
FOLHA DE DADOS

Com escala líder do setor, controles robustos de segurança e ferramentas de produção de 
qualidade de transmissão, o BlueJeans Events empodera as organizações com a capacidade 
de criar experiências virtuais atrativas que o público vai amar.

BlueJeans Events
Realize e gerencie eventos virtuais no nível de produção, além de 
transmissões ao vivo atrativas para públicos do mundo todo.

Gerencie com facilidade e escale com segurança 
a capacidade do evento. 

Realize, gerencie e crie eventos no nível de produção sem 
nenhum suporte técnico ou problemas de integração de alto 
risco. A partir de um seguro painel de produtor com base 
em navegador, alcance uma grande escala de até 150.000 
participantes registrados. É fácil de gerenciar e entrar de 
qualquer dispositivo. 

eProduza eventos virtuais de alta qualidade  
que seu público vai amar.  

Produza transmissões com qualidade de TV com vídeo 
de 1080p, áudio Dolby Voice e poderosas ferramentas 
de produção do BlueJeans Studio que impressionarão o 
público e elevarão qualquer experiência de evento. Com 
o BlueJeans Events, crie reuniões gerais direcionadas para 
o engajamento, webinars, treinamentos e comunicações 
eficazes que direcionam as metas comerciais e transformam 
a cultura corporativa. 

Maximize o engajamento dos  
funcionários, clientes, parceiros e  
clientes em potencial no mundo todo. 

Com a poderosa experiência do BlueJeans Events  
Producer, controle todos os aspectos do evento  
ao vivo com um conjunto completo de  
ferramentas de engajamento incluindo  
moderação de P&R, enquete do público,  
chat e ferramentas de levantar a mão.  
Então, alcance milhões de pessoas  
transmitindo seu evento ao vivo para  
plataformas de mídias sociais, qualquer  
destino RTMP ou incorporando  
o evento em seu site. 
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RECURSOS-CHAVE

Suporte de evento de larga escala e 
transmissão ao vivo 
Realize facilmente reuniões gerais, “all-hands” e webinars 
ao vivo para até 150.000 participantes registrados e 150 
apresentadores interativos ou faça uma transmissão ao vivo 
para o Facebook, YouTube e outras plataformas de mídias 
sociais e alcance milhões de pessoas no mundo todo. 

Controles de produção do BlueJeans Studio 
Produza transmissões com qualidade de TV utilizando 
um painel seguro com base em navegador que controla 
layouts de apresentadores, customização da marca e 
compartilhamento de conteúdo sem a necessidade de 
nenhum equipamento extra ou expertise em AV. 

Ferramentas de engajamento do público 
Conecte e colabore com ferramentas interativas como P&R, 
chat do evento, enquete do público e levantamento de mão 
para incentivar o público a participar. 

Participe a partir de qualquer dispositivo  
ou navegador 
Apresentadores e participantes podem entrar a partir de 
qualquer sistema de vídeo em sala, computador, dispositivo 
móvel ou conexão de telefone fazendo com que seja flexível 
e facilmente acessível sem a necessidade de downloads 
adicionais.

Traduções e acessibilidade global
Aumente a acessibilidade do participante com a seleção de 
mais de 70 traduções de legendas automatizadas ou ofereça 
interpretação simultânea dentro do evento, o que é ideal 
para um público com vários idiomas. 

Enorme economia de largura de banda
Otimize a largura de banda consumida pelos visualizadores do 
evento ao fazer o caching de múltiplas transmissões de vídeo 
para uma única transmissão.

COMO COMPRAR
O 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 faça ensaios de simulação por conta própria ou com o suporte e os 
serviços de Assistência ao Evento de ponta à ponta para seus mais importantes eventos de larga escala.

Adicione planos 
de fundo e 

logotipo

Links rápidos
para convites

de participantes

Transmissão simultânea
para múltiplas

plataformas

Chat, enquetes, P&R

Promova comentários
de chat
na tela

Comece e pare
a transmissão

Compartilhe conteúdo,
vídeos e
telas em 1080p

Customize
lower thirds

Chamadas de texto

Adicione 
apresentadores
e ative/desative

a tela principal

Habilite/
Desabilite

o áudio

Múltiplos layouts
do apresentador na tela

LAYOUT DO PAINEL DO PRODUTOR
Realize e gerencie eventos virtuais no nível de produção a partir de um painel de produtor fácil de usar  

que envolverá o público e elevará a experiência do evento.


