VAS 

8 direções de 720p60, 720p30 

e 6 direções de 1080p30 

CP/VAS 

Câmera/microfone Micpod/câmera com PTZ 10x 

Telefone/câmera com PTZ 10x 

OU dois micpod/câmera com 

PTZ 10x 

Telefone/câmera com PTZ 10x Telefone/câmera com PTZ 10x 

Streaming ao 

vivo/gravação (requer 

o LifeSize UVC Video 

Center) 

Otimizado para vídeo, áudio 

e dados. Dentro e fora de 

uma videochamada 

Otimizado para vídeo, áudio e 

dados. Dentro e fora de uma 

videochamada 

Otimizado para vídeo, áudio e 

dados. Dentro e fora de uma 

videochamada 

Otimizado para vídeo, áudio e 

dados. Dentro e fora de uma 

videochamada 
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Recursos 
 

LifeSize Express 220 
LifeSize Team 220 LifeSize Room 220 

LifeSize Room 220i  

(montável em rack) 

Interoperabilidade da 

comunicação 

unificada 

Microsoft® Lync™, 

Microsoft® Office 

Communication Server™ 

(OCS); certificado 

DevConnect com Avaya 

Aura®; plataforma de 

comunicação unificada 

Alcatel-Lucent® OpenTouch® 

Microsoft® Lync™, Microsoft® 

Office Communication 

Server™ (OCS); certificado 

DevConnect com Avaya 

Aura®; plataforma de 

comunicação unificada 

Alcatel-Lucent® OpenTouch® 

Microsoft® Lync™, Microsoft® 

Office Communication 

Server™ (OCS); certificado 

DevConnect com Avaya 

Aura®; plataforma de 

comunicação unificada 

Alcatel-Lucent® OpenTouch® 

Microsoft® Lync™, Microsoft® 

Office Communication Server™ 

(OCS); plataforma de 

comunicação unificada Avaya 

Aura®; plataforma de 

comunicação unificada Alcatel-

Lucent® OpenTouch® 
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