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O Yealink Meeting é uma plataforma de videoconferência integrada baseada em nuvem 
que ajuda você a se reunir online facilmente

Especializada em fornecer uma experiência fácil de reuniões e ferramentas de alta 
produtividade, a Yealink oferece uma solução em nuvem ponta a ponta e dispositivos 
de videoconferência completos com uma ampla compatibilidade, ideais para diversos 
cenários de reunião.

Basta um clique para iniciar uma conexão instantânea frente a frente com qualquer 
pessoa, em qualquer lugar e a todo o momento.

Yealink Meeting
A plataforma de videoconferência baseada em nuvem facilita as
reuniões online



Por que o Yealink Meeting
A Yealink é uma fornecedora única que tem um conjunto completo de 
soluções de Videoconferência, desde serviços em nuvem até dispos-
itivos para salas de reunião. Os produtos atendem às necessidades 
de todos os cenários de videoconferência de qualquer forma e em 
qualquer lugar.

Câmera UVC30

Telefone com vídeo de mesa VP59

Fone de ouvido UH36

Viva-voz CP900



Os terminais all-in-one de videoconferência
ajudam você a realizar reuniões de negócios com facilidade
e garantem a produtividade dos estilos de trabalho modernos.

Características principais:
. Os terminais all-in-one de videoconferência

. Design multifuncional, fácil implantação
. Câmera Ultra HD

. Tecnologia de Inteligência Artificial
. Usado como ponto de extremidade VC USB

CTP20 Touch Panel

VC200

MeetingEye 400

MeetingEye 600

Novo!

Novo!



Com o Yealink Meeting, realizar videoconferências é simples, bastando um único clique para 
iniciar ou entrar em uma reunião. Entre em chamadas usando seus aplicativos de calendário e 
e-mail ou clicando na URL da reunião. É fácil realizar as reuniões  em todos os dispositivos. Além 
de usar seus próprios dispositivos, você também pode escolher entre terminais de sistema 
integrados fabricados pela Yealink, para salas de todos os tamanhos para atender a diferentes 
necessidades.
As funções como o compartilhamento de conteúdo, colaboração em quadro branco e gerencia-
mento de estatísticas, também aprimoram sua experiência de reunião no Yealink Meeting.

Fácil de usar



Desenvolvido para empresas, não para redes sociais.
O Yealink Meeting garante a conformidade com o GPRD (Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados Europeu) e segue estritamente suas exigências de segurança de dados ao implementar o 
isolamento de dados regionais e fornecer opções de cancelamento de inscrição para os usuários. 
Qualquer áudio e vídeo do Yealink Meeting é criptografado com SRTP para proteger a confiden-
cialidade das informações das reuniões. Ademais, todos os sinais são criptografados com o 
protocolo TLS. Além da tecnologia de segurança de dados abrangente e de vários níveis, o 
Yealink Meeting também conta com uma função de bloqueio de conferências, que fornece uma 
garantia de segurança protegida por PIN adicional para todos os participantes da reunião e 
protege as informações das suas reuniões de negócios com confiança.

Alta segurança



A arquitetura global multirregional e multicêntrica da Yealink garante uma experiência de 
videoconferência de alta qualidade em diferentes regiões. Projetado com roteamento avançado 
inteligente e uma arquitetura em nuvem globalmente distribuída, o Yealink Meeting abrange mais 
de 99% dos principais nós de serviço globais. Ele fornece acesso próximo aos caminhos de 
transmissão mais rápidos e oferece comunicações em tempo real, além de uma experiência de 
videoconferência em HD estável em qualquer lugar do mundo.

Cobertura mundial



UH36 CP900UVC30 VP59

PSTN

Android & iOS

Windows & Mac

Web RTC

Móveis

VC500 VC800VC200 CTP20

Com o Yealink Meeting os usuários podem entrar em uma videoconferência de diferentes manei-
ras, como usando clientes PC, dispositivos móveis, navegadores da web, SIP/H.323 e chamadas 
PSTN. Inicie uma videoconferência com qualquer pessoa facilmente.
Além disso, os usuários não precisam substituir seus dispositivos atuais, já que o Yealink Meeting 
é compatível com a maioria dos equipamentos de videoconferência convencionais.

