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Excelente resolução e zoom, com possibilidade 
de ligação por WiFi

Resolução

Screen Share

Zoom

Conectividade

Full HD 1080p

HDMI  Wireless*

5x

Ethernet / WiFi

* Dependente da instalação de um software próprio.

Huawei TE-20

Excelente resolução e compatibilidade 
alargada no screen share

Resolução

Screen Share

Zoom

Conectividade

Full HD 1080p

HDMI Wireless*

3x

Ethernet / Wifi / Bluetooth

* Dependente da instalação de um software próprio.

Cisco Room Kit

Portátil, indicada para espaços pequenos

Resolução

Screen Share

Zoom

Conectividade

HD Ready 720p

Wireless*

3xD

Ethernet / WiFi

* Dependente da instalação de um software próprio.

Huawei TE-10

Dispomos de um conjunto de endpoints já certificados na plataforma
que permitem uma instalação de toda a solução de uma forma mais rápida.

Endpoints

PROFISSIONAL ENTERPRISE

STARTER PLUS STARTER PLUS

Nº de participantes 8 16 8 16

Registo endpoint vídeo incluído (1)

Reuniões ponto a ponto (1x1)

Reuniões multiponto (videoconferência)

Partilha de ecrã

File Sharing e Chat

Agendamento de calendário

Participantes mobile

Participantes audiconferência 600 m/mês 600 m/mês

Gravações / Recording 2 GB / CVR 2 GB / CVR

ADICIONAIS

Registo de endpoint adicional

Participantes Skype for Business

Live Bradcast (100 viewers)

Live Bradcast (1000 viewers)

Branding

Cloud storage adicional

Nota: valores apresentados para 36 meses. 
Para mais informação sobre os planos e respectivos valores contacte-nos.

Videoconference as a Service
Escolha o plano que melhor se adapta ao seu negócio. 

Planos Wonderlink

Ver planos Ver planos

PROFISSIONAL

Participantes 8 -16 Participantes 8 -16

Permite integrar 
chamadas de áudio 
de ligações externas 
e gravação de reuniões

ENTERPRISE

CVR
CLOUD VIDEO ROOM

+

CVN
CLOUD VIDEO NETWORK

Base de instalação da solução, onde se registam os endpoint, 
permitindo também chamadas 1x1.

Criação de video rooms virtuais onde se podem juntar os diversos 
participantes através dos diferentes devices.

Planos de utilização conforme nº de participantes.

Analisamos as necessidades de forma a implementar a melhor solução
para o seu negócio, de acordo com o nº de participantes e endpoints pretendidos.

Além da instalação dos módulos base para o funcionamento da solução,
poderá escolher o plano de utilização mais indicado para a sua realidade.

Oferta Wonderlink

Implementação da solução integrada (hardware + software) 
através de uma única equipa especializada;

Rapidez na instalação da solução 
(1 dia de trabalho para os endpoints certificados);

Melhoria da experiência das reuniões em vídeo, com uma maior 
qualidade de transmissão de dados e imagem;

ExExtensão da atual capacidade de videoconferência sem 
investimentos elevados em equipamentos e infraestrutura;

Redução dos custos de comunicação e necessidade 
de deslocação das equipas;

Diferenciação da concorrência na forma de relacionar 
com clientes e parceiros;

InIntegração da oferta com outros serviços Wondercom, 
permitindo uma abordagem holística às tecnologias ICT;

Suporte e manutenção assegurado durante 
a vigência do contrato.

Uma abordagem end-to-end 
para melhorar as comunicações 
da sua empresa.

Realização de video conferências com 
participantes internos e externos à sua 

organização

Ligação dos diferentes protocolos
de comunicação na mesma sala virtual 

(SIP e H323)

Integração numa única plataforma 
a colaboração em vídeo e voz 

(sistemas de vídeo conferência, por Browser, 
Skype for Business, telefonia tradicional 

e dispositivos móveis com Mobile App dedicada)

Partilha de documentos,
aplicações e écrans

Controlo dos acessos
à sala virtual

Gravação de reuniões
para análise posterior e partilha

Principais funcionalidades Wonderlink

CLOUD VIDEO ROOM

Junte todos os participantes da sessão de video na mesma sala virtual,
independentemente da tecnologia e equipamento, facilitando as comunicações com clientes e equipas.

A sua organização não tem necessidade de juntar vários equipamentos na mesma reunião?

Não tem problema.
Também temos uma solução para video-calls 1x1 sem custos adicionais.

Como funciona a nossa solução?

Modelo de Plug and Play com
a instalação dos endpoints de vídeo

de forma rápida e segura

Adaptação às necessidades
de comunicação do seu negócio

Interoperabilidade entre fabricantes
e protocolos de comunicação

Implementação de um sistema 
altamente escalável conforme 
evolução da operação

Centralização da instalação
do hardware e software no
mesmo fornecedor

Redução dos custos de
investimento nos endpoints.

Através de uma abordagem completa, o Wonderlink garante:

*Endpoints certificados: Cisco SX10, Huawei TE 10, 20, 30.
Possibilidade de compatibilizar com outras soluções de hardwares ou sistemas já implementados.

Contacte-nos para uma avaliação.

ENDPOINTS
CERTIFICADOS*

Software Hardware
+

VIDEOCONFERENCE
AS A SERVICE

OFERTA WONDERLINK

O Wonderltink é uma solução de vídeoconferência end-to-end, que inclui uma
componente de hardware (endpoints) e o acesso a uma plataforma de vídeo

as a service na Cloud, permitindo a ligação a sistemas de vídeos,
PCs e telemóveis numa única sala virtual.

Uma nova forma de se reunir
com clientes, parceiros e equipa.

Centros de formação

Sessões de formação para 
equipa interna ou para 
formandos em diversos

lugares

Stands Automóveis

Reuniões de acompanhamento 
de negócio com os diversos 

pontos de venda  

Escritórios Advogados

Reuniões de trabalho com 
clientes ou com outros 
escritórios internacionais

Agências

Nova experiência de 
comunicação com clientes 
e parceiros, permitindo 

internacionalizar o seu negócio

Imobiliárias

Reuniões com clientes
para apresentação de novas 
ofertas e internas para 

acompanhamento de resultados

Multinacionais

Reuniões com equipa
de outros escritórios da
mesma organização

Se tem a sua equipa dispersa ou necessita de melhorar a experiência
de comunicação com os seus clientes, esta é a melhor solução para a sua empresa.

Saiba mais

A implementação de um sistema de videoconferência
pode ser um processo simples, flexível e rápido.

Wonderlink é uma oferta de videoconferência em Cloud, 
permitindo transformar as comunicações em vídeo

acessíveis a todas as empresas.

Saiba mais Ver planos

A implementação de um sistema de videoconferência
pode ser um processo simples, flexível e rápido.

Wonderlink é uma oferta de videoconferência em Cloud, 
permitindo transformar as comunicações em vídeo

acessíveis a todas as empresas.

Diferencie-se da concorrência através de uma forma 
inovadora de reunir com os seus clientes e equipa.

Soluções de 
Comunicação e Video


