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Polycom® RealPresence Clariti™

Simples, Poderosa, e pronta para a nuvem.



Liberte o poder da colaboração humana 
A globalização, dispositivos móveis, BYOD (Bring Your Own Device 
– Traga Seu Próprio Dispositivo) e a nuvem estão mudando a forma 
como e onde nós nos comunicamos, colaboramos, compartilhamos 
e gerenciamos informações. Estas realidades no local de trabalho 
estão incentivando as empresas a atender a estas mudanças para 
ganharem uma vantagem competitiva. Ao mesmo tempo, 
concorrência interna requer que equipes de todo o mundo se 
unam e trabalhem com mais eficiência, melhorem os processos de 
negócios e, finalmente, tomem as decisões certas mais 
rapidamente. Simplificando, as organizações precisam encontrar 
melhores formas de trabalho em conjunto para terem sucesso em 
nosso mundo acelerado.

Esteja você querendo melhorar a comunicação, aumentar a 
produtividade, construir melhores equipes ou melhorar a sua 
cultura corporativa, o Polycom® RealPresence Clariti™ permite 
libertar o poder da colaboração humana com uma solução 
simples, poderosa e pronta para a nuvem cloud-ready . O 
RealPresence Clariti conecta as pessoas com colaboração HD 
por voz, vídeo, conteúdo e web, unindo locais através de 
qualquer distância, dispositivo ou linha do tempo.

Considere, por um momento, como seria se todos tivessem acesso 
a consistentes tecnologias de colaboração com riqueza de 
recursos – em dispositivos pessoais, em ambientes construídos 
especificamente para este fim ou em um PC ou laptop. Agora, e se 
você pudesse tornar isso possível com um fácil licenciamento que 
se expande de acordo com suas necessidades e com uma solução 
que é abrangente, com ricas ferramentas analíticas e recursos 
comprovados? E se você tivesse a opção de implantação – seu 
próprio hardware, cloud privada ou uma mistura de ambos? E se 
você pudesse integrar estes benefícios de colaboração em seus 
processos de negócios e ecossistemas de modo a realmente 
incorporar a colaboração a seus fluxos de trabalho existentes? O 
software de infraestrutura de colaboração RealPresence Clariti 
torna tudo isso possível, para que você possa conquistar maiores 
oportunidades e alcançar melhores resultados empresariais. 

As organizações que estejam buscando habilitar uma colaboração 
impactante escolhem a Polycom porque oferecemos colaboração 
confiável e comprovada com vídeo HD, áudio nítido e ferramentas 
avançadas para atender às necessidades de cada usuário, 
empresa e orçamento. 
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O diferencial Polycom

Simples
O Polycom® RealPresence Clariti™ é simples de adquirir e 
implementar, com um único modelo de preços baseado no 
número de usuários simultâneos. É isso aí! Você determina o 
número de pessoas (ou salas) a habilitar – com a capacidade de 
adicionar mais licenças a qualquer momento – e então escolhe o 
modelo de licenciamento que atende a suas necessidades, seja 
por assinatura ou perpétuo. A instalação e a implantação 
simplificadas fazem com que você e suas equipes estejam 
prontas para colaborar muito rapidamente.

Poderosa
O RealPresence Clariti oferece capacidades abrangentes e 
comprovadas para qualquer espaço de trabalho, qualquer 
dispositivo e empresas de qualquer tamanho.

Abrangente gerenciamento 

O RealPresence Clariti oferece ferramentas analíticas que 

proporcionam uma inteligência de negócios, ajudando os clientes a 

efetivamente planejarem, gerenciarem e monitorarem a rede de 

vídeo, de modo a garantir os recursos críticos para a empresa. 

Serviços de diretório com presença 

O RealPresence Clariti oferece um simples ambiente click-to-call 

(clique para chamar) no qual as pessoas possam rapidamente 

iniciar uma vídeo conferência entre si sob demanda, sem perder 

um tempo crítico com a configuração da reunião e o alinhamento 

de agendas.

Colaboração B2B e B2C

A vídeo conferência e o compartilhamento de conteúdo não se 

limitam apenas à sua organização. O RealPresence Clariti 

permite que você colabore com parceiros, clientes, 

fornecedores e praticamente qualquer pessoa fora da sua 

organização. A funcionalidade e os recursos incluídos no 

RealPresence Clariti fazem com que se juntar a reuniões seja 

tão simples quanto clicar para conectar com todos os seus 
convidados a partir de qualquer dispositivo.

Cloud-ready 

O RealPresence Clariti oferece uma flexibilidade cloud-ready com 
uma variedade de opções de implantação, serviço em cloud 
híbrida e poderosas opções avançadas. 

Flexíveis opções de implantação 

Você escolhe como implantar o RealPresence Clariti—na empresa 

em hardware dedicado*, em uma cloud privada ou através de um 

serviço hospedado em parceiro. 

Opções avançadas 

APIs abertas permitem acesso completo às mais amplas 

capacidades que oferecemos e a liberdade de personalizar e 

construir a solução que funcione melhor com o seu fluxo de 

trabalho. Upgrades opcionais para ferramentas analíticas 

avançadas e gerenciamento de mídia estendem a solução. E a 

disponibilidade de gerenciamento e monitoramento remotos traz 

ainda mais poder para a solução.  

* a Polycom continua oferecendo opções em hardware. 
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A Polycom ajuda as organizações a liberar o poder da colaboração humana. Mais de 415.000 empresas e instituições em 
todo o mundo superam as distâncias com as soluções de vídeo, voz e conteúdo da Polycom. A Polycom e seu 
ecossistema global de parceiros oferecem flexíveis soluções de colaboração para qualquer ambiente, que proporcionam 
a melhor experiência para o usuário e uma inigualável proteção ao investimento. 

Polycom Brasil
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www.polycom.com.br
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Serviços globais Polycom
A prioridade número um da Polycom é garantir o sucesso de 
nossos clientes na obtenção de resultados empresariais, 
fornecendo a expertise necessária para aproveitar todo o 
potencial do seu investimento em soluções de colaboração. 
Desde o planejamento, implantação e integração, até o 
suporte, operação e otimização das soluções de colaboração 
dentro do ambiente de UC, a Polycom oferece serviços 
profissionais que o auxiliam em toda a sua jornada através da 
colaboração.

Serviços de projeto de solução e de prontidão asseguram 
que você obtenha a solução de colaboração certa para seus 
requisitos organizacionais únicos. Os serviços de 
implementação aceleram o tempo para a prontidão da 
solução, e os serviços de integração garantem que a solução 
funcione perfeitamente dentro do seu ambiente existente de 
UC e aplicativos de negócios. Serviços de suporte oferecem 
flexíveis opções de atendimento ao cliente, que vão desde 
suporte técnico padrão até serviços proativos projetados para 
aumentar o valor e a utilização da solução.

Seu sucesso na obtenção dos resultados empresariais é o 
nosso objetivo final.

Sobre a Polycom 
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