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Aplicativo Polycom® Conference Control
Solução para gerenciamento e controle de vídeo
conferências Polycom
Para simplificar a experiência do usuário e impulsionar a adoção pelos usuários, a
Polycom oferece um aplicativo de controle de conferências que aproveita as APIs da
Plataforma Polycom® RealPresence®. O aplicativo Conference Control permite que os
usuários e administradores desempenhem facilmente funções rotineiras de
gerenciamento de conferências, tais como listar conferências ativas, ativar e desativar
o mudo de áudio ou vídeo dos usuários de uma conferência, gravar uma chamada,
mudar o layout da conferência, mudar o código (pin) da conferência ou remover um
usuário.
O Aplicativo Polycom® Conference Control é baseado na web e acessível a partir de
uma variedade de clientes finais, incluindo desktops, tablets e dispositivos móveis.

Benefícios
• Confere mais poder a usuários e
administradores de modo que
possam facilmente desempenhar
funções rotineiras de
gerenciamento de conferências

Principais recursos

• Acessível a partir de uma
variedade de clientes Web,
incluindo desktops, tablets e
dispositivos móveis

• Mudar a senha dos participantes e do moderador
(chair-person)

• Integração transparente com o
Microsoft® Active Directory

• Ativar e desativar o mudo de participantes
• Gerenciar o layout da conferência
• Habilitar ou desabilitar o vídeo de um participante
• Bloquear ou desbloquear uma conferência – se a
conferência estiver bloqueada, participantes
adicionais não podem se unir à mesma
• Iniciar e parar a gravação de uma reunião
• Enviar por email e reproduzir uma conferência gravada
• Iniciar e encerrar uma conferência
• Adicionar ou remover participantes
• Criar Salas de Reuniões Virtuais (VMR
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Especificações do Aplicativo
• Sistema operacional suportado
 Microsoft® Windows® XP 7/8/2003/
2008 R2 Server (32/64 bits)

• Requisitos de hardware
- Intel® Pentium® 4 CPU 2.80 GHz
- 2.79 GHz 2 GB RAM (mínimo)
- 80 GB HDD

Opções de layout de conferência

• APIs
-- Polycom ® RealPresence ® DMA®
REST-based
• Produtos
- RealPresence DMA and Polycom® RSS™
requeridos para habilitar a capacidade
de gravação
• Tipo de instalador
- Batch script automatizado

Detalhes da conferência ativa selecionada

• Idiomas suportados
- Inglês, Holandês, Espanhol,
Português, Italiano, Alemão, Russo,
Coreano, Japonês, Francês
• Documentação
- Especificações da solução, guia
do usuário e release notes

Lista das conferências ativas

Sobre a Polycom
A Polycom ajuda as organizações a liberar o poder da colaboração humana. Mais de 400.000 empresas e instituições em todo o
mundo superam as distâncias com as soluções de vídeo, voz e conteúdo da Polycom. A Polycom e seu ecossistema global de
parceiros oferecem flexíveis soluções de colaboração para qualquer ambiente, que proporcionam a melhor experiência para o
usuário e uma inigualável proteção ao investimento.
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