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A maneira avançada de colaborar – simplesmente
com um navegador web 

O local onde trabalhamos e a maneira como colaboramos estão mudando rapida-
mente. As pessoas trabalham em qualquer local em que sua criatividade e ideias se 
unam. Um futuro sem limites chegou, tornando possível superar as distâncias e co-
laborar independentemente da localização, seja dentro ou fora da organização. Es-
paços de trabalho flexíveis tornaram-se o padrão. Equipes querem inovar e colabo-
rar naturalmente, com ricos recursos de compartilhamento de conteúdo que dão 
vida a novas ideias e integram-se com os seus fluxos diários de trabalho. Até agora, 
a colaboração segura de nível empresarial esteve disponível apenas dentro do fire-
wall da empresa. Mas com o Polycom RealPresence Web Suite, tem-se um novo 
nível de colaboração, trazendo uma excepcional experiência de compartilhamento 
de voz, vídeo e conteúdo, tudo através de seu navegador web, de maneira fácil e 
natural.
O Polycom RealPresence Web Suite é uma inovadora e poderosa solução de colab-
oração via web que proporciona acesso universal a forças de trabalho distribuídas, 
colaboração por vídeo B2B de nível corporativo e vídeo conferência B2C. 

Tornando a colaboração poderosa e fácil
 
O RealPresence Web Suite permite organizar reuniões sob demanda ou programa-
das, enviando automaticamente os convites, que podem incluir documentos 
anexados e um link para a simples conveniência clique-para-conectar. Uma vez na 
reunião, o RealPresence Web Suite descortina um mundo de colaboração. Os re-
cursos avançados incluem compartilhamento de documentos multi-stream em alta 
resolução, quadro branco, quadro negro e anotações. Qualquer pessoa pode apre-
sentar e fazer anotações, tornando as reuniões mais interativas e produtivas. Como 
vários documentos podem ser visualizados simultaneamente, a colaboração é mais 
natural em fluxos de trabalho típicos. O modo de somente conteúdo dá aos partici-
pantes a habilidade de juntar-se com áudio/vídeo em um sistema de sala e simulta-
neamente visualizar o conteúdo e a lista de participantes em seu desktop/tablet 
pessoal. Para reuniões menores, uma chamada WebRTC oferece uma solução 
econômica que irá se auto escalar para um multiponto se um terminal não-WebRTC 
se juntar à chamada. Com um navegador e uma webcam, o RealPresence Web 
Suite torna mais fácil estender a vídeo colaboração para qualquer pessoa, em 
qualquer lugar, em um PC, tablet ou smartphone. Inclui integração com o Microsoft 
Active Directory, de modo que você possa rapidamente e facilmente convidar con-
tatos para uma reunião por vídeo colaboração com o poder da Polycom. Além 
disso, com o Polycom RealPresence Media Suite, você pode gravar a reunião com 
apenas um clique.

Benefícios
Convide qualquer pessoa, em qualquer 
lugar, para se juntar a uma reunião usando 
um navegador, com voz, vídeo e compar-
tilhamento de conteúdo de alta qualidade 

Anexe múltiplos documentos quando esti-
ver organizando as reuniões, ou simples-
mente faça upload durante a reunião 

Qualquer participante pode compartilhar, 
comparar e fazer anotações em documen-
tos simultaneamente, ou pode usar com-
partilhamento de área de trabalho e apli-
cativos 

Reuniões pequenas são otimizadas com 
chamadas WebRTC e auto-escalam para 
um multiponto quando necessário 

Ideal para reuniões internas e externas, 
com acesso a todos os seus contatos B2B 
e B2C

Colabore perfeitamente com outras pesColabore perfeitamente com outras pes-
soas usando sistemas Polycom móveis, 
desktop e em salas, e simultaneamente 
grave a reunião



Colabore sem limites 

Juntar pessoas que estão distantes face-a-face para 
colaborar melhora a comunicaçãcolaborar melhora a comunicação, constrói relacionamentos, 
aumenta a produtividade e reduz o custo. O RealPresence 
Web Suite pode facilitar uma tomada de decisão mais rápida, 
ajudar a integrar equipes diversificadas e ampliar a colabo-
ração de forma econômica, juntamente com comunicação por 
voz e vídeo com parceiros e clientes – com confiança e com a 
mesma qualidade e experiência de nível empresarial que 
todas as soluções móveis, desktop e sistemas de sala da todas as soluções móveis, desktop e sistemas de sala da 
Polycom proporcionam.

