
Videoconferência UltraHD para qualquer
necessidade
Videochamadas, salas de aula virtuais,
videoconferências multiponto e reuniões virtuais

TrueConf Server Free
Solução auto-hospedada
para pequenas equipes

Baixar grátis

TrueConf Server
Servidor local corporativo de

videoconferência

Saber mais

Até 12 palestrantes e
participantes

Até 36 palestrantes, 1.000
participantes e 1.000.000 de
visualizadores de streaming

Ferramentas de colaboração
Compartilhamento de conteúdo e arquivos,
apresentação de slides, mensagens instantâneas,
controle remoto da área de trabalho, reações,
votações e muito mais

✔ ✔

Aplicativos de cliente para qualquer
plataforma
Para Windows, Linux, macOS, iOS, Android,
Android TV e navegadores

✔ ✔

Agendamento de conferências ✔ ✔

Gravação
Disponível em aplicativos cliente e no servidor

✔ ✔

Configuração no local
Todas as comunicações são armazenadas em
sua rede corporativa LAN / VPN. Operação por
meio de servidores proxy e gateways VPN.

✔ ✔

Trabalho autônomo
O servidor não requer conexão constante com a
Internet ou depende da qualidade da conexão
com a Internet e de provedores de terceiros.
Eliminação de interrupções na nuvem e riscos
subsequentes de perda de dados.

Requer conexão com a
Internet ✔

Funciona através de NAT, Firewall e Proxy
Não requer endereço IP direto ou portas
adicionais

✔ ✔

Comunicações protegidas com TLS e AES-256 ✔ ✔

API TrueConf
Integre a videoconferência TrueConf com
aplicativos e sites de terceiros

✔ ✔

Grande resiliência de rede
Mesmo 32kbps é suficiente para uma
comunicação de vídeo confiável. Os participantes
da conferência recebem o máximo de qualidade
de vídeo possível para os dispositivos e canais de
rede que usam.

✔ ✔

Número ilimitado de assinantes
TrueConf Server é licenciado com base no
número de usuários online

Até 12 usuários online ✔

Audioconferência
Integração com provedores de PBX, VoIP ou
PSTN corporativos para chamadas.

✔ ✔

https://trueconf.com/downloads/trueconf-server/en
https://trueconf.com/products/server/video-conferencing-server.html


Interoperabilidade com terminais SIP / H.323 e
sistemas de vigilância por vídeo
Entre em reuniões TrueConf ou chame qualquer
dispositivo de áudio ou vídeo baseado em
padrões de terceiros e sistemas de vigilância via
SIP / H.323 / RTSP.

1 conexão ✔

Conferências WebRTC
Comunicação no navegador full duplex sem
plug-in

✔ ✔

Facilidade de administração
Gerenciando integrações, contas, grupos de
usuários e políticas, agendamento, gravação e
monitoramento de um único painel de controle
baseado na web.

✔ ✔

Integração com Skype for Business
Áudio, vídeo e mensagens instantâneas entre
usuários TrueConf e Skype for Business.

✔ ✔

Interoperabilidade de vários fornecedores
Capacidade de participar de reuniões
hospedadas no Zoom, Cisco Webex, BlueJeans
Meetings, Lifesize Cloud ou GoToMeeting.

✔ ✔

Webinars e conferências públicas
Reuniões externas e webinars para usuários não
registrados e convidados.

✔

Streaming de videoconferência
Streaming de videoconferência em tempo real
para qualquer público com a ajuda de serviços e
soluções populares para entrega de conteúdo
(Youtube, Facebook Live).

✔

Integração com Active Directory e LDAP
Single sign-on (SSO), administração conveniente
e sincronização de dados do usuário.

✔

Suporte de UDP Multicast
Projetado para videoconferência por meio de
redes de satélite. Neste modo, os usuários podem
participar de chamadas de vídeo diretamente,
ignorando o servidor, o que reduz
significativamente a carga da rede.

✔

Grandes videoconferências com até 1.000
participantes

✔

Escalabilidade e federação
As instâncias do TrueConf Server podem ser
conectadas entre si para balanceamento de carga
e maior redundância. Com a federação, os
usuários do TrueConf Server podem se
comunicar com usuários de outras instâncias do
TrueConf Server. O número de instâncias do
TrueConf Server federadas é ilimitado.

✔

Suporte técnico estendido ✔

Preços
Grátis, sem anúncios ou

custos escondidos!
Ver preços

https://trueconf.com/br/server/buy/

