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Declarações de valores

Deseja que os líderes seniores da 
empresa apoiem seus esforços de 
adoção? Use esse conteúdo baseado 
em fatos sobre o valor transformador 
do vídeo, relacionado ao engajamento 
dos funcionários, à produtividade e ao 
recrutamento dos melhores talentos.

Clique aqui para baixar 
e compartilhar

O valor do vídeo
Nós todos competimos em dois mercados. Negócios 
e talento. Então, por que limitar as oportunidades 
para uma área de 30 km ao redor do escritório? 
Existe um caminho melhor. 

Os clientes de colaboração da Cisco sabem que o 
fornecimento de experiências de vídeo ininterruptas 
significa acesso a pessoas e mercados que 
normalmente não estariam ao alcance. Na verdade, o 
tempo e o espaço não importam muito quando você 
pode sentir entusiasmo em alta definição. 

Criamos este kit de ferramentas com guias de 
referência rápida, recursos promocionais e casos 
de usuários projetados para ajudar você a usar 
com sucesso o vídeo em sua empresa. Coisas 
surpreendentes acontecem quando as pessoas têm 
locais de trabalho operados com o Webex. 

Está em uma missão para conectar pessoas? Nós 
também.

Colaboração de vídeo... 

Torna as pessoas mais produtivas 

A produtividade dos funcionários é uma das medidas mais importantes de 
rentabilidade para a maioria das empresas. É um tema em pauta na maioria 
das diretorias, pois as pessoas são o ativo mais estratégico (e de maior 
custo) para a maioria das empresas, com a propriedade ocupando um 
segundo lugar muito próximo. 

Proporcionar experiências de colaboração de nível mundial é uma das 
melhores coisas que você pode fazer para melhorar a produtividade dos 
funcionários. Além disso, um plano de adesão bem elaborado significa 
que você terá ainda mais chances de obter o máximo retorno do seu 
investimento no Cisco Collaboration.

dos executivos 
e tomadores de 
decisão de TI 
dizem “se eu fosse 
CEO, melhorar a 
produtividade seria 
minha prioridade 
número um”.

Fonte: 
Pesquisa da BT Global, 2017

80% dos funcionários 
se sentem mais 
produtivos e 
engajados quando 
têm flexibilidade 
em onde, quando 
e como trabalham.

Fonte: 
Flex Strategy Group

91%dos executivos 
e tomadores de 
decisão de TI dizem 
que a produtividade 
é o principal benefício 
de melhorar as 
experiências digitais.

Fonte: 
Pesquisa da BT Global, 2017

91%dos funcionários 
sentem que a 
tecnologia influencia 
positivamente sua 
produtividade no 
trabalho. 

Fonte: 
UK Work Foundation

80%

Colaboração de vídeo...

Torna as pessoas mais engajadas 

O envolvimento dos funcionários costumava ser opcional, mas agora é 
praticamente indispensável. De recrutamento e integração a pagamento e 
recompensas; todos os dias, você tem a oportunidade de criar experiências de 
funcionários para seus melhores talentos nos momentos importantes para eles.

Há uma pesquisa crescente de que o trabalho flexível é um fator importante 
para impulsionar o alto desempenho, o desenvolvimento e o bem-estar 
dos funcionários. As soluções de reuniões de vídeo modernas e simples da 
Cisco oferecem experiências de nível de consumidor que permitem que os 
funcionários trabalhem de maneira flexível a qualquer hora, em qualquer lugar e 
em qualquer dispositivo, para atender às necessidades de equilíbrio entre vida 
profissional e pessoal.

dos funcionários 
que trabalham com 
flexibilidade são 
significativamente 
mais propensos a 
relatar que tiveram 
duas ou mais 
promoções nos 
últimos cinco anos.

Fonte: 
IBM Smarter Work Institute

33% dos 
trabalhadores 
se preparam 
mais para 
chamadas de 
vídeo.

Fonte: West UC

82%dos trabalhadores 
são mais 
participativos em 
chamadas de 
videoconferência do 
que em chamadas 
apenas de áudio.

Fonte: West UC

73%dos funcionários 
se sentem mais 
engajados e 
produtivos quando 
têm flexibilidade 
em onde, quando e 
como trabalham.

Fonte: 
Flex Strategy Group

60%

Colaboração de vídeo... 

Atrai os melhores talentos 

dos funcionários mudaria 
seu trabalho para ter a 
capacidade de trabalhar de 
onde quiserem (pelo menos 
parte do tempo).

