Zoom delivered by Lumen
Colaboração integrada na nuvem, a qualquer momento, virtualmente
em qualquer lugar.

As empresas atualmente precisam de uma forma confiável para permanecer
conectadas e poder inovar a qualquer momento, em qualquer lugar. Zoom
delivered by Lumen permite que sua empresa migre serviços de comunicação e
colaboração baseados nas dependências da empresa para a nuvem, de forma
segura, fácil e eficiente - ajudando-o a impulsionar a produtividade, agilidade
dos negócios, o suporte aos clientes e engajamento. Acesse instantaneamente
a plataforma de nuvem Zoom baseada em vídeo, virtualmente em qualquer
lugar, com a confiabilidade do suporte operacional UC&C, integração de ativos
de rede, prática em sucesso do cliente e suporte à gestão de contas, da Lumen.

Suporte dedicado
Aproveite nossa vasta experiência apoiando
soluções corporativas de UC&C em conjunto
com nossa ampla rede global, operações
24/7 e equipes de suporte dedicadas que
estarão a seu lado durante todo o trajeto.

Baixo custo total de propriedade
Maximize seu retorno sobre o investimento e
evite grandes investimentos de capital e
taxas de manutenção contínuas, com custos
previsíveis baseados em licenças, ao invés de
despesas imprevisíveis com PSTN.

Serviços confiáveis
Libere os recursos de TI, valiosos para as
iniciativas centrais do negócio, enquanto a
Lumen monitora a disponibilidade de seu
serviço UC&C e auxilia com a adoção do
serviço em sua empresa, baseada nas
melhores práticas.

Recursos e capacidades técnicas
Reuniões em áudio e vídeo HD com suporte para
até 1.000 participantes em vídeo e 49 vídeos na tela.
Formatos de gravação MP4 e M4A salvos localmente
ou na nuvem, com transcrições geradas por IA e
pesquisáveis.
Gestão e assistência remota de TI, centralizadas
para simplificar a implementação e o suporte.
Ferramentas de colaboração incorporadas para
permitir que múltiplos participantes compartilhem
suas telas simultaneamente e anotem em conjunto,
para reuniões altamente interativas.
Cancelamento automático de ruído do ambiente,
que ajuda a possibilitar a liberdade de trabalhar
virtualmente de qualquer lugar.
Otimização contínua do desempenho de streams de
áudio e vídeo baseado no desempenho de rede e
dispositivo.

Segurança baseada em função, proteção de senha,
salas de espera, restrições por domínio e também
bloqueie reuniões e expulse ou coloque
participantes em espera.
Opções de controle de gravação e captura de tela
com marca d'água, e gere assinaturas únicas de
áudio para Zoom para que o conteúdo permaneça
seguro.

“

— Wainhouse Research*

Opções de configuração customizada de reuniões
que podem priorizar conteúdo, participantes ou uma
visualização lado-a-lado de ambos.
Plano de fundo virtual e recurso para retocar
aparência garantem seu visual em todas as reuniões.
Encriptação de Conteúdo nas Reuniões de conteúdo
compartilhado na camada de aplicações, usando um
padrão de encriptação 256-bit AES e 256-bit TLS
para a conexão de rede ao Zoom.

Mais de quatro em cada cinco
participantes que trabalham fora
do escritório no mínimo
mensalmente relatam participar de
reuniões de vídeo ao vivo e assistir
vídeo sob demanda".

*Wainhouse Research, Survey Insight: Contemplando o
Potencial Impacto da COVID-19 na Adoção de Vídeo, junho
2020.

Por que Lumen?
As empresas atualmente precisam de uma forma segura,
simples e efetiva de envolver-se com clientes, parceiros e
colaboradores, virtualmente em qualquer lugar, a partir de
qualquer dispositivo. Zoom delivered by Lumen une a
plataforma de comunicações unificadas baseada em vídeo da
Zoom à nossa rede segura, centrada em IP e conhecimento
em UC&C - potencializando uma aplicação melhor em sua
categoria para impulsionar a inovação dos negócios.
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