FICH A DE DADOS

BlueJeans Events

Criar, gerenciar e transmitir eventos interativos de vídeo, internet e
áudio para grandes públicos no mundo todo.

O BlueJeans Events combina os recursos colaborativos de uma plataforma de reuniões com a
escalabilidade de uma transmissão – conectando apresentadores com participantes através
de uma experiência de vídeo imersiva e interativa.
Conecta funcionários, clientes, parceiros e
prospectos

Promova uma experiência interativa que
mantenha os participantes envolvidos

Organize eventos de vídeo on-line para até 150.000
participantes e 150 apresentadores interativos em qualquer
lugar do mundo. O BlueJeans Events ajuda as empresas a
criarem assembleias direcionadas para o engajamento,
reuniões com a presença de todos, webinars e treinamentos,
e comunicações internas eficazes que impulsionam as metas
comerciais e transformam a cultura corporativa.

Permita que os apresentadores e públicos ao redor do
mundo participem e se envolvam ao vivo por vídeo ao
oferecer canais de comunicação abertos e transparentes
para líderes de negócios. Com o BlueJeans Events, o público
tem a possibilidade de contribuir com os conteúdos,
compartilhar opiniões e dar feedbacks por voz.

e

Gerencie facilmente eventos virtuais ao vivo
com controles sólidos e intuitivos
Com a ponderosa experiência BlueJeans Events Moderator,
os moderadores podem controlar todos os aspectos do
evento ao vivo com um conjunto completo de ferramentas
de engajamento incluindo moderação de Perguntas e
Respostas, enquete com o público e controles de áudio e
vídeo – tudo isso dentro de um único painel. Eventos podem
até ser personalizados para incluir logos e diferentes layouts
de tela.

RECURSOS PRINCIPAIS

Suporte a eventos de larga escala
Crie facilmente eventos ao vivo para reuniões ”all-hands”,
assembleias, webinars e treinamentos no mundo todo
que podem acomodar 150.000 participantes e 150
apresentadores interativos. Transmita também para
Facebook Live, YouTube Live e outras plataformas de
redes sociais para alcançar um público ainda maior.

Moderadores: controle da experiência do evento
Configurações

Iniciar a
transmissão

Lista de participantes

Compartilhamento de conteúdo

Chat de
moderador/evento
Habilitar/
desabilitar video
e áudio

Configurações
de layout de
vídeo

Controles do moderador
para Perguntas e
Respostas e enquete

Sólidos controles de moderador
Agende, planeje e gerencie eventos ao vivo com um
painel de moderador que facilita a Entrada no evento,
Layouts interativos e Controles de áudio/vídeo do
apresentador. Interaja e envolva os participantes
através de comunicações de vídeo ao vivo, conteúdo
compartilhado e clipes pré-carregados.

Apresentadores: Envolva seu público
Habilitar/desabilitar
vídeo e áudio
Chat do evento
Chat do moderador
Compartilhamento de
conteúdo
Perguntas e respostas

Apresente ou participe de qualquer
dispositivo
Apresentadores e participantes podem entrar de
qualquer sistema de vídeo dentro de sala, computador,
dispositivo móvel ou conexão de telefone fazendo com
que seja flexível e facilmente acessível.

Configurações

Participantes: Participe e faça sua voz ser ouvida

Ferramentas de engajamento do público

Lista de participantes
Levantar a mão
Chat do evento
Enquete de Perguntas
e Respostas

Conecte e colabore com ferramentas interativas
como Perguntas e Respostas, Chat de evento,
Enquete para o público e Levantamento de mãos
para incentivar a participação do público. Mantenha
o público ativo e focado durante todo o seu evento e
tenha contribuições e feedbacks em tempo real.

Experiência de visualização do
participante ininterrupta
Reprodutor de vídeo com base em HTML-5 fornece aos
participantes um acesso de clique único ao BlueJeans
Events em uma ampla gama de navegadores sem a
necessidade de downloads adicionais.

Grande economia de largura de banda
Otimize a largura de banda consumida pelos
visualizadores do evento com cache de múltiplas
transmissões de vídeo para uma única transmissão.
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Configurações

COMO COMPRAR
BlueJeans Events é vendido como uma licença de software
anual. Entre em contato com um representante de conta
BlueJeans para saber mais.

SERVIÇO E SUPORTE
Realize eventos ao vivo com confiança e segurança e simule
ensaios por conta própria ou com o serviço e suporte
de Assistência de evento ponta a ponta para seus mais
importantes eventos de larga escala.

