Polycom RealPresence Group Series
RealPresence Group 300, RealPresence Group 310, RealPresence Group 500 ou RealPresence
Group 700, combinando grandes experiências de vídeo e uma nova interface simples com a
mais ampla interoperabilidade e o menor custo total de propriedade.
Uma eficaz colaboração em grupo nunca foi tão importante na comunicação empresarial.
Equipes geograficamente dispersas precisam fazer mais com menos recursos, tornando a vídeo
colaboração uma ferramenta fundamental para melhorar a produtividade das reuniões e
quebrar as barreiras da distância.
O Polycom RealPresence Group Series traz um novo padrão de eficiência e produtividade à
colaboração em grupo baseada em salas de sua empresa, combinando excelentes experiências
de vídeo com uma interface simples e inovadora que é fácil de usar desde o primeiro dia. E
com o compromisso da Polycom com os padrões abertos, o sistema irá interoperar com outros
milhões de dispositivos em todo o mundo sem lhe custar uma pequena fortuna.
Polycom RealPresence Debut
O Polycom RealPresence Debut é uma solução em videoconferência de nível empresarial
simples, elegante e acessível para salas compartilhadas e espaços pequenos. Ele também
oferece colaboração com ótima relação custo-benefício para pequenas empresas que estão
prontas para migrar de alternativas para clientes, que são ótimas para bater papo com amigos,
mas não para o trabalho.
Espaços e organizações de todos os tamanhos precisam de ferramentas de qualidade
empresarial para se manterem atualizados no mercado global cada vez mais competitivo. O
RealPresence Debut oferece vídeo colaboração nítida, rica e confiável, com qualidade Full HD
de 1080p na qual você pode confiar. A tecnologia Lost Packet Recovery exclusiva da Polycom
deixa suas reuniões claras e sob controle, mesmo em difíceis condições de rede.
Impressionante qualidade de voz realista graças ao tratamento apurado aplicado por
especialistas líderes no setor de áudio de conferência, enquanto a tecnologia Polycom
NoiseBlock impede que sons ambientes interrompam a conversa.
Compartilhar conteúdo ficou fácil e confiável. Basta conectar o cabo em seu laptop para iniciar
o compartilhamento automaticamente, ou use a tecnologia Polycom SmartPairing para se
conectar via rede sem fio com seu dispositivo móvel e compartilhar e anotar. Salas
compartilhadas e outros ambientes de colaboração menores precisam de soluções otimizadas
para as necessidades exclusivas dos pequenos espaços.
O RealPresence Debut usa uma câmera desenvolvida especialmente para campo de visão
amplo e ajustes flexíveis panorâmicos e de inclinação, ideal para espaços mais amplos que
profundos. O design compacto se encaixa na parte superior do monitor, sem a necessidade de
ocultar caixas, nem cabos que atrapalham o caminho.
Os microfones estéreos integrados são otimizados para capturar qualquer voz de maneira
consistente em espaços pequenos. Você também pode adicionar um microfone opcional de
extensão para captura ainda mais ampla. Com o RealPresence Debut, você está preparado
para vídeo colaboração de nível empresarial com rapidez e simplicidade.
Cada detalhe foi desenvolvido para ter simplicidade, assim é possível fazer a configuração
rapidamente sem precisar de ajuda técnica. Coloque-o em sua tela, conecte os dois cabos e

pronto. Ao usar os serviços de vídeo habilitados para nuvem do RealPresence Cloud, basta
inserir alguns detalhes e você estará pronto para usar, realizando chamadas de vídeo poucos
minutos após retirá-lo da caixa.
Polycom RealPresence Desktop
O Polycom RealPresence Desktop para Windows e Apple® Mac OS X é um poderoso aplicativo
de colaboração de nível empresarial que estende as comunicações por vídeo além da
configuração típica de sala de conferência para profissionais móveis.
O RealPresence Desktop combina qualidade, potência e facilidade de uso com a
interoperabilidade líder do mercado e segurança que é, ao mesmo tempo, econômica e
altamente escalável. Com a Plataforma Polycom RealPresence, os clientes podem aumentar a
colaboração via desktop com o gerenciamento de aplicativos, interoperabilidade,
escalabilidade, resiliência e chamadas de grupo.
Polycom RealPresence Mobile
Use seu tablet ou smartphone Android ou IOS – iPhone /iPad para se conectar e colaborar face
a face com colegas, parceiros, clientes, alunos e pacientes: qualquer um, em qualquer lugar.
O Polycom RealPresence Mobile, com suporte da plataforma Polycom RealPresence, estende
os benefícios do vídeo colaboração além do escritório e sala de conferências. Receba a mesma
experiência de vídeo de alta qualidade, segura e confiável que você está acostumado a receber
dentro do escritório em seu dispositivo móvel.
Polycom Telepresença Imersiva
Todas as discussões empresariais importantes devem ocorrer face a face. Nossas soluções de
telepresença imersiva combinam a mais alta qualidade de voz, vídeo e compartilhamento de
conteúdo para proporcionar uma experiência realista, de modo que suas equipes colaborem,
tomem decisões e impulsionem o impacto.
Polycom RealPresence Immersive Studio fornece um ambiente especialmente projetado, onde
cada detalhe é perfeito para criar uma experiência visual, de áudio e compartilhamento de
conteúdo que seja tão real que você se esqueça da tecnologia e foque apenas no objetivo e
conteúdo da reunião.
Polycom RealPresence Cloud - Vídeo como serviço (VaaS) na nuvem
Cada empresa tem seus próprios requisitos específicos para colaboração com funcionários,
clientes, parceiros e fornecedores. E até mesmo dentro da organização, essas necessidades
podem variar com o tempo e entre projetos. Com a adição dos serviços de reunião por vídeo
do RealPresence Cloud no conjunto de soluções de vídeo colaboração empresarial, apenas a
Polycom pode suportar todos os requisitos de videoconferência das empresas atuais e do
futuro.
O RealPresence Cloud complementa e amplia as opções de vídeo colaboração locais,
hospedadas e gerenciadas, oferecendo às organizações flexibilidade e escalabilidade de uma
solução customizada de acordo com as necessidades de negócio exclusivas da sua empresa.
Conecte-se por telefone fixo (apenas áudio), por simples navegador de internet, software de
colaboração, smartphones IOS ou Android e por seus equipamentos de videoconferência,
podendo gerenciar as chamadas e gravar suas conferências de forma fácil e intuitiva.

