
GVC3200

Faça apresentações 
e trabalhe em 

colaboração com sua 
equipe, compartilhando 

as telas dos 
computadores

 Realize conferências 
em seu GVC com 

participantes de outros 
GVCs e usuários da Web

Full HD de 1080p 
líder do setor para 

proporcionar qualidade 
e clareza máximas

Serviço de conferência IPVideoTalk
Hoje, o mundo dos negócios requer mais mobilidade do que nunca. Os funcionários estão sempre fora do 
escritório, aumentaram as empresas com escritórios em vários locais e os profissionais que trabalham em casa/
remotos ganharam destaque. Para ter sucesso, as empresas precisam de uma ferramenta que permita manter suas 
equipes conectadas, eficientes e produtivas, independente de sua localização. Agora, você pode recorrer ao serviço 
IPVideoTalk da Grandstream, um serviço pago de vídeo, áudio e webconferência que permite transformar qualquer 
videoconferência realizada nos aparelhos GVC3200 ou GVC3202 da Grandstream em uma reunião online com vídeo 
completa, com participantes de outros GVC3200/3202 ou qualquer navegador compatível com WebRTC. Com o 
IPVideoTalk, agora suas equipes podem participar de reuniões, videoconferências ou audioconferências de onde quer 
que estejam.

www.ipvideotalk.com

Participe das reuniões 
usando os navegadores 
Chrome ou Firefox com 
um clique, sem precisar 

baixar softwares ou 
plug-ins

Programador integrado 
para lembrar os 
participantes e 

ligar/lembrar os 
participantes no 
horário de início

Áudio em altíssima 
definição para todos 
os participantes, com 
qualidade e clareza 

máximas

 Vídeo Full HD Integração da sala 
de reuniões

Compartilhamento 
de tela

Entrada pela Web 
com um clique

Nunca perca uma 
conferência

Áudio em HD

Realize reuniões em três etapas simples...

1 2 3
Planeje ou realize uma Convide os participantes Realize a reunião e 

trabalhe em colaboração usando a interface do GVC ou online para se reunir e colaborar usando a 
interface do GVC ou online com os recursos de conferência do host GVC

https://www.grandstream.com/
http://twitter.com/GrandstreamNet
http://www.facebook.com/GrandstreamNetworksInc
http://www.linkedin.com/company/grandstream-networks
http://www.youtube.com/user/GrandstreamNetworks


Dispositivos compatíveis GVC3200, GVC3202, navegadores WebRTC em PC/Mac, telefones,
 dispositivos móveis Android/iOS com o aplicativo IPVideoTalk Mobile

Resolução máxima de vídeo Small Business/Basic – 720p, 15 qps
Pro/Plus - HD de 1080p, 30 qps

Transcodificação de vídeo H.264/VP8 baseado na nuvem

Voz em HD Codec G.722

Resolução máxima de 
compartilhamento de tela

Small Business/Basic – 720p, 5 qps
Pro/Plus - HD de 1080p, 5 qps

Criptografia de segurança AES-128/streaming

Controle de reuniões Via navegador (silenciar, ativar microfone, desconectar um participante)

Navegadores compatíveis Suporta navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Internet Explorer 
Sem precisar baixar ou instalar plug-ins/softwares de cliente para Chrome, Firefox e Opera

Hospedagem da reunião/MCU de vídeo Via GVC3200 ou GVC3202; as reuniões são hospedadas através do MCU na nuvem

Recursos de conferência Compartilhamento da tela do computador pelo GVC ou pela Web 

Travessia NAT Sim

Programador de reuniões Sim (na nuvem, via ipvideotalk.com)

www.ipvideotalk.com

Opções de planos 

Resolução máxima de vídeo

Máximo de feeds de áudio/vídeo

Compartilhamento de tela

Voz em HD

Dispositivos compatíveis

Especificações

    Outros GVCs                               Navegadores da web                                                                                                      

Dispositivos compatíveis

Basic
25

Pro
50 participantes

720p para todos os dispositivos

8/3

Sim

Sim

GVC320x, Chrome, Firefox,  
Opera, Safari, e Internet  

Explorer browsers para PC e 
Mac, iOS/Android, Telefones

720p para todos os dispositivos

25/3

Sim

Sim

GVC320x, Chrome, Firefox,  
Opera, Safari, e Internet  

Explorer browsers para PC e 
Mac, iOS/Android, Telefones

1080p para todos os dispositivos

50/8

Sim

Sim

GVC320x, Chrome, Firefox,  
Opera, Safari, e Internet  

Explorer browsers para PC e 
Mac, iOS/Android, Telefones

1080p para todos os dispositivos

100/8

Sim

Sim

GVC320x, Chrome, Firefox,  
Opera, Safari, e Internet  

Explorer browsers para PC e 
Mac, iOS/Android, Telefones

Plus
participantes8participantes 100 participantes

Small
Business

Dispositivos Móveis               Telefones  
     iOS/Android                                                                                                                   

https://www.grandstream.com/
http://twitter.com/GrandstreamNet
http://www.facebook.com/GrandstreamNetworksInc
http://www.linkedin.com/company/grandstream-networks
http://www.youtube.com/user/GrandstreamNetworks