O RealPresence Web Suite está disponível em duas 
versões. O RealPresence Web Suite Pro oferece recursos 
avançados incluindo WebRTC e compartilhamento de 
múltiplos documentos via HTML5 com anotação, 
adicionalmente ao conjunto padrão de recursos. O 
RealPresence Web Suite é uma parte de uma solução 
holística que aproveita as principais capacidades da 
Plataforma Plataforma Polycom® RealPresence®, ofererendo a maior 
interoperabilidade, escalabilidade e confiabilidade.

WebRTC (somente versão Pro) 

• Vídeo VP8 
• Áudio Opus 
• Resolução VGA (640 X 480) 
•• Modo multiponto (bridged) – hospeda-
do no Polycom® RealPresence Collabo-
ration Server Virtual Edition 
• Modo multiponto (bridged) – Layout 
AVC
• RealPresence Collaboration Server VE 
pode suportar no máximo 30 conexões 
simultâneas 

Vídeo 
• H.264 high profile AVC/SVC 
• Transmite/recebe vídeo 
- Até 720p/30 fps 
•• Exibição até tela cheia 

Áudio 
• G.711U 
• G.711A 
• G.722.1C 
• Opus (somente versão Pro) 
• Polycom® Siren® LPR 
•• Cancelamento de Eco Acústico (AEC) 
• Controle Automático de Ganho (AGC) 

Controles de Hospedeiro e Participante 
• Reuniões agendadas e ad-hoc, com 
sala virtual de reunião (VMR) gerada 
pelo sistema ou VMR pessoal 
• Chat em grupo 
•• Mudo de vídeo
• Mudo de áudio
•• Controle de presença – Emudecer 
Todos, Emudecer um Participante, Re-
mover um Participante, Promover um 
usuário de Convidado a Participante ou 
Chairperson, Participante a Chairper-
son 

Compartilhamento de Conteúdo 

• HTML5 (somente versão Pro) 
   - Anexe documentos Antes da Re     
     união ou Durante a Reunião 
   - Tipos de documentos suportados       
     como anexos: 
                o Arquivos Adobe PDF (.pdf) 
        o Arquivos Microsoft PowerPoint     
        (.ppt e .pptx) 
        o Arquivos Microsoft Word (.doc e   
        .docx) 
        o Arquivos usuais de imagens         
        (.jpg, .png, .gif, .bmp e .svg) 
                o Somente arquivos com texto em  
        inglês são suportados 
   - Quadro branco e quadro negro 
   - Anotações
• BFCP 
   - Até HD/720p/5 fps
• Compartilhe área de trabalho ou 
  aplicativo   aplicativo 
• Exibição em monitores duplos 

Segurança 
• Tunelamento HTTPS somente com 
plugin e com o Polycom® RealPres-
ence® Access Director (consulte o data-
sheet do Access Director) 
• Segurança SIP TLS+SRTP 
• Senhas de chairperson e participante

Requisitos mínimos para cada servidor 
virtual (dois por implantação) 

• Quad 2,5 GHz Intel Xeon E5 series ou 
Quad 2,5 GHz Intel Xeon 5500 series 
• Licença RealPresence Web Suite
      - Portal de Serviços – 8 virtual cores, 
8 GB RAM, 100 GB de Armazenamento 
   - Portal de Experiências – 2 virtual 
cores, 8 GB RAM, 100 GB de Armazena-
mento
• Licença RealPresence Web Suite Pro
   - Portal de Serviços – 8 virtual cores, 
8 GB RAM, 100 GB de Armazenamento
 

