
De casa ao escritório e em qualquer lugar, 
este é o seu guia para transformar qualquer 
espaço em um espaço de trabalho produtivo.
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Chegou uma nova era.  
Após meses de interrupções e mudanças, as linhas que traçamos entre o local 
em que trabalhamos, o local em que vivemos e os espaços entre eles perderam o 
foco para sempre. Agora, o trabalho não é mais um lugar aonde vamos, é o que 
fazemos, e o mais incrível é que pode ser feito em qualquer lugar. 

Há uma excelente oportunidade à frente: 
reinventar nossos espaços de trabalho, seja 
trabalhando em casa, no escritório ou em 
qualquer lugar entre eles.  

Na Cisco, estamos dando vida a essas novas 
experiências de espaço de trabalho de uma 
forma nunca feita antes. Estamos transformando 
experiências desconectadas – o tipo que vem 
de vários fornecedores, hardware e software 
diferentes e aplicativos de terceiros – e dando 
lugar a uma nova era de colaboração, conexão e 
produtividade. 

Nossos dispositivos premiados, juntamente 
com o Webex Suite, oferecem uma solução 
desenvolvida especificamente para o trabalho 
híbrido, fácil de usar e ainda mais fácil de 
gerenciar. E tudo isso é trazido a você com 
uma funcionalidade incrível, design elegante, 
interoperabilidade incomparável e segurança de 
nível empresarial. 

Mas não é só isso. 

Trazemos um foco contínuo na inovação, 
com mais de mil novos produtos e recursos 

entregues só no ano passado. E ao adquirir 
o Webex Suite, você obtém as inovações 
automaticamente. 

Por isso, nossos espaços de trabalho 
reinventados são diferentes de tudo que você 
já viu. Eles são criados para um propósito 
simples: facilitar o trabalho em qualquer lugar 
para todos. Eles diminuem as distâncias que 
nos separam e nos inspiram a trabalhar melhor, 
juntos.  

Deixe-nos apresentá-los.
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Cozinha
Nem todo mundo tem o luxo de ter um home 
office dedicado. Para muitos de nós, nossas 
cozinhas se tornaram nossos espaços de trabalho. 
Mas com isso vêm as distrações e o cansaço, 
sem mencionar a falta de espaço, à medida que o 
trabalho começa a cruzar nossas vidas pessoais.

O novíssimo Webex Desk Mini é um 
dispositivo menor e mais acessível que 
ocupa menos espaço em lugares como 
a mesa da cozinha. Com uma câmera 
HD e uma tela sensível ao toque de 15 
polegadas, é o dispositivo completo perfeito 
que oferece toda a eficiência do Webex. 
Você pode fazer chamadas, participar de 
reuniões, compartilhar a tela, quadro branco 
e muito mais. Com seu design portátil, que 
você pode facilmente levar para qualquer 
ambiente, ele até funciona como alto-falante 
de música de última geração. O melhor de 
tudo é que vem em diversas cores lindas 
para combinar com seu estilo pessoal.

Emparelhe-o com os fones de ouvido 
730 para evitar distrações e ajudar você 
a se concentrar no trabalho, mesmo com 
a família entrando e saindo para fazer um 
lanche. 

E, por fim, o Meraki Z3C oferece 
conectividade rápida e confiável para o 
funcionário remoto moderno. Com um 
firewall corporativo, gateway VPN e access 
point sem fio, é fácil se conectar com 
segurança em qualquer ambiente. Ele até 
separa o tráfego profissional do pessoal 
para que suas reuniões não disputem com o 
streaming ou os jogos de seus filhos. 

Voila! Agora a cozinha é um espaço de 
trabalho produtivo.

Lista de produtos
DISPOSITIVOS WEBEX

Webex Desk Mini US$ 995*

Cisco Headset 730  US$ 259*

SOFT WARE/RECURSOS

Webex Suite

DISPOSITIVOS MER AKI

Gateway de funcionário remoto 
Meraki Z3C

US$ 848* 

*O preço indicado é o preço de revenda sugerido da Cisco. Preços promocionais especiais somente para dispositivos. Os participantes do 
WebexOne podem adquirir até cinco espaços de trabalho no total por esse preço (expira em 31/12/2021). Os clientes do Webex Suite 
podem adquirir dispositivos ilimitados com esses preços. O Webex Suite e outros componentes de software estão disponíveis para compra 
separadamente. Entre em contato com o parceiro ou vendedor da Cisco para obter os preços. Os preços da Meraki mostrados são só preços de 
tabela e estão sujeitos a descontos comerciais e a alterações sem aviso prévio.
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Quarto
Atualmente, muitas vezes encontramos a necessidade 
de transformar os quartos de nossas casas em 
escritórios improvisados. Isso pode causar algumas 
preocupações com o profissionalismo (pense: ter uma 
cama na tela de fundo ou um espaço de armazenamento 
desorganizado). Também pode dificultar muito o 
equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal.

O Webex Desk é um dispositivo de 
colaboração completo criado para a sua 
mesa, com uma tela interativa 1080p de 24 
polegadas. Juntamente com o Webex Suite, 
você estará preparado para o sucesso 
em seu home office alternativo. Existem 
telas de fundo desfocadas e virtuais, 
é claro. Mas existe muito mais. Com o 
compartilhamento imersivo, você pode 
manter o público totalmente concentrado 
em você e no conteúdo para oferecer uma 
experiência totalmente interessante.