Fonte: Gallup

37% menos tempo para 
contratar um novo 
funcionário, por empresas 
totalmente distribuídas.

Fonte: Owl Labs

33% dos gerentes viram 
uma correlação entre a 
tecnologia e o desempenho 
da organização. 

Fonte: UK Work Foundation

66%

Trabalhadores autorizados 
a ter voz nas horas e locais 

de trabalho não apenas se sentem 
melhor com relação ao trabalho, mas 

também menos conflituosos em relação 
ao equilíbrio entre trabalho e família.

Fonte: 
American Sociological Review

É oficial, grandes talentos desejam opções. 
Pesquisadores da Universidade de Stanford 
descobriram que deixar os funcionários trabalharem 
remotamente ou em casa os deixava mais felizes, 
menos propensos a se demitir e mais produtivos. 
Na verdade, o horário flexível e as oportunidades 
de trabalho home office desempenham um papel 
importante nas decisões de aceitar ou deixar um 
emprego.

Para todos nós, fornecer opções de onde e como 
trabalhar significa oferecer tecnologias simples, mas 
poderosas, que dão aos gerentes a visibilidade e 
a confiança na previsão de resultados, entregas e 
marcos, mesmo quando não estão fisicamente com 
seus funcionários.
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Como usar este kit de ferramentas

Use este kit de ferramentas para conduzir a adoção de seus 
novos dispositivos da série Cisco Webex Room
Para uma melhor experiência e navegação de usuário veja esse arquivo usando Adobe Acrobat.
Disponível para download gratuito aqui

Neste guia, você 
pode encontrar

  Guias em sala para ajudá-lo 
na introdução aos dispositivos 
Webex Room.

  Documentos criados para 
inspirar trabalhadores do 
conhecimento a usar os 
dispositivos Webex Room.

No final de cada documento, você 
encontra um link de download para 
acessar cada arquivo individual e 
compartilhar conforme necessário.

Feito para você
Se quiser personalizar os arquivos 
para usar na sua empresa, não 
tem problema. No final deste guia, 
você encontra um link para todos 
os tipos de arquivo editáveis. 
Faça as alterações que quiser.

Gostou?
Para deixar comentários ou pedir 
mais conteúdo, clique em:

Quer mais?
Receba respostas imediatas de um 
especialista da Cisco para as suas 
perguntas. Saiba mais e inscreva-se 
em cisco.com/go/quickclass

Entre na comunidade Cisco 
Collaboration, onde você pode fazer 
perguntas, descobrir todo o excelente 
conteúdo discutido neste manual 
e muito mais.

Perguntas/comentários? Entre 
no espaço Webex Adoption 
ou envie um e-mail para 
WebexAdoption@cisco.com

Gostou?

https://collaborationhelp.cisco.com/article/pt-br/nkpwpqd
https://community.cisco.com/t5/technology-and-support/ct-p/technology-support
https://community.cisco.com/t5/technology-and-support/ct-p/technology-support
https://eurl.io/#H1v3adDNQ
mailto:WebexAdoption@cisco.com
https://get.adobe.com/reader/?loc%81%81%82%8A%82%90
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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Portfólio do Cisco Webex Room

Webex Room 55 e 70 são sistemas de vídeo, 
áudio e tela totalmente integrados.

Webex Room Kits são 
um dispositivos para 
conferências de áudio 
e vídeo que podem ser 
conectados a um 
monitor.

Room 55

Room 70 Dual

Room 55 Dual

Room Kit

Room Kit Mini

Room Kit Pro

Room Kit PlusRoom 70
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Configuração da sala, análise de reuniões  
e gerenciamento de dispositivos

Configure a sala de 
reunião para a melhor 
experiência dos 
dispositivos da série 
Webex Room
Certifique-se de que suas salas 
estão configuradas corretamente 
para a melhor experiência de reunião. 
A sensação será mais natural se 
a mesa e os assentos não estiverem 
muito longe ou muito perto do 
Webex Room kit, e a câmera não 
esteja muito alta.

Veja os seguintes recursos para 
configurar o ambiente perfeito:

Project Workplace

Guias de instalação

Análises inteligentes
A série Webex Room pode contar os 
participantes das reuniões e oferecer 
análises de uso para o planejamento 
de recursos. 

Saiba mais sobre a contagem 
de pessoas aqui

https://projectworkplace.cisco.com
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-board/products-installation-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-room-kit-series/products-maintenance-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-room-kit-series/products-maintenance-guides-list.html
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Guia em sala para reuniões bem-sucedidas

Criamos um guia prático de início rápido na página 
a seguir para ajudar seus colegas a começar.

