
Sistema de videoconferência grátis

Videoconferência de 4K e arquitetura SVC escalável

Solução de software 100% no local

Aplicativos nativos multi-plataforma para todas as principais
plataformas

Até 12 usuários e 1 conexões SIP/h.323

Fácil de configurar e usar

Infraestrutura no Local

Administradores de TI amam TrueConf Server, porque pode ser

instalado instantaneamente e implementado em 15 minutos na

rede da sua empresa. TrueConf é mantido pelo administrador do

seu sistema e não depende de conexão com a Internet ou de

baixa largura de banda. Cuidamos das cargas de trabalho

existentes da infraestrutura herdada e da integração com os

processos de negócios

Saiba Mais ›

Qualidade de videoconferência 4K
Ultra HD

Longe estão os dias quando 4K de vídeo parecia inatingível.

UltraHD já se tornou uma escolha preferencial para a

telemedicina, a cidade-inteligente, assinatura digital e escritórios

simples. TrueConf fornece 4K ponto-a-ponto, chamadas de vídeo

e conferências de grupo, sem quaisquer licenças adicionais ou

programas de apoio. Trabalhamos em estreita colaboração com

os principais fabricantes de câmeras 4K para proporcionar uma

excelente experiência UltraHD para vídeo-conferências baseadas

em PC. A configuração recomendada para chamadas de vídeo 4k

é detalhada no nosso blog.

Saiba Mais ›

Reconhecimento de indústria

Equipado com premiada tecnologia de videoconferência,

TrueConf teve a honra de ser reconhecido em 2019 pela Gartner

Magic Quadrant para Soluções de Conferência.

Saiba Mais ›

Sem Limites sobre Recursos e
Qualidade

Videoconferência UltraHD. Aplicativos para clientes

multiplataformas. Ferramentas convenientes de colaboração.

Livro de endereços com status e fotos. Administração flexível.

Todos esses recursos são gratuitos e permanentes.

Saiba Mais ›

Comunicações Unificadas? Sim!

Estados de presença, grupos de usuários e políticas. Você pode

até conectar sistemas de vigilância de vídeo, o seu PBX existente

ou equipamento de videoconferência sobre RTSP, SIP/h.323 para

entrar em contato com os usuários remotos ou de acesso a

linhas PSTN.

Saiba Mais ›

Conferência Ad Hoc

Graças a TrueConf, seus colaboradores vão estar conectados a

qualquer hora, em qualquer lugar. Não pode entrar em uma

reunião no seu PC? Não há problema, TrueConf fornece

aplicações multi-plataforma para cada SO. Deseja executar uma

reunião de atualização rápida para o seu departamento? Com o

TrueConf, você pode iniciar uma conferência com alguns cliques.

Agendar uma reunião com antecedência ou criar uma sala virtual

para acessar quando você precisar.

Saiba Mais ›

Conferências web sem plugins

Graças ao suporte WebRTC você pode facilmente se conectar a

uma videoconferência hospedada em TrueConf Server Free

através de qualquer navegador clicando em uma URL. Para os

usuários do Internet Explorer, fornecemos um aplicativo especial

que não requer instalação.

Saiba Mais ›

Qualidade incomparável de vídeo
e áudio

Com a tecnologia de codificação de vídeo escalável (SVC), você

pode ter certeza de que cada participante terá a melhor

qualidade de vídeo e áudio, de acordo com as capacidades do

seu dispositivo, largura de banda, resolução de tela e layout da

janela de vídeo selecionada.

Saiba Mais ›

Colaboração Ilimitada

Para tornar o fluxo de trabalho mais eficiente, adicionamos

suporte para compartilhamento de conteúdo, apresentação de

slides, mensagens de grupo, votação e gravação em todos os

nossos aplicativos de cliente.

Saiba Mais ›

Incríveis aplicativos TrueConf para
Android e iOS

Aplicativos gratuitos TrueConf para celulares, Android, iOS

smartphones e tablets são populares em todo o mundo com

mais de 1 milhão de downloads. E isso não deve ser nenhuma

surpresa, pois eles fornecem conexão de excelente qualidade e

suporte total para todos os modos de videoconferência

TrueConf.

Saiba Mais ›

Incorporando vídeoconferências
nos sites

A integração com aplicações, serviços e sites de terceiros é fácil

com a ajuda da nossa API integrada e widgets.

Saiba Mais ›

Política de licenciamento flexível

Se suas necessidades excederem o que o TrueConf Server Free

tem para oferecer, não tem problema! Você pode alternar para

uma licença de TrueConf Server estendida a qualquer momento,

e todos os seus dados permanecerão protegidos. A atualização

não requer reinstalação do TrueConf Server e leva apenas 5

minutos.

Saiba Mais ›

Auto-hospedado ou com Base na
Nuvem

Escolhendo a versão em nuvem da plataforma de comunicação

de TrueConf Server você obtém o mesmo nível de

interoperabilidade que em TrueConf Server, qualidade de

conexão garantida e nossos famosos aplicativos de reunião para

sua equipe. Disponível sob solicitação.

Agendador de Conferência para
Todos os Usuários

Graças à área pessoal, os usuários podem agendar e gerenciar

vídeoconferências diretamente de seu app TrueConf sem a ajuda

do administrador! A nova ferramenta também permite criar salas

virtuais e salvar modelos de conferências.

Saiba Mais ›

Termos de Uso para TrueConf Server Free
1. É necessária a renovação anual de licença gratuita. Também é grátis.

2. O número máximo de usuários registrados nesta versão é 12 (incluindo SIP e H.323 endpoints).

3. É necessária uma conexão constante com o nosso servidor de registro através da porta 4310 TCP.

4. Conferências de grupo para até 12 participantes

5. O número máximo de conferências em grupo simultâneas é 1.

6. Chamadas para câmeras IP, SIP, VoIP e H.323 endpoints estão disponíveis. O número máximo de conexões simultâneas RTSP/SIP/H.323 é 1.

7. Você tem que enviar um ticket para relatar um problema. Suporte por Telefone ou e-mail não estão disponíveis para licenças gratuitas.

8. Modos de videoconferência que estão disponíveis em TrueConf Server Free: chamadas de vídeo pessoais , videoconferências multiponto
(todos podem ver e ouvir um ao outro) para até 12 aulas em vídeo (anfitrião vê todos, grupos veem apenas host) para até 12 participantes,
reuniões virtuais (quaisquer 36 participantes junto com um anfitrião podem ser vistos e ouvidos por todos os outros) para até 12
participantes, gravações, bate-papos,, apresentação de slides, compartilhamento de desktop.

9. Todas as ferramentas de colaboração estão disponíveis nesta versão.
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