E, à medida que o trabalho em casa 
continua, gerenciar o bem-estar ficou mais 
essencial do que nunca. O Collaboration 
Insights fornece análises detalhadas para 
gerenciar o equilíbrio entre vida profissional 
e pessoal, além de ajudar a poupar tempo 
para se concentrar. Ele também fornece os 
insights necessários para identificar padrões 
de atividade e tendências entre as equipes, 
como blocos de reuniões consecutivas, e 
entrar em ação. Em breve, você terá um 
equilíbrio melhor entre o trabalho e a vida 
pessoal.

Lista de produtos
DISPOSITIVOS WEBEX

Webex Desk US$ 1.249*

SOFT WARE/RECURSOS

Webex Suite 

Telas de fundo virtuais

Compartilhamento imersivo 

Collaboration Insights

*O preço indicado é o preço de revenda sugerido da Cisco. Preços promocionais especiais somente para dispositivos. Os participantes do 
WebexOne podem adquirir até cinco espaços de trabalho no total por esse preço (expira em 31/12/2021). Os clientes do Webex Suite 
podem adquirir dispositivos ilimitados com esses preços. O Webex Suite e outros componentes de software estão disponíveis para compra 
separadamente. Entre em contato com o parceiro ou vendedor da Cisco para obter os preços. Os preços da Meraki mostrados são só preços de 
tabela e estão sujeitos a descontos comerciais e a alterações sem aviso prévio.
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DISPOSITIVOS MER AKI

MR46  US$ 1.454*

MX67C para SD-WAN US$ 1.300* 

MS120-8 FP US$ 1.326* 

Home Office
Para quem tem um home office dedicado, é 
essencial criá-lo de uma forma que permita 
trabalhar com a mesma eficiência e segurança de 
qualquer escritório corporativo, e possivelmente 
com muito mais conforto.

O Webex Desk Pro é o seu escritório 
profissional instantâneo, perfeito para 
videoconferências, apresentações e 
brainstorming, graças à tela sensível ao 
toque 4K de 27 polegadas. Você estará 
sempre apresentável com a inteligência da 
câmera que enquadra automaticamente 
na melhor visualização, mesmo se você 
precisar se levantar ou pegar um objeto. E o 
Webex Assistant oferece controle ativado 
por voz para iniciar as reuniões ou fazer 
anotações.

Sem mencionar o novo Bang & Olufsen 
Cisco 980 com Bluetooth 5.1 que oferece 
uma experiência de áudio incrível, juntamente 
com excelente cancelamento de ruído para 
quando você precisar se concentrar.

Se você quiser levar a próxima reunião para 
algum lugar um pouco mais confortável, 
o Webex Room Kit Mini transforma 
qualquer TV ou monitor em um espaço 
de videoconferência profissional, tudo 
controlado pelo Webex Room Navigator. 
E, claro, com a criptografia de reunião de 
ponta a ponta ativada, você pode adicionar 
outro nível de segurança para essas 
discussões altamente confidenciais.

Complete seu escritório em casa com 
uma pilha completa de rede Meraki para 
obter a melhor segurança, switching e 
conectividade sem fio da categoria. Ela 
ainda oferece backup de celular, então, se a 
Internet cair, você continuará conectado.

Lista de produtos
DISPOSITIVOS WEBEX

Webex Desk Pro US$ 2.499* 

Webex Room Kit Mini 
(incluindo Webex Room 
Navigator) US$ 1.499*

Bang & Olufsen Cisco 980 
US$ 549*

SOFT WARE/RECURSOS

Webex Suite

Webex Assistant

*O preço indicado é o preço de revenda sugerido da Cisco. Preços promocionais especiais somente para dispositivos. Os participantes do 
WebexOne podem adquirir até cinco espaços de trabalho no total por esse preço (expira em 31/12/2021). Os clientes do Webex Suite 
podem adquirir dispositivos ilimitados com esses preços. O Webex Suite e outros componentes de software estão disponíveis para compra 
separadamente. Entre em contato com o parceiro ou vendedor da Cisco para obter os preços. Os preços da Meraki mostrados são só preços de 
tabela e estão sujeitos a descontos comerciais e a alterações sem aviso prévio.
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Cafeteria
Espaços movimentados e barulhentos, como cafeterias, 
costumavam ser proibidos para colaboração. Não se 
trata apenas do ruído alto e possíveis distrações, mas 
torna-se muito difícil ser ouvido durante chamadas 
importantes com os clientes. Sem falar na quantidade 
de equipamentos, profissionais e pessoais, que você 
precisa levar para se manter conectado.

O novo Bang & Olufsen Cisco 980 garante 
uma experiência de áudio incrível em todos 
os lugares. Ele elimina a comoção no plano 
de fundo com o cancelamento avançado de 
ruído, para que você possa se concentrar 
na conversa. Juntamente com a remoção 
de ruído de fundo no Webex, seus colegas 
participantes da reunião não ouvirão aquela 
máquina de café barulhenta atrás de você. 
Você pode até "otimizar para minha voz" 
para que ninguém na reunião possa ouvir as 
crianças falando alto na mesa ao lado.

E se um participante da reunião falar outro 
idioma? Não tem problema. Todos têm 
acesso a traduções em tempo real com 

tecnologia de IA do inglês para mais de 100 
idiomas.

Viajar a trabalho sempre exigiu o uso de 
dois dispositivos móveis, um para uso 
pessoal e outro para o profissional. Com o 
novo Webex Go, você pode usar o telefone 
pessoal para fazer e receber chamadas 
com o número de telefone comercial, 
eliminando a necessidade de vários 
dispositivos.

Com menos dispositivos e menos 
distrações, agora a cafeteria local (ou o 
aeroporto ou o restaurante) se torna uma 
fonte de produtividade.