Apenas imprima e coloque-o na sala onde possa 
ser visto facilmente.

Você pode:

Laminar e deixá-lo 
sobre a mesa

Laminar e afixá-lo 
na parede

Laminar e colocá-lo 
em um suporte

Comprar um porta-folhas 
de mesa

Participe de uma reunião 
agendada
Se a sala de reunião foi incluída no convite do 
calendário, basta pressionar Entrar quando chegar 
a hora da reunião.

Entrar

Faça uma chamada de forma rápida diretamente para uma pessoa, 
um dispositivo ou um endereço de vídeo

PASSO 01
Toque no 
ícone verde 
no Touch 10.

PASSO 02
Toque no 
campo 
Pesquisar 
ou Discar. 
Um teclado 
aparecerá na 
tela.

PASSO 03
Digite um nome, 
endereço da 
sala de reunião 
ou nome do 
dispositivo de 
vídeo.

PASSO 04
Depois de 
inserir a pessoa 
ou o dispositivo, 
toque no 
botão verde de 
chamada.

Ei, eu sou um dispositivo Webex Room 
Series, veja o que posso fazer

Participe de uma reunião 
agendada
Se a sala de reunião foi incluída no convite do 
calendário, basta pressionar Entrar quando chegar 
a hora da reunião.

Entrar

Faça uma chamada de forma rápida diretamente para uma pessoa, 
um dispositivo ou um endereço de vídeo

PASSO 01
Toque no 
ícone verde 
no Touch 10.

PASSO 02
Toque no 
campo 
Pesquisar 
ou Discar. 
Um teclado 
aparecerá na 
tela.

PASSO 03
Digite um nome, 
endereço da 
sala de reunião 
ou nome do 
dispositivo de 
vídeo.

PASSO 04
Depois de 
inserir a pessoa 
ou o dispositivo, 
toque no 
botão verde de 
chamada.

Ei, eu sou um dispositivo Webex Room 
Series, veja o que posso fazer

Ei, eu também posso 
fazer isso

Inicie a reunião em um 
dispositivo Webex Room pelo 
seu laptop

PASSO 01
Entre na reunião Webex pelo seu computador.

PASSO 04
Toque em Aceitar no Touch 10 quando a 
chamada aparecer.

Compartilhe a tela ou o 
aplicativo do seu laptop no 
Webex Meetings

PASSO 03
Clique em Conectar 
áudio e vídeo.

Conectar áudio e vídeo

PASSO 01
Depois de ingressar em uma chamada do 
Webex Meetings, passe o mouse sobre o painel 
de controle da reunião e selecione Opções de 
compartilhamento.PASSO 02

Clique em Selecionar 
conexão de áudio e 
selecione Ligar para o 
meu sistema de vídeo. 
O Webex Meetings 
tentará detectar seu 
dispositivo Webex Room 
automaticamente. Do 
contrário, você pode 
digitar o endereço do 
vídeo manualmente.

PASSO 02
Selecione sua área de trabalho ou um aplicativo 
para compartilhar na reunião.

PASSO 03
Para interromper o compartilhamento, passe o 
mouse sobre a barra de título na parte superior da 
tela e selecione Parar compartilhamento.

Se a opção de compartilhamento não estiver 
disponível, conecte o cabo HDMI ao computador e 
toque no botão de compartilhamento no Touch 10.

Participe de uma reunião 
agendada
Se a sala de reunião foi incluída no convite do 
calendário, basta pressionar Entrar quando chegar 
a hora da reunião.

Entrar

Faça uma chamada de forma rápida diretamente para uma pessoa, 
um dispositivo ou um endereço de vídeo

PASSO 01
Toque no 
ícone verde 
no Touch 10.

PASSO 02
Toque no 
campo 
Pesquisar 
ou Discar. 
Um teclado 
aparecerá na 
tela.

PASSO 03
Digite um nome, 
endereço da 
sala de reunião 
ou nome do 
dispositivo de 
vídeo.

PASSO 04
Depois de 
inserir a pessoa 
ou o dispositivo, 
toque no 
botão verde de 
chamada.

Ei, eu sou um dispositivo Webex Room 
Series, veja o que posso fazer Participe de uma reunião 

agendada
Se a sala de reunião foi incluída no convite do 
calendário, basta pressionar Entrar quando chegar 
a hora da reunião.

Entrar

Faça uma chamada de forma rápida diretamente para uma pessoa, 
um dispositivo ou um endereço de vídeo

PASSO 01
Toque no 
ícone verde 
no Touch 10.

