
Conheça a aplicação de teleconferência, 
uma completa ferramenta de assessoria 
remota para gestão corporativa e contato 
em vídeo com colegas de trabalho.

SA Teleconference 

Gire a tela do seu dispositivo 
para uma leitura mais confortável, 
caso esteja visualizando este 
documento pelo celular ou tablet.



A aplicação Teleconferência permite que sua empresa crie até 20 
salas, com 100 participantes em cada*. Realize reuniões remotas, 
assessorias e treinamentos através do compartilhamento de 
áudio, vídeo, texto e de tela.

De uma pequena reunião 
a uma assembleia virtual

Conheça as principais aplicações

20 SALAS SIMULTÂNEAS*
Aplicação SA Teleconferência aceita 20 salas simultâneas em 
sua empresa, *conforme a disponibilidade técnica de sua 
rede interna.

100 PARTICIPANTES POR SALA*
Cada sala da SA Teleconferência aceita 100 participantes, 
*conforme a disponibilidade técnica de sua rede interna.

INTEGRAÇÃO COMPLETA COM A SUITE SA
Una a potencialidade da gestão corporativa da Suite SA 
Strategic Adviser com o assessoramento remoto da SA 
Teleconferência.

COMPARTILHAMENTO DE TELA
Exiba os resultados dos seus indicadores para seus 
colegas por meio de compartilhamento de tela na SA 
Teleconferência.

CHAT, ÁUDIO E VÍDEO
A aplicação permite a comunicação entre participantes 
em vários formatos.

DESKTOP + MOBILE
A aplicação da Interact está disponível tanto para desktop 
quanto para dispositivos móveis, por meio do app SA Me!, 
da solução Mobile Showcase.

GARANTIA DA PROTEÇÃO DE DADOS
A aplicação da Interact está adequada com as exigências da 
Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil e do Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia.

MODERAÇÃO POR SALAS
A SA Teleconferência permite ter mais de um moderador 
por sala, com possibilidade de bloqueio de usuários e 
restrição de acesso.

Conheça as principais aplicações



Entre em contato e saiba
mais sobre os nossos serviços

www.interact.com.br

0800 643 5100

Componentes disponíveis e complementares

Benefícios e funcionalidades
  Criação de até 20 salas simultâneas*;

  Permissão de até 100 participantes por sala*;

  Integração completa com Suite SA Strategic Adviser;

  Compartilhamento de tela para participantes;

  Transmissão em vídeo e áudio com chat de apoio;

  Aplicação disponível para desktop e dispositivos móveis;

  Garantia da proteção de dados, em linha com a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados;

  Possibilidade de bloqueio de usuários da sala;

  Compatibilidade com os principais navegadores do mercado (Safari, Chrome, Firefox e Edge);

  Disponibilidade de compartilhamento de arquivos e itens do SA por anexo por sala.