Lista de produtos
DISPOSITIVOS WEBEX

Bang & Olufsen Cisco 980  
US$ 549*

SOFT WARE/RECURSOS

Webex Suite

Tradução em tempo real

Otimizar para minha voz

Remoção de ruído de 
fundo

Webex Go

*O preço indicado é o preço de revenda sugerido da Cisco. Preços promocionais especiais somente para dispositivos. Os participantes do 
WebexOne podem adquirir até cinco espaços de trabalho no total por esse preço (expira em 31/12/2021). Os clientes do Webex Suite 
podem adquirir dispositivos ilimitados com esses preços. O Webex Suite e outros componentes de software estão disponíveis para compra 
separadamente. Entre em contato com o parceiro ou vendedor da Cisco para obter os preços. Os preços da Meraki mostrados são só preços de 
tabela e estão sujeitos a descontos comerciais e a alterações sem aviso prévio.
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Consultório
O serviço de saúde mudou consideravelmente com 
o crescimento da telessaúde. Fornecer atendimento 
virtual excelente é fundamental, mas traz muitos 
desafios em comparação às consultas presenciais. 
A segurança ficou mais importante do que nunca, 
assim como uma experiência fácil de usar tanto 
para profissionais de saúde quanto para pacientes.

O Webex está ajudando os profissionais 
médicos a fornecer um atendimento 
melhor, mais rápido e mais preciso para os 
pacientes em qualquer lugar.

O Webex Desk Pro permite que os 
profissionais da saúde e os pacientes 
se conectem por meio de consultas por 
vídeo fáceis de usar. O Webex é integrado 
aos sistemas de prontuários eletrônicos 
(EMR) para que os médicos possam ver 
as próximas consultas e começar uma 
consulta com um simples clique, bem como 
compartilhar com facilidade as informações 
importantes com os pacientes e colegas. 
E a tela 4K é excelente para revisar e 

compartilhar documentos com segurança, 
como raios X ou tomografias.

Você também pode contar com o Cisco IP 
DECT e Wi-Fi Phones para quando estiver 
de pé o dia todo. O vidro temperado e as 
opções de bateria com troca em operação 
são duráveis e confiáveis em qualquer 
situação, perfeitos para o ambiente de 
serviços de saúde.

Agora, os profissionais da saúde e as 
equipes de linha de frente podem estar 
sempre conectados com os pacientes, 
enquanto mantêm a segurança e a 
conformidade.

Lista de produtos
DISPOSITIVOS WEBEX

Webex Desk Pro US$ 2.499* 

Cisco IP DECT A partir de 
US$ 233* 

Cisco Wi-Fi Phones US$ 713*

SOFT WARE/RECURSOS

Webex Suite

Webex Instant Connect

*O preço indicado é o preço de revenda sugerido da Cisco. Preços promocionais especiais somente para dispositivos. Os participantes do 
WebexOne podem adquirir até cinco espaços de trabalho no total por esse preço (expira em 31/12/2021). Os clientes do Webex Suite 
podem adquirir dispositivos ilimitados com esses preços. O Webex Suite e outros componentes de software estão disponíveis para compra 
separadamente. Entre em contato com o parceiro ou vendedor da Cisco para obter os preços. Os preços da Meraki mostrados são só preços de 
tabela e estão sujeitos a descontos comerciais e a alterações sem aviso prévio.
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Saguão
Conforme começamos a abrir nosso caminho de 
volta aos escritórios, precisaremos transformá-
los para que pareçam e funcionem de forma 
muito diferente do que antes. Para encontrar o 
equilíbrio certo entre produtividade e segurança, os 
escritórios precisarão ficar muito mais inteligentes, 
desde o momento da sua chegada.

A criação de um edifício inteligente começa 
no saguão. Seja você um visitante ou 
um funcionário que está retornando, sua 
experiência deve ser rápida e fácil.

As câmeras Meraki controlam a ocupação, 
mantendo a contagem das pessoas quando 
elas entram e saem do edifício. Elas também 
monitoram as condições de segurança e 
bem-estar, como temperatura, níveis de 
ruído e qualidade do ar. Com a tecnologia 
Cisco DNA Spaces, elas reúnem esses 
dados, bem como os dispositivos Webex 
internos e até mesmo os access points Wi-
Fi em um único lugar.

Na hora de fazer o check-in, o Webex 
Desk Pro atua como quiosque digital de 
autoatendimento. Ele também pode ser 
usado para exibir a sinalização digital, como 
políticas de construção, informações de 
segurança, taxas de ocupação e condições 
ambientais.

Basta que os visitantes digitem seus nomes 
e poderão identificar facilmente um espaço 
de trabalho disponível. Se eles precisarem 
de ajuda, o Webex Desk Pro usa a detecção 
facial para reconhecê-los, mesmo se 
estiverem usando máscara, e os conecta 
diretamente com uma recepcionista virtual.

Com Webex e Meraki, adaptar-se ao novo 
escritório nunca foi tão fácil.

Lista de produtos
DISPOSITIVOS WEBEX

Webex Desk Pro US$ 2.499* 

DISPOSITIVOS MER AKI

MV Smart Cameras A partir de  
US$ 699 

MR56 AP US$ 1.855* 

SOFT WARE/RECURSOS

Cisco DNA Spaces

Modo quiosque  

Check-in de visitantes e 
funcionários

*O preço indicado é o preço de revenda sugerido da Cisco. Preços promocionais especiais somente para dispositivos. Os participantes do 
WebexOne podem adquirir até cinco espaços de trabalho no total por esse preço (expira em 31/12/2021). Os clientes do Webex Suite 
podem adquirir dispositivos ilimitados com esses preços. O Webex Suite e outros componentes de software estão disponíveis para compra 
separadamente. Entre em contato com o parceiro ou vendedor da Cisco para obter os preços. Os preços da Meraki mostrados são só preços de 
tabela e estão sujeitos a descontos comerciais e a alterações sem aviso prévio.
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Jump Room
Uma jump room é destinada a momentos que 
requerem foco extremo, então é natural que ofereça 
privacidade e tudo o que é necessário para fazer 
o trabalho. Mas, como os funcionários costumam 
chegar espontaneamente, você precisa de um 
espaço que possa ser produtivo imediatamente.