PASSO 02
Toque no 
campo 
Pesquisar 
ou Discar. 
Um teclado 
aparecerá na 
tela.

PASSO 03
Digite um nome, 
endereço da 
sala de reunião 
ou nome do 
dispositivo de 
vídeo.

PASSO 04
Depois de 
inserir a pessoa 
ou o dispositivo, 
toque no 
botão verde de 
chamada.

Ei, eu sou um dispositivo Webex Room 
Series, veja o que posso fazer
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Guia de início rápido dos dispositivos da série Cisco Webex Room

Página de 
download

Participe de uma reunião 
agendada
Se a sala de reunião foi incluída no convite do 
calendário, basta pressionar Entrar quando chegar 
a hora da reunião.

Entrar

Faça uma chamada de forma rápida diretamente para uma pessoa, 
um dispositivo ou um endereço de vídeo

PASSO 01
Toque no 
ícone verde 
no Touch 10.

PASSO 02
Toque no 
campo 
Pesquisar 
ou Discar. 
Um teclado 
aparecerá na 
tela.

PASSO 03
Digite um nome, 
endereço da 
sala de reunião 
ou nome do 
dispositivo de 
vídeo.

PASSO 04
Depois de 
inserir a pessoa 
ou o dispositivo, 
toque no 
botão verde de 
chamada.

Ei, eu sou um dispositivo Webex Room 
Series, veja o que posso fazer

Ei, eu também posso 
fazer isso

Inicie a reunião em um 
dispositivo Webex Room pelo 
seu laptop

PASSO 01
Entre na reunião Webex pelo seu computador.

PASSO 04
Toque em Aceitar no Touch 10 quando a 
chamada aparecer.

Compartilhe a tela ou o 
aplicativo do seu laptop no 
Webex Meetings

PASSO 03
Clique em Conectar 
áudio e vídeo.

Conectar áudio e vídeo

PASSO 01
Depois de ingressar em uma chamada do 
Webex Meetings, passe o mouse sobre o painel 
de controle da reunião e selecione Opções de 
compartilhamento.PASSO 02

Clique em Selecionar 
conexão de áudio e 
selecione Ligar para o 
meu sistema de vídeo. 
O Webex Meetings 
tentará detectar seu 
dispositivo Webex Room 
automaticamente. Do 
contrário, você pode 
digitar o endereço do 
vídeo manualmente.

PASSO 02
Selecione sua área de trabalho ou um aplicativo 
para compartilhar na reunião.

PASSO 03
Para interromper o compartilhamento, passe o 
mouse sobre a barra de título na parte superior da 
tela e selecione Parar compartilhamento.

Se a opção de compartilhamento não estiver 
disponível, conecte o cabo HDMI ao computador e 
toque no botão de compartilhamento no Touch 10.

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-quick-start-guide-coming-soon/m-p/3736364#M171036
https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-quick-start-guide-coming-soon/m-p/3736364#M171036
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Cartaz promocional do Cisco Webex Room

Baixar coleção de cartazes

Nós criamos cartazes em dois 
modelos diferente, imprima o 
que combina com o estilo de 
sua empresa e coloque-os no 
escritório, nos sanitários ou 
próximos às salas de reunião.

Reuniões com 
vídeo terminam 
7 minutos mais 
cedo.
Como você vai usar 
seus 7 minutos?

Para onde 
estamos indo, 
não precisamos 
de estradas.
Venha para o passeio.

Reuniões sem 
barreiras.
Venha e dê uma olhada.

Compartilhe 
um quadro de 
comunicações 
com o mundo.
Venha e dê uma olhada.

Sua sala de 
teletransporte 
está pronta.
Venha e dê uma olhada.

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-posters-coming-soon/m-p/3736365#M171037


INÍCIO | PROMOCIONAL | CASOS DE USO | RECURSOS

Cartaz promocional do Cisco Webex Room

Baixar coleção de cartazes

Reuniões com 
vídeo terminam 
7 minutos mais 
cedo.
Como você vai usar 
seus 7 minutos?

Para onde 
estamos indo, 
não precisamos 
de estradas.
Venha para o passeio.

Reuniões sem 
barreiras.
Venha e dê uma olhada.

Compartilhe 
um quadro de 
comunicações 
com o mundo.
Venha e dê uma olhada.

Sua sala de 
teletransporte 
está pronta.
Venha e dê uma olhada.