Ampla compatibilidade



Especificações do Yealink Meeting
Recursos Plataforma de comunicação empresarial global do Yealink Meeting

Cobertura global de negóciosPlataforma
Arquitetura

Funções e
aplicações

Gerenciamento 
de conferência

Gerenciamento
empresarial

Padrões de
áudio e vídeo

Segurança e
confiabilidade

Compatibilidade
e
interoperabilidade

Gerenciamento
do sistema

Registro gratuito

Segmentos de número personalizados

Calendário de conferência

Bate-papos em conferências

Configurações de conferência

Arquitetura distribuída baseada em nuvem, cobertura global de serviço multiárea
e amplos recursos de reunião em nuvem

A tecnologia de roteamento avançado inteligente atende às necessidades de
comunicação mundial de grandes empresas
Registre-se gratuitamente por e-mail para ter uma experiência imediata 

Personalize contas empresariais internas

Suporte para visualizações diárias/semanais de calendário

Bate-papo durante chamadas de conferência; suporte para bate-papos em
grupo e privados

Configurações flexíveis de conferência para todos os tipos de cenários

Crie uma nova conferência, agende uma conferência e acione VMRs em nuvem

Suporte para webinars com até 1 mil participantes

Alterne de modo flexível entre solicitar fala e fala livre para garantir a ordem na reunião

Suporte para cópia, e-mail ou digitalização de código com um clique para
compartilhar informações da reunião

Alternância de áudio e vídeo, convite/remoção de membro, configurações de
função, bloqueio de reunião e outras funções de gerenciamento de membro

Layout do alto-falante, layout de galeria, layout picture-in-picture e layout personalizado

Gravação/vídeo sob demanda, compartilhamento e download de conferência

Suporte para até 10 mil visualizadores em transmissão ao vivo

Ativação por voz, carrossel de vídeo, serviços URA e instruções de voz de reunião

Modos de conferência

Webinars

Modos de fala

Compartilhamento em
conferência

Controles de conferência

Layouts de vídeo

Gravação de conferência

Transmissão ao vivo

Outros

Suporte para importação/exportação em lote de informações da conta; convide
contas para entrar em diferentes empresas

Sincronização em tempo real de contatos de usuário final

Suporte para chamadas internas rápidas por contas de usuário

Suporte para configurações fixas de reunião em nuvem e configurações de
contatos frequentes

Suporte para vários níveis de autoridade de gerenciamento de administrador

Gerenciamento de usuário

Consultas ao diretório

Chamada interna

Sala de reunião em nuvem

Administrador subsidiário

Suporte para resolução de vídeo de 1080p/720p/360p para diferentes necessidades

Suporte para upload/download em tempo real de compartilhamento de vídeo e
conteúdo de alta definição de 1080p/30fps

SIP/H.323/RTMP

BFCP/H.239/RDP

H.264 HP, H.264, H.263+, H.263 e VP8

Yealink ARES, Opus, G.722.1C, G.722.1, G.722 e G.711 (a/u)

G.729, G.729A, G.729AB, G.728 e AAC-LC

Resoluções de vídeo

Protocolos de estrutura de comunicação

Protocolos de transmissão dupla

Protocolos de vídeo

Protocolos de áudio

Excelente capacidade adaptável de rede, ajusta dinamicamente a qualidade de
áudio e vídeo e garante a QoS

Evita 30% das perdas de pacotes de vídeo e 70% das perdas de pacotes de áudio; 
Garante vídeo de alta qualidade e voz coerente

TLS, SRTP, HTTPS, SSH e AES-256

Ajuste adaptável e dinâmico
de largura de banda

Tecnologia de prevenção de
perda de pacotes

Protocolos de segurança

Interoperabilidade com pontos de extremidade SIP ou H.323 e recursos de
intercomunicação de vídeo e áudio

ICE/TURN/STUN/NAT/H.460

Suporte para entrada em reuniões em dispositivos móveis/telefones fixos
por meio de PSTN

Suporte para entrada em reuniões em navegadores sem um plug-in

Compatibilidade

Protocolos transversais

Conexão a PSTN

WebRTC

Estatísticas de recursos

Registros de chamadas

Configuração de parâmetros

Interface aberta

Visualização em tempo real dos recursos empresariais e de estatísticas sobre
o uso de serviços

Suporte para a visualização e a exportação de registros de chamadas

Suporte para configurações comuns e flexíveis de parâmetros de conferência

Suporte para interfaces abertas de API para a integração de aplicativos de terceiros
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