O Webex Room Navigator fica do 
lado de fora da porta da jump room e 
ajuda a orquestrar tudo, mostrando a 
disponibilidade da sala e informações, por 
exemplo, quando a sala foi limpa pela última 
vez. 

Na entrada, o Webex Desk oferece um 
dispositivo de colaboração completo e 
eficaz para realizar o trabalho. E com o 
RoomOS 11, você pode facilmente passar 
os dedos na tela para acessar aplicativos 
Web, conteúdo no notebook, calendário ou 
detalhes da reunião. 

E como esta é uma sala centrada na 
produtividade, agora o Webex permite 
inserir mais de 30 de seus aplicativos 
favoritos, como Smartsheet ou Miro, 
diretamente nos espaços compartilhados e 
nas reuniões com um simples clique.

E, finalmente, com a Meraki, você não 
precisa mais se preocupar com a largura 
de banda. Você terá um Wi-Fi melhor, mais 
forte e mais seguro, mesmo com todas as 
videochamadas.

DISPOSITIVOS MER AKI

MR56 AP US$ 1.855*

Lista de produtos
DISPOSITIVOS WEBEX

Webex Desk US$ 1.249* 

Webex Room Navigator 
(montagem de parede)  
US$ 1.091*

SOFT WARE/RECURSOS

Webex Suite

Aplicativos integrados 

RoomOS 11

*O preço indicado é o preço de revenda sugerido da Cisco. Preços promocionais especiais somente para dispositivos. Os participantes do 
WebexOne podem adquirir até cinco espaços de trabalho no total por esse preço (expira em 31/12/2021). Os clientes do Webex Suite 
podem adquirir dispositivos ilimitados com esses preços. O Webex Suite e outros componentes de software estão disponíveis para compra 
separadamente. Entre em contato com o parceiro ou vendedor da Cisco para obter os preços. Os preços da Meraki mostrados são só preços de 
tabela e estão sujeitos a descontos comerciais e a alterações sem aviso prévio.
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Espaços de trabalho 
rotativos
Como a maioria dos funcionários divide o tempo 
entre casa e escritório, os espaços de trabalho 
rotativos nunca foram tão procurados. O segredo 
é munir esses espaços de modo a obter o máximo 
de produtividade, para que funcionários e visitantes 
rotativos nunca percam nada.
O Webex Desk Hub foi desenvolvido 
especificamente para espaços de trabalho 
rotativos. Ele é fornecido com uma linda tela 
que ajuda a identificar rapidamente uma 
mesa disponível. Emparelhe seu telefone 
celular na rede sem fio com o dispositivo, 
autentique-se rapidamente e você será 
conectado imediatamente ao perfil e 
calendário. Você pode facilmente ver e 
entrar nas próximas e até mesmo fazer tudo 
de forma automática com os comandos de 
voz do Webex Assistant. Ele até carrega seu 
telefone enquanto você trabalha.

Basta adicionar a Webex Desk Camera, 
uma webcam inteligente que oferece vídeo 
full HD, mesmo com pouca luz. E, graças à 
inteligência de enquadramento automático e 
ajuste perfeito integrada, você pode mover-
se pelo espaço como desejar e sempre 
ficará perfeitamente enquadrado. Use o 
Cisco Headset 730 para obter um áudio 
preciso, que ajuda a eliminar as distrações e 
manter o foco, mesmo com outras pessoas 
trabalhando ao seu redor.

Assim que terminar o trabalho, basta 
pegar seu telefone, e o espaço de trabalho 
rotativo estará pronto para a próxima 
pessoa. Simples assim.

Lista de produtos
DISPOSITIVOS WEBEX

 Cisco Headset 730 US$ 259*

Webex Desk Hub  e Desk 
Camera US$ 738* 

SOFT WARE/RECURSOS

Webex Assistant

*O preço indicado é o preço de revenda sugerido da Cisco. Preços promocionais especiais somente para dispositivos. Os participantes do 
WebexOne podem adquirir até cinco espaços de trabalho no total por esse preço (expira em 31/12/2021). Os clientes do Webex Suite 
podem adquirir dispositivos ilimitados com esses preços. O Webex Suite e outros componentes de software estão disponíveis para compra 
separadamente. Entre em contato com o parceiro ou vendedor da Cisco para obter os preços. Os preços da Meraki mostrados são só preços de 
tabela e estão sujeitos a descontos comerciais e a alterações sem aviso prévio.
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Central de atendimento
As centrais de atendimento normalmente são 
ambientes lotados e barulhentos, que causam um 
problema real quando os agentes precisam se 
comunicar claramente com os clientes. À medida 
que as centrais de atendimento continuam a reabrir 
e o volume de chamadas aumenta, isso se torna 
um problema que não pode mais ser ignorado.

O novo Headset 300 series é uma opção 
acessível para o ambiente de central de 
atendimento. Além de um botão Webex 
dedicado que permite que os agentes 
participem rapidamente de uma reunião, ele 
também oferece um microfone unidirecional 
com cancelamento de ruído, que evita a 
captação de ruído de fundo. Isso significa 
que, mesmo em uma sala movimentada, 
os agentes permanecerão concentrados 
e os clientes sempre terão uma ótima 
experiência.