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-room-series-on-prem-posters-photographic-coming-soon/m-p/3736736#M171080
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Faça o download do caso de uso

Tenha seu mentor 
ao seu lado, 

instantaneamente.

Experimente hoje, é mais fácil do que você pensa.

Missão 1 
AGENDE OU 
LIGUE DIRETO

Você pode facilmente 
reservar um espaço com 
um dispositivo Webex 
Room e convidar seu 
mentor para a reunião, 
tudo a partir do seu 
calendário. 

Experimente hoje

Missão 2 
CONSTRUA 
CONFIANÇA 
COM VÍDEO

Não tenha medo do 
vídeo, sinta como 
se todos estivessem 
juntos na mesma sala e 
tenham uma conversa 
signifi cativa.

Experimente hoje

Missão 3
COMPARTILHE 
SUA TELA

Mostre documentos 
ou apresentações sem 
fi os usando o aplicativo 
Cisco Webex Meetings 
em qualquer dispositivo.

Experimente hoje

Confi e em mim 
quando você não estiver forte.
Dias difíceis pela frente?

Tome um café com seu mentor, não importa onde ele esteja, com um 
dispositivo Cisco Webex Room.

O vídeo em alta defi nição e o áudio cristalino deixarão seu mentor ao seu 
lado instantaneamente para essa conversa importante.

Um telefonema não será sufi ciente.

Gostou?

Nós escrevemos nove casos 
de uso convincentes que 
mostram a você como o 
dispositivo Webex Room 
pode tornar as reuniões 
melhores. Espalhe a palavra 
aos seus colegas imprimindo, 
enviando por e-mail, ou 
disponibilizando-os em 
sua intranet.

01 Série Webex Room: Reunião virtual individual – A

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-use-case-1-coming-soon/m-p/3736368#M171038
https://help.webex.com/pt-br/nwtulzs/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-from-Your-Calendar
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
https://help.webex.com/pt-br/21wfqb/Get-camera-ready-set-go
https://help.webex.com/pt-br/5ddww5/Share-Content-in-Cisco-Webex-Meetings-and-Cisco-Webex-Events


INÍCIO | PROMOCIONAL | CASOS DE USO | RECURSOS

02 Série Webex Room: Reunião virtual individual – B

Faça o download do caso de uso

Está trabalhando 
remotamente? Entre 
no escritório mesmo 

assim.

Experimente hoje, é mais fácil do que você pensa.

Missão 1 
LIGUE PARA 
UM AMIGO

Peça para um colega 
ir até a sala habilitada 
para vídeo mais próxima. 
Ligue para ele do seu 
dispositivo Webex Room 
e converse.

Experimente hoje

Missão 2 
CONSTRUA 
CONFIANÇA 
COM VÍDEO

Não tenha medo do 
vídeo, sinta como 
se todos estivessem 
juntos na mesma sala e 
tenham uma conversa 
signifi cativa.

Experimente hoje

Missão 3
COMPARTILHE 
SUA TELA

Mostre documentos 
ou apresentações sem 
fi os usando o aplicativo 
Cisco Webex Meetings 
em qualquer dispositivo.

Experimente hoje

Para onde estamos indo, não 
precisamos de estradas.
Não coloca a conversa em dia há muito tempo? Não há necessidade de dirigir 
por horas.

Nossos dispositivos Webex Room reúnem os participantes pessoalmente. Com vídeo 
e áudio incrivelmente nítidos, vocês acreditarão estar sentados lado a lado.

E o emparelhamento sem fi o signifi ca que você não precisa mais brigar com cabos 
ao compartilhar sua tela.

Gostou?

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-use-case-2-coming-soon/m-p/3736369#M171039
https://help.webex.com/pt-br/m9sbc1/Make-a-Call-from-Room-Devices-and-Webex-Boards-with-a-Touch-Controller
https://help.webex.com/pt-br/21wfqb/Get-camera-ready-set-go
https://help.webex.com/pt-br/5ddww5/Share-Content-in-Cisco-Webex-Meetings-and-Cisco-Webex-Events
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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03 Série Webex Room: Reuniões pessoais – A

Faça o download do caso de uso

Gostou?

Missão 1 
COMPARTILHE 
SUA TELA

Compartilhe sua tela com 
o aplicativo Webex e se 
concentre no problema.

Experimente hoje

Missão 2 
TELEFONE PARA 
UM AMIGO

Precisa de um tipo 
diferente de especialista? 
Ligue para ele com o 
Webex Meetings ou a 
tela Touch 10.

