Serviço baseado na nuvem
Lifesize®
CHAMANDO
Suporte para chamadas diretas e "meet-me"
• Ligue diretamente para qualquer contato, sistema de
sala ou reunião para uma colaboração instantânea
• Crie e agende reuniões usando:
• Extensão do Chrome™ para o Google Calendar™
• Add-in para o Microsoft® Outlook® 2010, 2013, 2016
• Qualquer calendário compatível com ICS
• Suporte a discagem baseada em e-mail
• Discagem para qualquer endereço IP ou URI
• Todos os contatos e reuniões podem ser encontrados
pelo endereço IP, URI ou número de telefone
REUNIÕES
• Reuniões permanentes para comunicações rotineiras
de equipes
• Reuniões únicas para eventos não recorrentes
• Modo de apresentador em tela inteira
• Ferramentas do moderador
• Código de segurança opcional
• Opções de layout configuráveis
• Cada reunião tem capacidade para até 300
participantes ativos
CHAMADAS DE GRUPO AD HOC
Crie uma chamada em grupo simplesmente
adicionando outra pessoa à chamada—sem a
necessidade de desligar e discar para a ponte ou para a
reunião (recurso disponível no aplicativo Lifesize e no
Lifesize® Icon™e seus sistemas de sala)
CHAMADAS ILIMITADAS DE VISITANTES
Qualquer pessoa pode participar da sua chamada a
partir do aplicativo completo para web (Google Chrome),
desktops (Windows®, Mac®), dispositivos móveis (iOS,
Android™), ou um sistema de videoconferência
SUPORTE A TELEFONE
Os números de telefone locais em mais de 60 países
oferecem suporte a discagem para todos os contatos e
reuniões
DIRETÓRIO PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE
• O Lifesize simplifica a discagem para seus contatos.
Você não precisa mais discar usando endereços
IP, pois o aplicativo Lifesize e o sistema de sala do
Lifesize Icon vêm com um diretório baseado em
busca pré-preenchido — basta selecionar a entrada
que você deseja chamar
• Adicione sistemas de sala existentes ao diretório
compartilhado
PRESENÇA
Indicadores de presença permitem que você veja em um
instante se a pessoa que deseja acessar está disponível
GERENCIAMENTO E RELATÓRIOS
• Console de administrador baseado no navegador
• Gerenciamento centralizado de conta do Lifesize e
sistemas de sala
• Relatórios e notificações de usuários
• Suporte a gerenciador de múltiplas contas

APLICATIVOS LIFESIZE
O aplicativo Lifesize está disponível em navegadores
(Firefox®, Internet Explorer® 11, Microsoft Edge™, Safari®),
aplicativos completos para web pelo Google Chrome,
desktops (Windows, Mac) e dispositivos móveis (iOS,
Android):
• Diretório baseado em busca pré-preenchido com
suporte a presença
• Diretório de reuniões
• Chat individual ou em grupo em uma reunião
• Compartilhamento de áudio e tela (modo de
conferência web)
• Lista de favoritos e recentes
• Atualizações de software automáticas
• Suporte à mídia direta para chamadas ponto a ponto
entre clientes Lifesize e sistemas de sala Lifesize Icon
LIFESIZE LIVE STREAM
• Transmita reuniões para até 10.000 pessoas
• Habilite qualquer uma das suas reuniões Lifesize para
eventos live stream simultâneos
• Definir permissões de visualização para uma
transmissão ao vivo segura
• Configuração e emissão de relatórios fácil por meio
do Console de administração
• Perguntas e respostas em tempo real1
• Assista em uma variedade de navegadores e
dispositivos móveis
• Android 6+, iOS 9+, OSX 10.12+, Windows 7+
LIFESIZE RECORD AND SHARE
• Conteúdo gravado em full HD organizado
automaticamente em canais
• Permissões configuráveis, incluindo o acesso
automático para participantes da reunião
• Feed de gravações, Meus vídeos, Lista de vídeos para
assistir
• Criptografia AES-128 para dados em voo e AES-256
para dados em repouso
• MP4 para download
• Gravação em qualquer dispositivo habilitado para o
aplicativo Lifesize
• Reprodução em qualquer dispositivo
• Android 6+, iOS 9+, OSX 10.12+, Windows 7+
LIFESIZE SHARETM
• Apresente em qualquer laptop usando seu navegador
da web e compartilhe sua tela, arquivos ou mídia
on-line
• Execute os sistemas de sala Lifesize Icon remotamente
e participe de reuniões usando seu telefone
• Aprimore sua experiência de sala de reunião com:
• Sinalização digital
• Colaboração whiteboard
SISTEMAS DE SALA LIFESIZE ICON
Equipamento de videoconferência premiado para salas
de todos os tamanhos— incluindo uma nova linha
revolucionária de sistemas 4K
• Suporta conexão e configuração automática com
sua conta do Lifesize e atualizações de software
automáticas
• Monitoramento de status do Lifesize Icon: alertas
em tempo real podem ser enviados para a caixa de
entrada dedicada
• Controle de sala de reunião com o Lifesize® PhoneTM HD

Integração com o calendário
• Participe com um toque de reuniões Lifesize e
Amazon Chime agendadas via Microsoft® Office 365®,
G Suite ou calendário Microsoft® Exchange Server
2013 ou 2016
INTEROPERÁVEL E BASEADO EM PADRÕES
O Lifesize é um serviço interoperável com sistemas de
salas e infraestruturas2dos seguintes fabricantes:
• Skype for Business
• Microsoft® Lync® 2013, Lync® Online
• Cisco®
• Polycom®
INTEGRATIONS
• Microsoft Teams3
• Slack®
REGISTRO DE DISPOSITIVOS DE TERCEIROS
Dispositivos Cisco e Polycom selecionados podem ser
cadastrados diretamente no serviço Lifesize
LIFESIZE DASHTM
• Crie suas próprias salas Dash em pequenos espaços
com nosso software na nuvem e parceiros de
hardware certificados
• Gerencie suas salas Dash a partir do console de
administrador
SEGURANÇA E TRAVESSIA DE FIREWALL
• Criptografia de sinalização e mídia, AES de 128 bits
• Travessia automática de firewall, sem necessidade
de IP público (apenas para aplicativos Lifesize e
Lifesize Icon)
• Suporte a proxy na Web
QUALIDADE DE ÁUDIO E VÍDEO
• Áudio de banda larga com cancelamento de eco
integrado
• Resolução de vídeo para Lifesize Icons emparelhados
ao serviço baseado em nuvem da Lifesize: até 4K
UHD para vídeo participante e 4K UHD para vídeo de
apresentação
LARGURA DE BANDA
• Até 6 Mbps
SUPORTE A SISTEMA
• Mac OS X® 10.12+
• Windows 7, 8, 8.1 e 10
• Intel Core™ i5 1.6 GHz ou mais rápido, 4 GB RAM
SUPORTE A USO DE DISPOSITIVO PRÓPRIO
O Lifesize suporta os mais novos dispositivos iOS e
Android, tornando seu recurso de videoconferência
disponível em uma ampla variedade de tablets e
smartphones.
• Android (versão 7.0 ou posterior)
• iOS (v10.0 ou posterior)

Observação:
A disponibilidade de recursos e o preço variam conforme
o plano de assinatura, as opções selecionadas e os
dispositivos emparelhados.¹ Não suportado em dispositivos
móveis. 2Endereço de IP público obrigatório. 3Reuniões
agendadas pelo Microsoft Teams ou comandos de chatbot
para ingressar em uma reunião hospedada pelo Lifesize.
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