
Yealink  Meeting
Plataforma de videoconferência baseada em nuvem 
que facilita as reuniões online

O Yealink Meeting é uma plataforma de videoconferência integrada baseada em 
nuvem que ajuda você a se reunir online facilmente.

Especializada em fornecer uma experiência fácil de reuniões e ferramentas de alta 
produtividade, a Yealink oferece uma solução em nuvem ponta a ponta e dispositivos 
de videoconferência completos com uma ampla compatibilidade, ideais para diversos 
cenários de reunião.

Basta um clique para iniciar uma conexão instantânea frente a frente com qualquer 
pessoa, em qualquer lugar e a todo o momento.



Por que o 
Yealink  Meeting
A Yealink é uma fornecedora única que tem um conjunto 
completo de soluções de videoconferência, desde serviços em 
nuvem até dispositivos para salas de reunião. 

Os produtos atendem às necessidades de todos os cenários de 
videoconferência de qualquer forma e em qualquer lugar.

Os terminais de videoconferência multifuncionais ajudam a 
realizar reuniões de negócios facilmente e garantem
a produtividade dos estilos de trabalho modernos.



Fácil 
de usar

Com o Yealink Meeting, realizar videoconferências é simples, bastando um único 
clique para iniciar ou entrar em uma reunião. Entre em chamadas usando seus 
aplicativos de calendário e e-mail ou clicando na URL da reunião. É fácil realizar as 
reuniões  em todos os dispositivos. Além de usar seus próprios dispositivos, você 
também pode escolher entre terminais de sistema integrados fabricados pela Yealink, 
para salas de todos os tamanhos para atender a diferentes necessidades.

As funções como o compartilhamento de conteúdo, colaboração em quadro branco 
e gerenciamento de estatísticas também aprimoram sua experiência de reunião no 
Yealink Meeting.



Alta 
Segurança

Desenvolvido para empresas, não para redes sociais. O Yealink Meeting garante a 
conformidade com o GPRD (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Europeu) 
e segue estritamente suas exigências de segurança de dados ao implementar o 
isolamento de dados regionais e fornecer opções de cancelamento de inscrição para 
os usuários. Qualquer áudio e vídeo do Yealink Meeting é criptografado com SRTP 
para proteger a confidencialidade das informações das reuniões. Ademais, todos 
os sinais são criptografados com o protocolo TLS. Além da tecnologia de segurança 
de dados abrangente e de vários níveis, o Yealink Meeting também conta com uma 
função de bloqueio de conferências, que fornece uma garantia de segurança 
protegida por PIN adicional para todos os participantes da reunião e protege as 
informações das suas reuniões de negócios com confiança.



Cobertura 
Mundial

A arquitetura global multirregional e multicêntrica da Yealink garante uma 
experiência de videoconferência de alta qualidade em diferentes regiões. Projetado 
com roteamento avançado inteligente e uma arquitetura em nuvem globalmente 
distribuída, o Yealink Meeting abrange mais de 99% dos principais nós de serviço 
globais. Ele fornece acesso próximo aos caminhos de transmissão mais rápidos e 
oferece comunicações em tempo real, além de uma experiência de videoconferência 
em HD estável em qualquer lugar do mundo.



Ampla 
Compatibilidade

Com o Yealink Meeting os usuários podem entrar em uma videoconferência de 
diferentes maneiras, como usando clientes PC, dispositivos móveis, navegadores da 
web, Microsoft Teams, SIP/H.323 e chamadas PSTN. Inicie uma videoconferência com 
qualquer pessoa facilmente.
Além disso, os usuários não precisam substituir seus dispositivos atuais, já que o 
Yealink Meeting é compatível com a maioria dos equipamentos de videoconferência 
convencionais.
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