Experimente hoje

Missão 3
AGENDE UM 
ACOMPANHAMENTO

Problema resolvido, 
mas é melhor fi car 
atento. Convide um 
dispositivo Webex Room 
para uma reunião em 
seu calendário e faça 
o acompanhamento 
com sua equipe.

Experimente hoje

Menos problemas, 
mais impacto.

Experimente hoje, é mais fácil do que você pensa.

Toda a ajuda possível. 
Todos os olhos na tela.
Enfrentou uma turbulência? Isso acontece em todos os projetos. Você precisa 
de todos juntos agora e todos os olhos no problema. 

Os dispositivos Webex Room são ativados quando você entra na sala, para que 
você possa começar imediatamente e compartilhar sua tela sem fi os a partir do 
seu aplicativo Webex.

Chega de brigas com os cabos. Guarde seu foco para o problema em questão.

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-use-case-3-coming-soon/m-p/3736370#M171040
https://help.webex.com/pt-br/5ddww5/Share-Content-in-Cisco-Webex-Meetings-and-Cisco-Webex-Events
https://help.webex.com/pt-br/WBX10620/How-Do-I-Invite-an-Attendee-From-Inside-a-Meeting
https://help.webex.com/pt-br/nwtulzs/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-from-Your-Calendar
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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04 Série Webex Room: Reuniões pessoais – B

Faça o download do caso de uso

Experimente hoje, é mais fácil do que você pensa.

Gostou?

Missão 1 
COMPARTILHE 
A DIVERSÃO

Compartilhe coisas 
divertidas sem fi os a 
partir do seu aplicativo 
Webex Meetings.

Experimente hoje

Missão 2 
TELEFONE 
PARA UM AMIGO

Companheiros de equipe 
remotos também têm 
sextas-feiras. Ligue para 
eles do Webex Meetings 
ou do Touch 10 para 
que também possam ser 
incluídos para relaxar.

Experimente hoje

Missão 3
MESMA HORA NA 
PRÓXIMA SEMANA?

Bem, foi divertido, vamos 
fazer isso sempre. 
Convide um dispositivo 
Webex Room para uma 
reunião recorrente 
de sexta-feira no seu 
calendário.

Experimente hoje

Sexta-feira casual. 
Hora de descontrair.
Foi uma semana agitada, mas agora é sexta-feira - bom trabalho. Reúna sua 
equipe para refl etir sobre a semana e pensar no futuro. Mas o mais importante é 
relaxar para o fi nal de semana.

Com os dispositivos Webex Room, o sistema de vídeo é ativado quando você entra 
na sala. Compartilhe facilmente o trabalho da semana para revisão, planos para a 
próxima semana ou memes e vídeos para rir. O compartilhamento sem fi os signifi ca 
que você não precisa mais brigar com cabos.

Diminua 
a pressão.

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-use-case-4-coming-soon/m-p/3736371#M171041
https://help.webex.com/pt-br/5ddww5/Share-Content-in-Cisco-Webex-Meetings-and-Cisco-Webex-Events
https://help.webex.com/pt-br/WBX10620/How-Do-I-Invite-an-Attendee-From-Inside-a-Meeting
https://help.webex.com/pt-br/nwtulzs/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-from-Your-Calendar
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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05 Série Webex Room: Reuniões grandes remotas – A

Faça o download do caso de uso

Desfrute do 
alcance global 
com excelente 

qualidade.

Experimente hoje, é mais fácil do que você pensa.

Encontro informal?
Planejando seu próximo encontro informal? Evite transportar todos os participantes 
pelo país.

Nossos dispositivos Webex Room são como janelas para todos os escritórios. 
Chega de aluguel de espaço ou problemas de transporte. Entregue sua mensagem 
em grande estilo com vídeo em alta defi nição, áudio cristalino e rastreamento do 
apresentador.

Capture perguntas no Cisco Webex para manter a conversa ativa.

Gostou?

Missão 1 
AGENDE O ENCONTRO 
INFORMAL

Crie um convite de 
calendário e convide 
salas com dispositivos de 
vídeo da Cisco em toda 
a empresa. Use @webex 
no campo de localização 
para que as pessoas 
remotas também possam 
participar pelo Webex.

Experimente hoje

Missão 2 
ENTRE COM APENAS 
UM BOTÃO

Desde que você 
reservou as salas, os 
dispositivos sabem sobre 
sua reunião. É simples 
para todos participarem 
pressionando um botão. 

Experimente hoje

Missão 3
COMPARTILHE 
SUA TELA

Mostre documentos 
e apresentações sem 
fi os usando o aplicativo 
Cisco Webex Meetings 
em qualquer dispositivo.