   - Portal de Experiências – 8 virtual cores, 
16 GB RAM, 100 GB de Armazenamento
   - Conector de Padrões – 4 virtual cores, 
8 GB RAM, 100 GB de Armazenamento
   - vSphere 5.5, 5.0 ou 5.1 
   - Windows Hyper–V Server 2012 & Hy-
per–V 2012 R2

Requisitos Mínimos de PC com Windows
• Intel Core 2 Duo 2,5 GHz ou equivalente 
AMD
• 2 GB RAM 
• Windows 8 ou Windows 7 

Requisitos Mínimos de Mac
•• Processador Intel Core 2 Duo, Core i3, 
Core i5, Core i7 ou Xeon
• 2 GB de RAM 
• OS X Snow Leopard, OS X Lion 10.7, OS X 
Mountain Lion 10.8 ou OS X Mavericks 10.9 
ou superior

Requisitos de Navegador 
•• Internet Explorer 11 
• Firefox 31 ou superior
• Chrome 35 ou superior
• Chrome em Android 4.1 ou superior
• Safari 6.1.6 ou superior (somente Mac) 
• Safari em iPhone 4s, iPhone 5c, 5s, 6, 6 
Plus 
•• Safari em dispositivos iOS 8: iPad, iPad 
Air2 
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Polycom Brasil
1.800.POLYCOM
www.polycom.com.brwww.polycom.com.br

Sobre a Polycom 
A Polycom ajuda as organizações a liberar o poder da colaboração humana. Mais de 415000 empresas e instituições em todo 
o mundo superam as distâncias com as soluções de vídeo, voz e conteúdo da Polycom. A Polycom e seu ecossistema global 
de parceiros oferecem flexíveis soluções de colaboração para qualquer ambiente, que proporcionam a melhor experiência 
para o usuário e uma inigualável proteção ao investimento. 

© 2016 Polycom, Inc. Todos os direitos reservados. Todos os nomes e marcas Polycom® associadas com os produtos Polycom são marcas comerciais e/ou marcas de serviço da Polycom, 
Inc. e são registradas e/ou reconhecidas pelo direito consuetudinário (“common law”) nos Estados Unidos e em diversos outros países. Todas as outras marcas são propriedades das re-
spectivas empresas. Nenhuma porção deste documento pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por quaisquer meios, para qualquer propósito diferente do uso pessoal 
pelo destinatário, sem a permissão expressa por escrito da Polycom.
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Resiliência a Erros 
• Tecnologia Polycom® Constant Clarity™
Integração
• Microsoft Active Directory 
• Microsoft Exchange 
• Microsoft Outlook 

Plataforma Plataforma Polycom® RealPresence®
Por favor, consulte a documentação do 
produto para os requisitos 

Suporte a Terminais 
• Polycom® RealPresence® Immersive 
Group Series 
•• Sistemas para Salas Polycom® Real-
Presence® 
• Polycom® RealPresence® Desktop, 
versão 3.3 para Windows® ou superior
• Polycom® RealPresence® Mobile 3.3 ou 
superior
• Qualquer terminal SIP ou H.323 
suportado pela Plataforma Polycom 
RealPresence

Dispositivos e acessórios (fornecidos 
pelo usuário) 
• Webcam USB padrão
• Webcam integrada
• Headset de 3,5 mm
• Headset Bluetooth estéreo

Idiomas suportados 
•• Inglês, Francês, Italiano, Espanhol, 
Alemão, Russo, Português, Chinês 
Simplificado, Japonês, Coreano
• Somente inglês é suportado em 
arquivos enviados ao servidor para 
compartilhamento de Conteúdo 
AAvançado com a licença RealPresence 
Web Suite Pro


