OpenTouch™
Conversation
para iPad
O OpenTouch™ Conversation é a essência do OpenTouch Communications Suite: conversas
multimídia, multidispositivo e multiparticipantes. Comece com mensagens instantâneas ou uma
chamada e termine com uma sessão colaborativa — sem desligar, sem começar de novo, sem
atrapalhar o fluxo natural da conversa. O OpenTouch Conversation promove colaboração e
inovação em equipe com as ferramentas necessárias para a atual comunicação corporativa.

O OpenTouch Conversation para iPad
exibe os recursos e a flexibilidade
do OpenTouch Suite nos populares
tablets iPAD. Use toques para fazer
ligações, recuperar mensagens e passar
facilmente de uma chamada ou mensagem
instantânea para uma conversa entre
múltiplos participantes. Veja e anote
apresentações, PDFs e imagens. Envie
mensagens, troque arquivos, ative e crie
perfis de roteamento de chamada.

• Apresente-se com uma só identidade
comercial e um único número de telefone
nos vários dispositivos: telefone fixo, PC,
tablet, smartphone...

Recursos

• Agende reuniões em movimento, usando
perfis predefinidos que ajustam os
recursos de conferência do OpenTouch
conforme o tipo de evento: Reunião
de Negócios, Webinar, Treinamento e
Conference Call

• Origine, receba e gerencie chamadas de
voz e vídeo — ligue de qualquer lugar
usando o dispositivo, diretório corporativo
ou lista de contatos do OpenTouch.
• Confira a presença e a disponibilidade
dos contatos e utilize apenas toques para
iniciar e gerenciar conversas colaborativas
e seguras
• Comece uma conversa via chat com
alguém e inclua pessoas, voz, vídeo,
conteúdo... sem dificuldades, nem
complicações
• Acesse o histórico de conversas para rever
as notas e dados trocados ou retomar a
conversa de onde parou
• Gerencie preferências de comunicação
e acessibilidade usando perfis de
roteamento de chamada

• Transfira a conversa entre dispositivos
usando o Rapid Session Shift - transfira
sua conversa em andamento para seu
dispositivo móvel e chegue na hora em
seu próximo compromisso
• Ouça e gerencie mensagens de correio
de voz

• Assista e faça apresentações — veja
apresentações, PDFs e imagens bitmap
compartilhadas
• Faça anotações nas apresentações, PDFs
e imagens compartilhadas usando toques
para escolher ferramentas e editar em
tempo real
• Gerencie as conversas em andamento
usando a série de controles de
conferência: transfira, silencie, coloque em
espera, continue, desligue, inclua, promova
e muito mais!
• Baixe e assista o tutorial de ajuda da
Apple App Store

Benefícios
• Experiência atraente e inteligente para
o usuário, que estimula o uso, anima a
comunicação dos funcionários e incentiva
conversas agradáveis e frequentes
• Redução de custos com comunicações
corporativas, por usar conectividade de
dados Wi-Fi ou 4G/3G para chamadas e
conference calls (VoIP)
• Melhor colaboração e maior eficiência
com a evolução simplificada das
conversas de negócios para incluir
vários participantes, continuidade da
chamada, compartilhamento de conteúdo
e videoconferência de alta qualidade
em movimento
• Produtividade acelerada e economia
de orçamento, com rápido acesso a
recursos de comunicação corporativa
em qualquer lugar

Especificações técnicas
Áudio

Codecs de áudio

G.711 µ-law, G.711 a-law

Suporte a DTMF

Para entrar em uma conference call ou usar
um assistente automático
RFC 2833

Cancelamento de eco

Integrado

Qualidade de Serviço (QoS)

Marcação ToS, DSCP

Detecção de voz

Usada para comutação de vídeo, isolamento
de ruídos

Conectividade

Redes móveis compatíveis

3G, 4G, Wi-Fi

Pronto para IPv6

Sim

Contatos

Provisionamento de contatos

Usuários do OpenTouch, diretório corporativo

Contatos locais do dispositivo

Contatos do iOS

Compartilhamento de conteúdo

• Seja contatado com mais rapidez e
eficiência tendo uma só identidade
comercial nos vários dispositivos

Anotação em apresentações Web

Linhas, cores

Apresentações na Web

Veja e controle apresentações na Web

• Economize tempo com a presença
automática, que mostra quando um
contato está disponível e a melhor
maneira de se comunicar

Alemão

Holandês

Chinês (Simplificado)

Inglês (EUA)

Dinamarquês

Italiano

Espanhol

Português

Francês

Russo

• Melhore a experiência colaborativa
através de perfis que se ajustam ao
comportamento do sistema conforme o
tipo de evento, como webinars, sessões
de treinamento e as reuniões de negócios
de todo dia
• Expresse ideias, colabore e inove de
forma interativa, usando ferramentas
de anotação cheias de recursos

Idiomas

Requisitos de Plataforma

Plataformas Alcatel‑Lucent OpenTouch
necessárias

Uma das seguintes:
• OpenTouch Business Edition R1.1+
• OpenTouch Multimedia Services R1.1+

Tablets

Apple iPad geração 2, 3 e 4
Apple iPad mini

Versões de OS

iOS 5.1, iOS 6.0

Segurança

Autenticação

Gerenciada por servidor

Criptografia

HTTPS, LDAPs

Suporte a VPN

Sim

Vídeo*

Suporte a MCU de vídeo externo

Vídeo multiponto com presença contínua
e comutação de vídeo

Número de imagens de participantes
exibidas

Determinado pela capacidade de MCU
de vídeo externo

Interoperabilidade

Interoperabilidade P2P com dispositivos
e clientes LifeSize selecionados

Codec de vídeo

H.264 perfil 3.1

Codificação de vídeo

VGA 640x480 a 30 qps

Comutação de vídeo
OpenTouch ativada por voz

Os participantes veem o interlocutor ativo

* Recursos de vídeo especiais serão lançados em uma versão futura. Para mais detalhes, entre em contato com um
representante da Alcatel‑Lucent.
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