Fatos Corporativos da Lifesize

Sobre a Lifesize

A inovação está em nosso DNA

A Lifesize é a única empresa que fornece videoconferência que é tão fácil, realista e
marcante quanto uma reunião em pessoa. Fundada em 2003 e adquirida pela Logitech em
2009, a Lifesize continua a reinventar a indústria de videoconferência com seu compromisso
de inovação sem descanso. Desde o lançamento do primeiro vídeo de alta definição, em
2005, até o lançamento do Lifesize® Cloud, a única solução de vídeo na nuvem que oferece
uma experiência conectada a diversos dispositivos e salas de reuniões, a Lifesize continua a
atender as necessidades dos clientes para oferecer vídeo de alta qualidade e confiável que
é simples de usar e de suportar sem quebrar a banca. Agora, não importa onde você esteja,
você está apenas à distância de uma vídeo conferência de ter um assento na reunião.

• 2005 - 1o sistema de vídeo HD de classe
empresarial no mundo.

A Experiência Conectada
A Lifesize é o único fornecedor de colaboração de vídeo que fornece uma verdadeira
“experiência conectada”, permitindo que todos, em todos os lugares, estejam conectados
em qualquer dispositivo, mesmo em salas de reuniões.
• A qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer dispositivo: As soluções de
colaboração de vídeo da Lifesize estão disponíveis no dispositivo de sua escolha, bem
como em qualquer sala de reuniões, através de nossos premiados sistemas de vídeo para
salas. Nossa total integração com sistemas de vídeo de salas de reunião e com um modelo
de nuvem ou de infraestrutura local é o que realmente diferencia a Lifesize de outros
fornecedores da indústria. Da mesma forma, você pode fazer chamadas ou juntar-se a
reuniões virtuais a partir de seu smartphone, tablet ou laptop - a escolha é sua.
• A maneira como os clientes precisam dele: Apenas a Lifesize oferece aos clientes o mais
rico conjunto de recursos na nuvem e nas instalações, sem concessões. Independente
de como os clientes escolham implementar o vídeo em suas organizações. a Lifesize tem
a solução perfeita para atender às suas necessidades. Com um portfólio completo de
produtos de nuvem e de infraestrutura no local, acoplado com sistemas de vídeo robustos
de sala, os clientes têm a flexibilidade de escolher exatamente o que funciona melhor
para eles.
• Trabalha da maneira que você trabalha: O Lifesize Cloud é a única solução que dá
suporte a todas as maneiras como as pessoas se comunicam — chamadas instantâneas
e programadas; chamada direta e “encontre-me”; e vídeo individual e de grupo, além de
chamadas de voz. Diferente de outros serviços, o Lifesize estende muito além da oferta de
uma simples sala de reunião e oferece uma forma de colaboração mais realista e natural.

• 2007 - 1o sistema de vídeo HD com preço
inferior a $5.000
• 2009 - 1o sistema de vídeo 1080p
• 2010 - 1a solução de gravação e
autopublicação streaming com um botão
• 2011 - 1a plataforma de infraestrutura de
vídeo virtualizada integrada
• 2012 - 1o MCU virtualizado baseado em
software para colaboração de vídeo. 1o
telefone touch-screen otimizado para
colaboração em vídeo HD. 1a solução
de videoconferência integral instalada
em minutos
• 2013 - Lançada a experiência “Smart
Video™”, acoplando aplicativos de
vídeo ricos em recursos direcionadas
por uma infraestrutura integrada e um
relacionamento com o sistema de vídeo
• 2014 - 1o a fornecer uma verdadeira
“experiência conectada” em qualquer
dispositivo, na nuvem ou nas instalações,
instantânea ou programada
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Em 2009, a Logitech adquiriu a Lifesize
para expandir seu portfólio e oferecer
soluções de colaboração de vídeo HD para
empresas em todo o mundo. A Logitech é
líder mundial em produtos que conectam
pessoas com as experiências digitais pelas
quais se interessam. Fundada em 1981,
a Logitech International é uma empresa
aberta suíça, listada na SIX Swiss Exchange
(LOGN) e na Nasdaq Global Select Market
(LOGI). www.logitech.com
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Perfil do Cliente
O Lifesize é vendido através de canais parceiros em todo o mundo para empresas de todos
os tamanhos em uma ampla gama de setores, como educação, saúde, serviços financeiros,
manufatura, governo, tecnologia, varejo e transportes, entre outros.
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