Experimente hoje

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-use-case-5-coming-soon/m-p/3736372#M171042
https://help.webex.com/pt-br/nwtulzs/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-from-Your-Calendar
https://help.webex.com/pt-br/7yxpa9/Join-a-Webex-Meeting-from-a-Video-System#id_87669
https://help.webex.com/pt-br/5ddww5/Share-Content-in-Cisco-Webex-Meetings-and-Cisco-Webex-Events
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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06 Série Webex Room: Reuniões grandes remotas – B

Faça o download do caso de uso

Sua hora de brilhar.

Experimente hoje, é mais fácil do que você pensa.

Missão 1 
AGENDE SUA PALESTRA

Crie um convite de 
calendário e adicione 
dispositivos Webex Room 
de toda a empresa. 
Use @webex no campo 
de localização para que 
as pessoas remotas 
também possam 
participar pelo Webex.

Experimente hoje

Missão 2 
É HORA DO SHOW

Sua reunião programada 
será preparada pelo 
dispositivo. Para começar, 
basta tocar em Entrar na 
tela Touch 10.

Experimente hoje

Missão 3
COMPARTILHE ÓTIMOS 
CONTEÚDOS

Precisa ilustrar um tópico? 
O emparelhamento sem 
fi o signifi ca que você não 
precisa mais brigar com 
cabos.

Experimente hoje

Lide com a multidão de 
qualquer lugar.
Precisa conquistar corações e mentes?

Você aperfeiçoou seu discurso. Agora, precisa de uma maneira para alcançar seu 
público global.

Não há necessidade de voar para todos os locais ou trazê-los até você. Os dispositivos 
Webex Room facilitam a transmissão.

Mova-se pela sala e dê vida à sua palestra, o vídeo vai acompanhá-lo perfeitamente.

As pessoas que assistem em dispositivos de vídeo da Cisco em todo o mundo sentirão 
que estão com você pessoalmente. Agora é sua chance de brilhar.

Gostou?

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-use-case-6-coming-soon/m-p/3736374#M171043
https://help.webex.com/pt-br/nwtulzs/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-from-Your-Calendar
https://help.webex.com/pt-br/7yxpa9/Join-a-Webex-Meeting-from-a-Video-System#id_87669
https://help.webex.com/pt-br/5ddww5/Share-Content-in-Cisco-Webex-Meetings-and-Cisco-Webex-Events
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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07 Série Webex Room: Reuniões pessoais e virtuais - A

Faça o download do caso de uso

Experimente hoje, é mais fácil do que você pensa.

Missão 1 
AGENDE UMA 
REUNIÃO DE EQUIPE

Você pode convidar 
salas com dispositivos 
Webex para sua reunião, 
juntamente com seus 
colegas de equipe.

Experimente hoje

Missão 2 
ENTRE COM 
APENAS UM BOTÃO

Sua reunião será exibida 
na tela Touch 10. Toque 
em Entrar e você estará 
dentro!

Experimente hoje

Missão 3
CONSTRUA 
CONFIANÇA 
COM VÍDEO

Não tenha medo do 
vídeo, sinta como 
se todos estivessem 
juntos na mesma sala e 
tenham uma conversa 
signifi cativa.

Experimente hoje

Gostou?

Sala de teletransporte? 
A segunda melhor coisa.
Trabalha com uma equipe global e móvel?

Nossos dispositivos Webex Room vão unir sua equipe de verdade. Com vídeo 
em alta defi nição e áudio cristalino, a experiência nunca foi melhor.

A tomada de vídeo se move para o plano aberto ou alterna entre interlocutores, 
para a visualização mais inteligente possível. O software também elimina ruídos 
de fundo irritantes.

Sinta-se como se estivessem no mesmo lugar, todos juntos. É o mais próximo 
que conseguimos chegar do teletransporte!

Teletransporte-os, 
Scotty.

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-use-case-7-coming-soon/m-p/3736376#M171044
https://help.webex.com/pt-br/nwtulzs/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-from-Your-Calendar
https://help.webex.com/pt-br/7yxpa9/Join-a-Webex-Meeting-from-a-Video-System#id_87669
https://help.webex.com/pt-br/21wfqb/Get-camera-ready-set-go
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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08 Série Webex Room: Reuniões pessoais e virtuais - B

Faça o download do caso de uso

Experimente hoje, é mais fácil do que você pensa.

Gostou?

Missão 1 
AGENDE UMA FESTA!