O Webex Contact Center, integrado ao 
Webex Suite, oferece colaboração com 
todos os recursos e ajuda a reunir as forças 
da empresa para solucionar os problemas 
dos clientes. Ele permite que os agentes 
falem pessoalmente com os especialistas 
no assunto para obter respostas mais 
rápidas e precisas para os clientes.

Em breve, todos os agentes serão 
superagentes.

Lista de produtos
DISPOSITIVOS WEBEX

 Cisco Headset 321 US$ 75* 

SOFT WARE/RECURSOS

Webex Contact Center

Webex Suite

*O preço indicado é o preço de revenda sugerido da Cisco. Preços promocionais especiais somente para dispositivos. Os participantes do 
WebexOne podem adquirir até cinco espaços de trabalho no total por esse preço (expira em 31/12/2021). Os clientes do Webex Suite 
podem adquirir dispositivos ilimitados com esses preços. O Webex Suite e outros componentes de software estão disponíveis para compra 
separadamente. Entre em contato com o parceiro ou vendedor da Cisco para obter os preços. Os preços da Meraki mostrados são só preços de 
tabela e estão sujeitos a descontos comerciais e a alterações sem aviso prévio.
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Espaço de ideação
Ideias podem surgir em qualquer lugar e a qualquer 
momento. Mas como permitir que os funcionários 
da empresa se conectem, cocriem, compartilhem 
ideias e resolvam problemas, independentemente 
de estarem trabalhando remotamente ou juntos no 
escritório?

O novo Webex Board Pro é um dispositivo 
de colaboração completo para trabalho em 
equipe híbrido, que oferece quadro branco 
digital de última geração. Ele foi criado para 
capturar aquela centelha criativa e é ideal 
para espaços de ideação no escritório. 
Disponível nos tamanhos de 55 e 75 
polegadas, ele vem com câmeras dual 4K 
e duas canetas ativas para quadro branco, 
sem falar nos botões, o que o torna mais 
móvel do que nunca. Mova-o facilmente 
de uma sala para outra ou pendure-o na 
parede.

Ele oferece uma ótima experiência de 
videoconferência e quadro branco digital 
em um único dispositivo eficaz. E quando 
a reunião termina, é fácil compartilhar o 
quadro branco com as equipes internas 
e externas, para que possam continuar a 
adicionar ideias.

Com o Webex, é possível transformar um 
espaço maçante em uma incubadora de 
cocriação e ideação.

Lista de produtos
DISPOSITIVOS WEBEX

 Webex Board Pro 75  
US$ 14.995* 

SOFT WARE/RECURSOS

Webex Suite

Quadro branco

*O preço indicado é o preço de revenda sugerido da Cisco. Preços promocionais especiais somente para dispositivos. Os participantes do 
WebexOne podem adquirir até cinco espaços de trabalho no total por esse preço (expira em 31/12/2021). Os clientes do Webex Suite 
podem adquirir dispositivos ilimitados com esses preços. O Webex Suite e outros componentes de software estão disponíveis para compra 
separadamente. Entre em contato com o parceiro ou vendedor da Cisco para obter os preços. Os preços da Meraki mostrados são só preços de 
tabela e estão sujeitos a descontos comerciais e a alterações sem aviso prévio.
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Pequena sala de 
conferências
A maioria das reuniões atuais incluirá participantes 
remotos, o que torna essencial repensar as salas 
de conferência tradicionais. Elas precisam criar uma 
experiência inclusiva para todos os participantes 
(sejam presenciais ou remotos) e, ao mesmo tempo, 
garantir que as pessoas na sala se sintam seguras 
em um espaço fechado.
O novo Webex Board Pro foi criado para 
permitir que todos os públicos colaborem. 
Além das reuniões do Webex, todos os 
dispositivos Webex permitem que você 
participe de reuniões do Google Meet, 
Microsoft Teams ou Zoom com apenas o 
clique. E graças ao vídeo ultra HD e áudio 
espacial, todos podem ouvir e ver uns aos 
outros claramente.

O People Focus funciona usando a 
inteligência da câmera para detectar pessoas 
em uma sala, focar nelas e criar fluxos de 
vídeo individuais para cada uma. Isso permite 
uma visão mais clara de cada pessoa, 
fazendo com que todos dentro e fora da sala 
se sintam muito mais conectados.

O People Count ajuda a tranquilizar as 
pessoas na sala a respeito da segurança. 
Ele envia um alerta automático quando 
a sala de reuniões atinge a capacidade 
máxima e nossos sistemas podem até 
mesmo informar quando a sala foi limpa 
pela última vez. E com o Webex Assistant, 
você pode iniciar a reunião, reservar uma 
sala de reunião, estender a reserva e muito 
mais, tudo isso com comandos de voz 
simples.

Agora, todos os participantes da reunião 
(presenciais ou remotos) sempre terão um 
lugar à mesa igualitário.

Lista de produtos
DISPOSITIVOS WEBEX

 Webex Board Pro 55  
US$ 8.995*

Webex Room Navigator  
US$ 963*

SOFT WARE/RECURSOS

Webex Suite

Webex Assistant

Interoperabilidade com o 
Google/Microsoft/Zoom 
Meetings  

Contagem de pessoas 

Foco nas pessoas

*O preço indicado é o preço de revenda sugerido da Cisco. Preços promocionais especiais somente para dispositivos. Os participantes do 
WebexOne podem adquirir até cinco espaços de trabalho no total por esse preço (expira em 31/12/2021). Os clientes do Webex Suite 
podem adquirir dispositivos ilimitados com esses preços. O Webex Suite e outros componentes de software estão disponíveis para compra 
separadamente. Entre em contato com o parceiro ou vendedor da Cisco para obter os preços. Os preços da Meraki mostrados são só preços de 
tabela e estão sujeitos a descontos comerciais e a alterações sem aviso prévio.
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Sala de treinamento
Atenção e interação são fundamentais para experiências 
de aprendizagem bem-sucedidas. Mas nos dias de hoje, 
isso é mais difícil do que nunca. A sala de treinamento 
precisa ser projetada para despertar total interesse nas 
pessoas presentes na sala, bem como nos participantes 
remotos, garantindo que todos estejam igualmente 
conectados ao conteúdo e uns aos outros.

