Grandstream lança serviço de vídeo, áudio e webconferência baseado na nuvem
IPVideoTalk permite aos usuários transformar as conferências do GVC320x da Grandstream em
reuniões online internacionais
14 de março de 2016 (Boston, MA, EUA) – A Grandstream Networks, que conecta o mundo desde
2002 com soluções premiadas de comunicação unificada SIP, anunciou o lançamento do IPVideoTalk,
um serviço de vídeo, áudio e webconferência baseado na nuvem. Com esse serviço de assinatura,
qualquer videoconferência realizada no GVC3200 ou GVC3202 da Grandstream se transforma em uma
reunião online virtual da qual os usuários de qualquer lugar do mundo podem participar através de outros
dispositivos GVC320x e também de navegadores da Web.
O IPVideoTalk permite que as empresas transformem sua sala de reuniões física para realizar encontros
online internacionais com participantes do mundo inteiro, possibilitando a colaboração produtiva com
equipes remotas e a comunicação eficiente com clientes, onde quer que eles estejam. As reuniões do
IPVideoTalk podem ser acompanhadas por usuários de qualquer aparelho GXV320x ou de PCs ou
Macs, usando navegadores compatíveis com WebRTC (como o Google Chrome e o Mozilla Firefox). O
IPVideoTalk inclui recursos avançados, como resolução de vídeo Full HD de 1080p, áudio em HD,
compartilhamento da tela do computador, programador e lembretes de reuniões, controle de reuniões e
muito mais. No momento, estão disponíveis planos de serviços em dois níveis: o IPVideoTalk Basic, que
permite até 25 participantes na reunião e até 3 apresentadores de vídeo, e o IPVideoTalk Pro, que
permite até 50 participantes na reunião e até 8 apresentadores de vídeo.
“As empresas de hoje precisam cada vez mais de ferramentas de colaboração fáceis de usar para
equipes geograficamente dispersas e a comunicação visual eficiente com seus clientes, independente de
onde estejam e dos computadores ou dispositivos móveis que usam”, declarou David Li, CEO da
Grandstream. “O IPVideoTalk é um serviço inovador de vídeo, áudio e webconferência com a melhor
qualidade de vídeo do mercado, totalmente baseado em navegadores da Web padrão sem a
necessidade de qualquer plug-in especial. A combinação da inovadora tecnologia de vídeo escalonável
na nuvem, a capacidade do sistema de videoconferência GVC320x e a grande popularidade dos
navegadores compatíveis com WebRTC define um novo nível de experiência do usuário e reduz
drasticamente as dificuldades de adoção das videoconferências. Estamos muito empolgados com o
potencial do IPVideoTalk e totalmente comprometidos com a expansão significativa desse serviço no
futuro próximo.”
Os recursos do IPVideoTalk incluem:



Vídeo Full HD de 1080p e áudio em HD – o IPVideoTalk suporta resolução de vídeo Full HD de
1080p H.264 HP ou VP8 e áudio em HD, o que o diferencia da maioria dos outros serviços de
conferência online do mercado, que permite vídeo somente em resoluções de até 720p.
Participação nas reuniões com um clique usando o navegador da Web – o IPVideoTalk é
uma das primeiras plataformas de conferência a usar a revolucionária tecnologia WebRTC. Com
ela, qualquer pessoa pode participar das reuniões do IPVideoTalk usando navegadores
compatíveis com WebRTC (Google Chrome ou Mozilla Firefox) sem precisar baixar nenhum
software exclusivo, nem instalar plug-ins especiais.







Programador de reuniões e controle de reuniões integrados – o programador de reuniões
completo (que pode ser acessado em www.ipvideotalk.com e em aparelhos GVC320x
conectados a uma conta do IPVideoTalk) está disponível para planejar e iniciar reuniões
automaticamente, além de enviar emails com notificações e lembretes para os participantes
convidados. Também está disponível um controle de reuniões abrangente, que permite ao
apresentador da reunião fazer chats com os participantes e silenciar/ativar/desconectar qualquer
participante.
Compartilhamento de tela– nas reuniões do IPVideoTalk, o apresentador pode compartilhar a
tela do computador com os outros participantes usando um aparelho GVC320x ou o navegador
da Web para realizar apresentações para várias pessoas, mesas-redondas, marcação interativa
de documentos, cursos à distância, etc.
Integração infalível de salas de reuniões em vários locais – estabeleça chamadas e conecte
facilmente seus colegas ou clientes/parceiros usando vários aparelhos GVC320x em diversos
locais com o IPVideoTalk, sem se preocupar com os firewalls/NAT, dos quais o IPVideoTalk
cuida automaticamente.

Planos, características, recursos e vídeos do IPVideoTalk
Para obter mais informações sobre os planos e recursos do IPVideoTalk, visite www.ipvideotalk.com .
Preços e disponibilidade
O IPVideoTalk já está comercialmente disponível por meio dos canais internacionais de distribuição da
Grandstream. O Plano Basic custa US$ 39 por mês, e o Plano Pro custa US$ 55 por mês. Os usuários do
GVC320x podem fazer uma assinatura de teste gratuita de 2 meses em www.ipvideotalk.com. Antes do
final do teste gratuito, os clientes receberão um lembrete para entrar em contato com um revendedor da
Grandstream e adquirir o plano do IPVideoTalk. Os planos do IPVideoTalk também podem ser comprados
junto com os novos dispositivos GVC320x por meio dos parceiros de canal da Grandstream com a oferta
de 14 meses de serviço pelo preço de 12 meses.
SOBRE A GRANDSTREAM NETWORKS
A Grandstream Networks, Inc. conecta o mundo desde 2002 com produtos e soluções de comunicação
SIP unificada que permitem que as empresas sejam mais produtivas do que nunca. Nossas soluções
premiadas atendem aos mercados de pequenas e médias empresas e corporativo, tendo sido
reconhecidas internacionalmente por sua qualidade, confiabilidade e inovação. As soluções da
Grandstream reduzem os custos de comunicação, melhoram a segurança e aumentam a produtividade.
Nossos produtos baseados em SIP de padrão aberto oferecem ampla interoperabilidade, recursos
inigualáveis e flexibilidade. Visite www.grandstream.com para obter mais informações ou se conecte a
nós no Facebook, no Linkedin e no Twitter.
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