Reserve uma sala com 
um dispositivo Webex 
Room e convide seus 
colegas remotos, tudo a 
partir do seu calendário.

Experimente hoje

Missão 2 
CONSTRUA 
CONFIANÇA 
COM VÍDEO

Não tenha medo do 
vídeo, sinta como 
se todos estivessem 
juntos na mesma sala e 
tenham uma conversa 
signifi cativa.

Experimente hoje

Missão 3
VAMOS FAZER 
ISSO DE NOVO.

Bem, essa foi fácil. 
Por que não usar o 
dispositivo Webex 
Room em sua reunião 
semanal de equipe? 
Quando reservada com 
antecedência, você só 
precisa clicar em um 
botão verde para entrar.

Experimente hoje

As equipes remotas 
também podem se divertir.
Senhoras e senhores, vocês merecem uma salva de palmas…

Foi um projeto difícil, mas vocês entregaram no prazo e os resultados são 
espetaculares.

Reúna a equipe para um momento de celebração, não importa onde eles estejam.

Basta reservar uma sala com um dispositivo Webex Room, convidar sua equipe 
remota e rir juntos sobre os altos e baixos do projeto.

Saúde!

Mantenha a festa 
unida.

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-use-case-8-coming-soon/m-p/3736377#M171045
https://help.webex.com/pt-br/nwtulzs/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-from-Your-Calendar
https://help.webex.com/pt-br/21wfqb/Get-camera-ready-set-go
https://help.webex.com/pt-br/7yxpa9/Join-a-Webex-Meeting-from-a-Video-System#id_87669
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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09 Série Webex Room: Reuniões virtuais um para muitos - A

Faça o download do caso de uso

Experimente hoje, é mais fácil do que você pensa.

Missão 1 
ENTRE EM UMA 
REUNIÃO

Sua reunião programada 
será preparada pelo 
dispositivo. Para 
começar, basta tocar em 
Entrar na tela Touch 10.

Experimente hoje

Missão 2 
CONSTRUA 
CONFIANÇA 
COM VÍDEO

Não tenha medo do 
vídeo, sinta como 
se todos estivessem 
juntos na mesma sala e 
tenham uma conversa 
signifi cativa.

Experimente hoje

Missão 3
COMPARTILHE 
SUA TELA

Mostre documentos 
e apresentações sem 
fi os usando o aplicativo 
Cisco Webex Meetings 
em qualquer dispositivo.

Experimente hoje

Gostou?

Todos juntos agora.
Você participa de videoconferências usando seu laptop? Vamos modernizar o seu dia.

Para entrar de verdade no espaço digital, tente participar usando um dos nossos 
dispositivos Webex Room.

O vídeo em alta defi nição e o áudio cristalino nunca foram melhores. Você vai se 
sentir como se estivesse junto com seus companheiros de equipe.

Você pode mover sem problemas a reunião para o seu laptop ou celular para 
continuar, se a reunião passar do horário que você agendou para a sala.

Reuniões melhores 
signifi cam dias 

melhores.

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-use-case-9-coming-soon/m-p/3736379#M171046
https://help.webex.com/pt-br/7yxpa9/Join-a-Webex-Meeting-from-a-Video-System#id_87669
https://help.webex.com/pt-br/21wfqb/Get-camera-ready-set-go
https://help.webex.com/pt-br/5ddww5/Share-Content-in-Cisco-Webex-Meetings-and-Cisco-Webex-Events
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA


INÍCIO | PROMOCIONAL | CASOS DE USO | RECURSOS

 Como podemos ajudar?
Nosso Collaboration Help Portal é onde você encontrará 
guias de ajuda rápida, instruções passo a passo e 
informações técnicas. Use a barra de pesquisa para 
encontrar tudo o que você precisa sobre os dispositivos 
da série Cisco Webex Room.

 Quer deixar sua marca?
Você gostaria de fazer mudanças na marca ou 
editar o conteúdo reunido aqui?

Clique aqui para fazer o download de um .zip dos 
arquivos originais para compartilhar com seus 
designers.

Vá mais longe

https://collaborationhelp.cisco.com
https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-editable-source-files-coming-soon/m-p/3736380#M171047
https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-editable-source-files-coming-soon/m-p/3736380#M171047
https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-editable-source-files-coming-soon/m-p/3736380#M171047


Perguntas/comentários?
Entre no espaço Webex adoption ou envie um e-mail para WebexAdoption@cisco.com

https://eurl.io/#H1v3adDNQ
mailto:WebexAdoption%40cisco.com?subject=
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