A Webex garante que os apresentadores e o 
conteúdo possam ser vistos com facilidade 
pelos participantes presenciais e remotos. A 
tecnologia da câmera do Presenter Track 
com detecção facial avançada mantém o 
apresentador perfeitamente enquadrado na 
tela, mesmo enquanto ele se movimenta. 
Os apresentadores podem usar monitores 
externos para ver e interagir com os 
participantes remotos, e as perguntas 
e respostas ao vivo são corroboradas 
reunindo os participantes presenciais e 
remotos em uma única visualização. 

Os educadores e apresentadores podem 
adicionar mais interatividade às sessões 
com o Slido, que fornece enquetes, 

perguntas e respostas, nuvens de palavras 
e até mesmo testes ao vivo, tudo integrado 
de forma nativa ao Webex.

E com o modo complementar, o Webex 
Room Kit Pro e o Webex Board Pro 
trabalham juntos para garantir que as 
visualizações do quadro branco e da sala 
de aula estejam disponíveis para todos, em 
tempo real. Por fim, o Webex pode facilitar 
o treinamento em grupo e as sessões 
divididas por grupo, com a capacidade de 
gravá-los e transcrevê-los.

Agora, não importa o tamanho do grupo ou 
sua localização, as sessões de treinamento 
serão mais interessantes do que nunca.

Lista de produtos
DISPOSITIVOS WEBEX

Webex Room Kit Pro  
US$ 16.735*

Webex Board Pro 75  
US$ 14.995*

SOFT WARE/RECURSOS

Webex Suite

Slido – Enquetes/perguntas 
e respostas

Presenter Track 

*O preço indicado é o preço de revenda sugerido da Cisco. Preços promocionais especiais somente para dispositivos. Os participantes do 
WebexOne podem adquirir até cinco espaços de trabalho no total por esse preço (expira em 31/12/2021). Os clientes do Webex Suite 
podem adquirir dispositivos ilimitados com esses preços. O Webex Suite e outros componentes de software estão disponíveis para compra 
separadamente. Entre em contato com o parceiro ou vendedor da Cisco para obter os preços. Os preços da Meraki mostrados são só preços de 
tabela e estão sujeitos a descontos comerciais e a alterações sem aviso prévio.
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Sala de reuniões do 
conselho administrativo
Para as reuniões mais importantes, 
como uma reunião do conselho 
administrativo de nível executivo, você 
precisa criar um espaço que deixará 
uma impressão duradoura.

Desenvolvido para ficar bonito em qualquer 
sala de reunião, o Webex Room Panorama 
oferece recursos premium. Quatro câmeras 
5K, duas telas de vídeo panorâmicas, uma 
tela dedicada para compartilhamento de 
conteúdo e áudio espacial com um conjunto 
de microfones de mesa, o que significa 
que todos têm uma visualização perfeita e 
podem ouvir e ser ouvidos com total clareza. 
E tudo isso é facilmente controlado pelo 
Webex Room Navigator. 

Os participantes vivenciarão a reunião com 
câmeras integradas que oferecem ângulos 
de visão perfeitos, como enquadramento 
automático e rastreamento de orador. 
Também há monitores dedicados que 
permitem conteúdo 4K, que qualquer 
pessoa na sala pode facilmente compartilhar 
com a rede sem fio. 

Quando se trata das reuniões mais 
importantes, você precisa do melhor – e 
você pode contar com o Webex.

Lista de produtos
DISPOSITIVOS WEBEX

Webex Room Panorama 
Contato de vendas

Webex Room Navigator 
US$ 963*

SOFT WARE/RECURSOS

Rastreamento de orador 

Enquadramento automático

*O preço indicado é o preço de revenda sugerido da Cisco. Preços promocionais especiais somente para dispositivos. Os participantes do 
WebexOne podem adquirir até cinco espaços de trabalho no total por esse preço (expira em 31/12/2021). Os clientes do Webex Suite 
podem adquirir dispositivos ilimitados com esses preços. O Webex Suite e outros componentes de software estão disponíveis para compra 
separadamente. Entre em contato com o parceiro ou vendedor da Cisco para obter os preços. Os preços da Meraki mostrados são só preços de 
tabela e estão sujeitos a descontos comerciais e a alterações sem aviso prévio.
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Centro de operações 
de rede (NOC)/
administrativo
Com o trabalho híbrido, as funções de TI e as 
instalações se tornaram ainda mais complexas.

Para que as empresas operem sem problemas, 
as equipes de TI precisam observar tudo, bem 
como acessar insights em tempo real.

O hub de controle é um painel centralizado 
revolucionário para gerenciar toda a colaboração 
e dispositivos, mesmo os remotos. Você 
pode monitorar dados e tendências, fornecer 
controles de segurança e privacidade, atualizar 
e adicionar novos dispositivos e solucionar 
problemas de forma proativa. Por exemplo, se o 
CEO estiver em uma reunião virtual do conselho 
e ocorrer um problema, o hub de controle 
permite que você acesse "os bastidores" com 
informações sobre qualidade de áudio e vídeo, 
informações de rede e muito mais. Isso significa 
que você pode identificar o problema de forma 
rápida e fácil e solucioná-lo imediatamente.

