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Uma solução integrada da Bosch e da MVI

Em parceria com a

Desafios
O ideal é que as reuniões ocorram presencialmente. No entanto, isso nem sempre é 
possível devido a restrições de deslocamento, regras de distanciamento social e 
outros motivos. Aplicativos de vídeo online, como Zoom, Skype ou Teams, ajudaram 
a reunir participantes no local e remotos para as chamadas reuniões híbridas. 
Essas novas possibilidades trouxeram novos desafios. Os aplicativos padrão de 
videoconferência não permitem que o anfitrião integre e gerencie totalmente os 
participantes remotos em reuniões estruturadas. Além disso, funcionalidades 
importantes como a votação não estão disponíveis.

Requisitos do mercado
As discussões híbridas devem permitir que participantes remotos e no local 
participem de reuniões estruturadas e tomem decisões. É por isso que as reuniões só 
serão eficazes quando funcionalidades como votação e gerenciamento de discussão 
estiverem disponíveis e acessíveis para todos — 
implementadas em uma solução fácil de operar, livre de 
violações e à prova de falhas que também é capaz de 
documentar a reunião e os resultados.



Os componentes EasyConf, EasyConf Connect e EasyCam do pacote de software da MVI 
AudioVisual são desenvolvidos para ampliar ainda mais as possibilidades do sistema de discussão 
da Bosch e possibilitar a criação de soluções únicas. A MVI oferece dois pacotes de software 
dedicados com o sistema de conferência DICENTIS:

PACOTE DE CONEXÃO BÁSICO (para reuniões híbridas básicas)
Este pacote de software consiste nos componentes básicos EasyConf, EasyCam e EasyConf 
Connect, incluindo sistema de conferência completo e controle de câmeras com recursos de 
comutação de vídeo e exibição de nomes e capacidade para até 150 participantes remotos.

PACOTE DE CONEXÃO AVANÇADO (para reuniões híbridas avançadas)
Igual ao PACOTE DE CONEXÃO BÁSICO, com a adição de votação híbrida total, incluindo exibição 
personalizável do hall e relatórios em PDF de reuniões híbridas e sessões de votação.

Saiba mais sobre todos os recursos dos pacotes de conexão aqui: 
https://www.mvi-audiovisual.com/bosch-integration-partner-program/

Nossa solução: integração perfeita
O sistema de conferência DICENTIS maximiza a inteligibilidade de voz para tornar as reuniões mais 
eficientes e produtivas. Com uma arquitetura baseada em IP e servidor, ele foi desenvolvido com 
base em padrões abertos para garantir um alto nível de flexibilidade, proporcionar desempenho de 
áudio superior para até 100 idiomas e permitir a integração de terceiros. O sistema aproveita a 
proteção de segurança mais avançada do mercado para proteger dados confidenciais em toda a 
cadeia de conferência. 

As reuniões híbridas são alcançados graças à integração perfeita do sistema de conferência 
DICENTIS com o aplicativo de participação remota EasyConf Connect da parceira oficial para 
integração da Bosch, a MVI Audiovisual, fornecedora líder em soluções para automação de sistemas 
de conferência e sistemas de câmeras. Essa solução é a opção ideal para prefeituras/conselhos 
regionais e parlamentos. Ao contrário de outras ofertas disponíveis no mercado, os participantes 
remotos farão parte do sistema de conferência em vez de o sistema de conferência fazer parte de 
uma reunião online.



Exemplo de sistema:

Benefícios para o usuário final (anfitrião e participantes)
▶ A operação intuitiva permite que os participantes se concentrem na discussão

▶ A mais alto nível de inteligibilidade de voz é garantido pelo áudio superior e sem latência

▶ Experiência de reunião realista frente a frente: o controle automático de câmeras permite 
que todos os participantes vejam o rosto do orador

▶ Reuniões híbridas estruturadas e controladas pelo anfi trião, com gerenciamento de 
discussão intuitivo

▶ Até 150 pessoas podem ser mostradas em uma tela na exibição de mosaico com 
dimensionamento automático

▶ Participação online conveniente de qualquer lugar 

▶ Use seu próprio dispositivo (Windows, Apple, Android)

▶ Acesso por meio de um portal online baseado em WebRTC (Web Real-Time 
Communication)

▶ Proporciona uma visão geral perfeita durante reuniões, por exibição de orador ativo com 
nome e título exibidos

▶ Tomada de decisão transparente para participantes no local e remotos com função de 
votação* e sobreposição de resultados

▶ A melhor proteção contra escutas clandestinas, acesso não autorizado e violação de 
dados

Benefícios para o integrador/instalador do sistema:
▶ Solução perfeitamente integrada com a nossa parceira ofi cial para integração, 

a MVI AudioVisual

▶ Tranquilidade graças à solução testada e aprovada

▶ Solução personalizável e intuitiva, com recursos adicionais baseados nas necessidades 
dos clientes

▶ Fácil de instalar e confi gurar

* com o PACOTE DE CONEXÃO AVANÇADO
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