A Lifeize aprimora a conectividade com o Microoft Team e outra
plataforma de colaoração em vídeo
Novo recuro implificarão ainda mai a experiência de videoconferência entre
o itema de ala de reunião da Lifeize e o erviço de videoconferência de
terceiro
Autin, Texa — jun 30, 2020 — A Lifesize®, uma empresa global inovadora em soluções de comunicação
empresarial imersiva, anunciou hoje a expansão da conectividade entre as reuniões de vídeo do Microsoft Teams e
outros serviços de videoconferência de terceiros e sua família 4K de sistemas de salas de reunião Lifesize Icon. O
suporte aprimorado permitirá que os clientes transitem de maneira mais fácil e flexível entre uma variedade de serviços
de videoconferência em nuvem usando os dispositivos existentes da sala de reunião Lifesize, eliminando as barreiras
ao aprimoramento dos investimentos locais na sala para participar de reuniões internas e externas, independentemente
da plataforma.
Por meio de uma futura atualização, os usuários poderão conectar seu laptop aos sistemas de sala de reunião
compatíveis com o Lifesize Icon, aproveitando a qualidade superior de vídeo e áudio 4K do sistema de sala para
participar de reuniões do Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex, BlueJeans e Zoom por meio de uma
experiência nativa. A nova solução aproveita a flexibilidade do BYOD, ignora as limitações de qualidade de webcams e
áudio incorporados em computadores e dispositivos móveis e complementa a interoperabilidade de longa data baseada
em SIP e H.323 da Lifesize para participar de reuniões em plataformas de terceiros.
Os gerentes de TI e AV apreciarão a simplificação da interoperabilidade de hardware e software de videoconferência
em toda a empresa, a menor complexidade técnica nas salas de reunião e o aumento do retorno sobre seus
investimentos em sistemas de salas de reunião de nível empresarial.
“A interoperabilidade desinibida e a prerrogativa dos clientes de usar o melhor hardware da sala de reuniões da
Lifesize com qualquer serviço de videoconferência que escolherem nunca foi mais importante do que agora, pois as
empresas capacitam sua força de trabalho a colaborar efetivamente por vídeo de qualquer lugar”, disse Bobby
Beckmann, CTO da Lifesize. “Conforme essas empresas retornam gradualmente ao escritório depois da pandemia, a
combinação de sistemas Lifesize Icon com o Microsoft Teams e outros serviços de vídeo em nuvem traz uma solução
de sala de reunião de ponta às plataformas de colaboração amplamente adotadas, permitindo que os clientes entrem
facilmente em diversas reuniões de vídeo usando seus dispositivos preferidos.”
O suporte aprimorado para reuniões do Microsoft Teams em salas equipadas com produtos Lifesize se desenvolve a
partir de integrações já existentes do serviço de videoconferência em nuvem da Lifesize com o Microsoft Teams e o
Microsoft Outlook, que permitem agendar ou iniciar chamadas de vídeo Lifesize diretamente dos aplicativos Teams e
Outlook.
Para
saber mais, visite: https://www.lifesize.com/en/integrations/microsoft.
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Para saber mais, visite: https://www.lifesize.com/en/integrations/microsoft.
Sobre a Lifesize
A Lifesize oferece experiências imersivas de comunicação para empresas globais. Nosso pacote complementar de
soluções premiadas de videoconferência em nuvem e da central de contato em nuvem permite que as empresas
aprimorem a colaboração no local de trabalho, aumentem a produtividade dos funcionários e melhorem as experiências
dos clientes a partir de qualquer lugar e de qualquer dispositivo. Para saber mais sobre nossas soluções reconhecidas
por analistas e para ver por que milhares de empresas líderes, como Yelp, RBC, Yale University, Pearson, Salvation
Army, Shell Energy e NASA, confiam na Lifesize para comunicações comerciais essenciais,
visite www.lifesize.com ou www.serenova.com.
Lifesize e o logotipo Lifesize são marcas comerciais da Lifesize, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus
respectivos donos.
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