Para edifícios comerciais, o Cisco DNA Spaces 
une a eficácia do Webex e da Meraki com a 
IA de última geração para informar como os 
espaços estão sendo utilizados. Isso ajuda a 

manter os funcionários saudáveis e seguros, 
ao mesmo tempo em que atende às metas de 
sustentabilidade.

Por último, mas não menos importante: a rede.

Se a colaboração ficar mais lenta, é 
um problema que precisa ser corrigido 
rapidamente. O Meraki Insight usa a IA para 
gerar análises de causa raiz específicas e 
automatizadas, além das etapas de correção. 
Com apenas um clique, você pode ir do 
problema ao insight e à resolução.

O ThousandEyes dá um passo adiante. 
Integrado aos data centers do Webex, oferece 
visibilidade total do caminho em toda a rede. 
Isso significa que não é possível ocultar um 
problema, seja na rede ou na Internet, você 
pode identificar e corrigir um problema antes 
que afete a experiência de usuário.

Quando se trata de gerenciar os espaços 
de trabalho, a Cisco pode ajudar você com 
colaboração, dispositivos, edifícios inteligentes 
e rede.

Lista de produtos
SOFT WARE/RECURSOS

Hub de controle

Cisco DNA Spaces

ThousandEyes

Meraki Insight

*O preço indicado é o preço de revenda sugerido da Cisco. Preços promocionais especiais somente para dispositivos. Os participantes do 
WebexOne podem adquirir até cinco espaços de trabalho no total por esse preço (expira em 31/12/2021). Os clientes do Webex Suite 
podem adquirir dispositivos ilimitados com esses preços. O Webex Suite e outros componentes de software estão disponíveis para compra 
separadamente. Entre em contato com o parceiro ou vendedor da Cisco para obter os preços. Os preços da Meraki mostrados são só preços de 
tabela e estão sujeitos a descontos comerciais e a alterações sem aviso prévio.
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Desk Series

Webex Desk Pro

 Dispositivo de mesa completo 
premium 

Tela 4K de 27 polegadas 

Câmera de 12 MP e 71 graus 

Sistema de som 3.1 e conjunto de 
microfones com cancelamento de 
ruído avançado 

US$ 2.499* 

Webex Desk Camera

Webcam USB premium 

Vídeo 4K ultra HD 

Foco automático e desempenho de 
iluminação 

Detecção e reconhecimento faciais

$149*

Webex Desk Mini 

 Dispositivo de mesa portátil 
completo 

Tela interativa 1080p de 15 
polegadas 

Câmera HD 64 graus 

Alto-falante de gama completa 
e conjunto de microfones com 
remoção de ruído de fundo 

US$ 995* 

Webex Desk

Dispositivo de mesa completo para 
colaboração 

Tela interativa 1080p de 24 
polegadas  

Câmera HD 64 graus 

Alto-falante de gama completa 
e conjunto de microfones com 
remoção de ruído de fundo 

$1,249*

Webex Desk Hub 
(com Desk Camera) 

Experiência de colaboração 
personalizada em qualquer mesa

Emparelhamento sem fio 

Autenticação simples 

Integração de calendário 

Experiências automáticas 

US$ 738* 

*O preço indicado é o preço de revenda sugerido da Cisco. Preços promocionais especiais somente para dispositivos. Os participantes do WebexOne podem adquirir 
até cinco espaços de trabalho no total por esse preço (expira em 31/12/2021). Os clientes do Webex Suite podem adquirir dispositivos ilimitados com esses preços. O 
Webex Suite e outros componentes de software estão disponíveis para compra separadamente. Entre em contato com o parceiro ou vendedor da Cisco para obter os 
preços. Os preços da Meraki mostrados são só preços de tabela e estão sujeitos a descontos comerciais e a alterações sem aviso prévio.
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Board Series 

Webex Board Pro 55 

 Dispositivo de colaboração completo para 
espaços de reunião e salas de tamanho médio 

Tela interativa LED 4K de 55 polegadas 

Câmera dual 4K de 86 e 120 graus 

Alto-falante inteligente e conjunto de microfones 
de 12 elementos para áudio claro e espacial 

2 canetas magnéticas com um botão de menu 
contextual

US$ 8.995*

Webex Board Pro 75 

Dispositivo de colaboração completo para 
espaços de reunião e salas médias a grandes 

Tela interativa LED 4K de 75 polegadas 

Câmera dual 4K de 86 e 120 graus 

Alto-falante inteligente e conjunto de microfones 
de 12 elementos para áudio claro e espacial 

2 canetas magnéticas com um botão de menu 
contextual

US$ 14.995* 

*O preço indicado é o preço de revenda sugerido da Cisco. Preços promocionais especiais somente para dispositivos. Os participantes do WebexOne podem adquirir 
até cinco espaços de trabalho no total por esse preço (expira em 31/12/2021). Os clientes do Webex Suite podem adquirir dispositivos ilimitados com esses preços. O 
Webex Suite e outros componentes de software estão disponíveis para compra separadamente. Entre em contato com o parceiro ou vendedor da Cisco para obter os 
preços. Os preços da Meraki mostrados são só preços de tabela e estão sujeitos a descontos comerciais e a alterações sem aviso prévio.
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Room Series

Webex Room Kit Mini

 Sistema de videoconferência criado para salas e 
espaços de reunião 

Câmera 4K ultra HD de 120 graus com zoom 5x 

Codec, alto-falantes e formação de feixe, 
conjunto de microfones direcional 

Compartilhamento sem fio e conteúdo 4K 

Webex Room Navigator (tabletop) incluso

US$ 1.499* 

Webex Room Kit Pro

 Sistema de videoconferência premium 
criado para salas grandes e implantações 
personalizadas 

