Comparação das Ferramentas de videoconferência para sua organização sem fins lucrativos

Tamanho da reunião

Zoom

Destaques

Básico e Pro: 100p

Separar Sessões em grupos

Corporativo: 300p

Quadro virtual

Com complemento
pago: 500p

Acesso de um clique a reuniões com
ou sem conta

Características chave
do Bate-papo (chat)

Recurso de bate-papo em
reunião para fazer perguntas,
lançar
ideias
ou
enviar
mensagens privadas a um
colega durante a reunião

Fundos virtuais

Características chave
das Reuniões

Vídeo e voz em HD
Alto-falante ativo, tela cheia e
visualizações de galeria
Compartilhamento de tela
Integração com desktop e
dispositivos móveis, bem como
sistemas telefônicos de sala de
conferência e opção de discagem

Flexibilidade para chamadas um-aum, reuniões de equipe, webinars
ou painéis e apresentações de estilo
de conferência

Características chave
de Colaboração

Separar Sessões dentro de reuniões,
atribuídas aleatoriamente ou
manualmente
Reações e características de levantar
a mão para perguntar
Quadro virtual

Medidas de
Segurança

Custo para
Organizações Socias

Criptografia SSL

Básico: Grátis (versão Limitada)

Criptografia de 256 bits AES

Pro: R$383 taxa administrativa
(paga anualmente para TechSoup), mais US$ 74,95
por host (paga anualmente ao Zoom)

ID de reunião randomizado e opções
para exigir uma senha, ou para o
anfitrião aprovar cada participante antes
de participar

Complementos
opcionais
também
disponíveis para pagamento adicional.

Para obter atualizações de recursos
do Zoom, visite blog.zoom.us

250p, com eventos
ao vivo apoiando
até 10.000
participantes

Converse com os participantes
durante as reuniões

Acesso de hóspedes disponível
através do navegador da Web ou
aplicativo de desktop para
download, com tradução para
permitir a comunicação entre
geografias, idiomas e organizações

Recurso de levantar as mãos
disponível

Flexibilidade para escolher eventos
espontâneos, agendados, externos
ou em grande escala ao vivo e sob
demanda

Equipes e canais mantêm as
conversas organizadas e
garantem que todos obtenham
as informações de que
precisam antes da reunião e
após a reunião no chat thread
Gravações e transcrições de
reunião podem ser
disponibilizadas.

Integração com aplicativos do
Office que são encontrados
diretamente na interface Equipes

*Disponível como parte do pacote
Microsoft 365 da TechSoup Brasil

G Suíte para Org.
Sem fins lucrativos:
100p
G Suite Business para
Org. Sem fins
lucrativos: 150

*Disponível como parte do
pacote G-Suite da Google
fornecidos através do Programa
Google Para Org. Sem Fins
Lucrativos.

Fundos virtuais, com desfoque de
fundo

Quadro virtual (via integração com
o aplicativo Microsoft Whiteboard)

Microsoft
Teams*

Google Meet*

Corporativo: R$1.119 taxa administrativa (pago
anualmente ao TechSoup), mais $999.50 para 10
hosts (pago anualmente para Zoom)
Planos de negócios podem acomodar até 49
anfitriões com pagamento adicional

G Suite Enterprise
para Organizações
Sem Fins Lucrativos:
250

Já disponível se sua organização usa
o G Suite

Funções de bate-papo no
encontro

Totalmente integrado com o G
Suite, participe de reuniões de um
evento do Calendário, convite por
e-mail ou Google Chat

Hospede salas virtuais para
projetos em andamento no
Google Chat e pule facilmente
para uma reunião com o seu
equipe sempre que é necessário

Com Suíte G
Enterprise para Organizações Sem
Fins Lucrativos:
Transmissão ao vivo para até 100
mil espectadores dentro do
domínio e registrar reuniões para
Google Drive

Aplicativos para Android e iOS
disponíveis

Agende uma reunião com sua
equipe ou simplesmente inicie
um vídeo chamada da área de
equipe relevante
Compartilhamento de tela
Visualizações da galeria e tela
cheia disponíveis
Número de discagem global e
integração de hardware
(disponível como complemento)
Realizar webinars, apresentações
ou conferências com até 10.000
participantes com os "eventos ao
vivo"

Modo de apresentação e
compartilhamento de tela
Legendas ao vivo
Cancelamento de ruído de fundo
Junte-se usando um link de um
desktop ou dispositivo móvel, ou
a partir de um número de
telefone dial-in
Ajuste a qualidade do vídeo em
caso de má conexão de rede
Integra-se com outras soluções
de reunião, incluindo o Skype
para Negócio

As guias permitem que você facilite
o acesso e a edição de documentos
relevantes
Integração profunda com outras
ferramentas de colaboração da
Microsoft, incluindo o SharePoint,
OneNote, Excel,
PowerPoint, e Word
Integra-se ao seu calendário do
Outlook para agendamento de
reuniões.

Projetado e desenvolvido em
conformidade com o sistema de
Segurança da Microsoft
Ciclo de vida (SDL)
Comunicações de rede criptografadas
por padrão

estão

O MS Teams está disponível em todas licenças de
Office 365 oferecidas pela TechSoup Brasil
As licenças pagas do Office 365 Enterprise e
Microsoft 365 oferecem recursos adicionais,
incluindo conferência de áudio

O Azure Active Directory (AAD)
costumava armazenar todas as
informações do diretório do usuário

Integra-se com
Microsoft Whiteboard para permitir
um quadro virtual em chamadas de
vídeo

Integração com outras ferramentas
do Google, assim como ferramentas e
aplicativos de terceiros
Bots (robôs) agendam reuniões no
calendário do Google
Layout de chamada de vídeo de
ladrilhos para até 16 pessoas
Integrou com o apresentador slides
para iniciar sessões de Perguntas e
Respostas ao vivo. Resposta, voto de
cima e perguntas de baixo voto.
Opção para apresentar toda a tela,
uma janela ou apenas uma
Guia cromada

Suporte integrado com recursos de
segurança de nível corporativo

Suíte G para
Sem fins lucrativos: Grátis

Reuniões de vídeo são criptografadas em
trânsito

G Suite Business para Organizações Sem Fins
Lucrativos:
$4/usuário/ mês (Direto com Google)

Códigos de reunião complexos por
padrão
Controles de host (capacidade de admitir
ou negar a entrada em uma reunião e
silenciar ou remover participantes)

G Suite Enterprise
para organizações sem fins lucrativos:
$8/ usuário/mês (Direto com Google)
O Google Meet também já está disponível
gratuitamente para indivíduos com sua conta
pessoal do Google

