
Organização e 
gerenciamento de 
reuniões com eficiência
Uma solução integrada da Bosch e da 
Concilium

Desafios
As reuniões profissionais muitas vezes exigem longos tempos de preparação. 
Dependendo da natureza do evento, vários pré-requisitos precisam ser definidos 
e integrados no fluxo de trabalho de conferência antes que a reunião real possa 
começar, o que, algumas vezes, pode ser muito difícil e demorado. Juntamente 
com tarefas comuns como preparação da agenda, lista de participantes e scripts 
de votação, encontrar o melhor layout de sala no local e exibir conteúdo em 
várias telas nas instalações, há desafios cada vez mais complexos para resolver, 
como integração de participantes remotos em reuniões híbridas, transmissão ou 
gravação das reuniões, atribuição de funções especiais e muito mais.

Requisitos do mercado
Atualmente, as conferências podem exigir o uso de desktops, exibição de vídeos, 
laptops, sistemas PA e câmeras PTZ – tudo integrado para criar uma experiência 
de reunião multimídia perfeita para participantes locais e remotos. 

Os clientes profissionais esperam uma solução para 
satisfazer as necessidades deles com precisão, 
oferecendo funcionalidade e flexibilidade de última 
geração e, ao mesmo tempo, que sejam fáceis de 
operar, à prova de falhas, livres de interferências e 
capazes de documentar a reunião e os resultados.

Em parceria com



Solução da Bosch: integração completa com todas as funcionalidades
O sistema de conferência DICENTIS maximiza a inteligibilidade de voz para tornar as reuniões mais efi cientes e 
produtivas. Com uma arquitetura baseada em IP e servidor, ele foi desenvolvido com base em padrões abertos 
para garantir um alto nível de fl exibilidade, 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 confi denciais em toda a cadeia de conferência.

Solução da Concilium: preparação de reunião, direção e participação remota
A Concilium oferece um gerenciador de reunião digital inovador para reuniões de conselhos e empresas, 
fornecendo gerenciamento de documentos, participação remota, conferência, controle de câmeras, 
transmissão e votação eletrônica. As três ofertas principais abrangem todas as funções importantes, 
desde a preparação de reuniões até o gerenciamento de reuniões e a participação remota.

Preparação da reunião
A Concilium oferece uma 
ferramenta poderosa para 
organização de diferentes 
eventos, como reuniões de 
conselhos, diretorias e outras 
reuniões de governança 
corporativa. Essa ferramenta 
pode ser acessada pelos 
funcionários administrativos que 
geralmente organizam reuniões 
todo dia. Cada evento é persona-
lizável com a confi guração do 
modo de login, do quorum e do 
gerenciamento dos participantes 
e do conteúdo a ser discutido.

Direção da reunião
Essas funções permitem que o 
usuário tenha sempre o controle 
de cada reunião. Todas as tarefas 
de conferência típicas são fáceis 
e intuitivas de operar, como 
confi guração da agenda, lista de 
participantes ativos, tempo de 
fala, sala de reunião, criação de 
scripts de votação, bem como 
seleção de vídeos e controle da 
transmissão.

Aplicativo da Concilium
O aplicativo da Concilium conecta 
os clientes automaticamente 
à nuvem com as credenciais 
defi nidas por meio de dupla 
autenticação e biometria para 
garantir o mais alto nível de 
segurança. O painel permite 
acesso direto a reuniões, 
incluindo documentos 
compartilhados na nuvem. 
O aplicativo está disponível para 
dispositivos Android e iOS, é 
executado em telefones e tablets 
e fornece a interação da reunião 
por meio de participação remota.

Exemplo de aplicativo para confi guração no local: 
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Exemplo de sistema para confi guração de nuvem: 

Benefícios para o usuário final
(presidentes, participantes e operador)
▶ Durante a reunião, todos os arquivos necessários podem ser recuperados para 

reuniões sem papel

▶ A reunião pode ser preparada com antecedência confi gurando-se a agenda, 
criando-se as perguntas de voto, preparando-se os dados dos delegados, a lista 
de participantes ativos e muito mais

▶ Minutas de reunião automáticas podem ser criadas por reconhecimento 
automático de voz

▶ Transmissão ao vivo online de áudio, vídeo e dados

▶ O aplicativo da Concilium oferece suporte aos participantes durante reuniões e 
permite que eles participem remotamente, gerenciem documentos, votem etc.

Benefícios para o integrador/instalador do sistema:

▶ Solução completamente integrada com a nossa parceira ofi cial para integração, 
a Concilium

▶ A solução testada e aprovada oferece tranquilidade

▶ Solução personalizável e fácil de usar com recursos abrangentes de acordo com 
as necessidades individuais

▶ Fácil de instalar e confi gurar
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