Câmera ultra HD com sensor 4K, codec, alto-
falantes, microfones com suporte para várias telas 

Emparelhamento com câmeras inteligentes 
Webex para visualização dinâmica, close-ups, 
rastreamento de orador e apresentador 

Compartilhamento sem fio e conteúdo 4K 

Webex Room Navigator (tabletop) incluso

US$ 16.735* 

Webex Room Panorama

 Experiência de colaboração completa e 
interessante para a sala de reuniões do conselho 
administrativo 

Duas telas Samsung QLED 8K de 82 polegadas 
para vídeo e uma tela Samsung 4K de 65 
polegadas para apresentações 

Codec e quatro câmeras 5K a 60 quadros por 
segundo (fps) 

Controlador do Webex Room Navigator 

Sistema de 12 alto-falantes com recursos de 
áudio direcional 

4 módulos de grave 

Conjunto de microfones inteligentes para áudio 
espacial 

Entre em contato com o vendedor para obter os 
preços

Webex Room Navigator  
Tabletop 

 Controle o sistema de videoconferência com uma 
tela sensível ao toque 

Tela interativa de 10,1 polegadas 

Acesse os controles da sala, como reserva e 
comodidades na sala 

Emparelhamento com os dispositivos Webex 
Room, Board e Board Pro Series 

US$ 963*

Montagem de parede
Painel intuitivo de reserva de salas e exibição de 
programação

Os indicadores de luz LED mostram as salas 
disponíveis ou ocupadas 

US$ 1.091*  

*O preço indicado é o preço de revenda sugerido da Cisco. Preços promocionais especiais somente para dispositivos. Os participantes do WebexOne podem adquirir 
até cinco espaços de trabalho no total por esse preço (expira em 31/12/2021). Os clientes do Webex Suite podem adquirir dispositivos ilimitados com esses preços. O 
Webex Suite e outros componentes de software estão disponíveis para compra separadamente. Entre em contato com o parceiro ou vendedor da Cisco para obter os 
preços. Os preços da Meraki mostrados são só preços de tabela e estão sujeitos a descontos comerciais e a alterações sem aviso prévio.
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Fones de ouvido

Cisco Headset 730 

 Fone de ouvido sem fio com Bluetooth® 5.0 

Tecnologia Clear Voice e cancelamento de ruído 
ativo 

Sensores inteligentes e notificação de silêncio

US$ 259* 

Bang & Olufsen Cisco 
Headset 980

 Fone de ouvido sem fio com Bluetooth® 5.1 

Cancelamento de ruído ativo adaptável 

Conjunto de microfones de formação de feixe 

Bateria com duração de 24 horas 

US$ 549*

Cisco Headset 300 Series 

 Fone de ouvido com fio 

Suporte para entradas Rj9, USB-A e USB-C 

Botão Webex para facilitar a entrada em reuniões 

A partir de US$ 55*

Cisco Headset 500 Series

 Uma gama completa de fones de ouvido com e 
sem fio 

Opções de fone de ouvido único e duplo 

Suporte para Rj9, 3,5 mm, USB e DECT 

A partir de US$ 114* 

*O preço indicado é o preço de revenda sugerido da Cisco. Preços promocionais especiais somente para dispositivos. Os participantes do WebexOne podem adquirir 
até cinco espaços de trabalho no total por esse preço (expira em 31/12/2021). Os clientes do Webex Suite podem adquirir dispositivos ilimitados com esses preços. O 
Webex Suite e outros componentes de software estão disponíveis para compra separadamente. Entre em contato com o parceiro ou vendedor da Cisco para obter os 
preços. Os preços da Meraki mostrados são só preços de tabela e estão sujeitos a descontos comerciais e a alterações sem aviso prévio.
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O primeiro pacote desenvolvida 
especialmente para o trabalho híbrido. 
Obtenha reuniões, chamadas, mensagens, 
eventos, enquetes, quadros brancos, IA líder 
de mercado e muito mais, tudo isso em uma 
oferta econômica.

A partir de US$ 11,95 por usuário por mês.*

*O preço de revenda sugerido pela Cisco de US$ 11,95 é baseado em um 
compromisso do Enterprise Agreement (EA) de 3 anos do Webex Suite.

Webex Hybrid 
Work Suite

Chamadas

Reuniões

Enquetes

Mensagens Vídeo assíncrono

Eventos

Quadro Branco

... Ofertas futuras
/perguntas 
e respostas
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Nós podemos ajudar.

Vamos trabalhar juntos para criar uma experiência de trabalho híbrida adaptada às 
necessidades exclusivas, seja em casa, no escritório ou em algum lugar entre eles.

Para adquirir qualquer uma dessas experiências de espaço de trabalho, entre em 
contato conosco hoje mesmo para obter preços promocionais especiais a uma taxa 
com desconto para até cinco espaços de trabalho*.

Agora é a hora de reinventar 
os espaços de trabalho.

Fale conosco

*O preço indicado é o preço de revenda sugerido da Cisco. Preços promocionais especiais somente para dispositivos. Os participantes do WebexOne podem adquirir 
até cinco espaços de trabalho no total por esse preço (expira em 31/12/2021). Os clientes do Webex Suite podem adquirir dispositivos ilimitados com esses preços. O 
Webex Suite e outros componentes de software estão disponíveis para compra separadamente. Entre em contato com o parceiro ou vendedor da Cisco para obter os 
preços. Os preços da Meraki mostrados são só preços de tabela e estão sujeitos a descontos comerciais e a alterações sem aviso prévio.
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