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Introdução
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- projeto interno da RNP 

- projeto:  “Serviço de Conferência Web”

- objetivo: disponibilizar o serviço para clientes da RNP

Contexto desta apresentação 

Introdução
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15 soluções

Introdução

3

1

Processo  de  escolha da solução:
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1. Levantamento das soluções

2. Soluções Selecionadas

3. Encaminhamentos

Introdução

Sumário desta apresentação: 
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1. Primeira parte: 

levantamento 

das soluções
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índice

• Breeze

• Centra (= eMeeting)

• ClaireWeb

• ClickToMeet

• CloudMeeting

• Convoc ASAP 

• FlashMeeting

• IBM Lotus WebConference 

• LiveConference 

• Meeting Server 

• MS Office Live Meeting

• Webconference 

• Webconferencia

• Web Demo

• WebEx
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Breeze
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Breeze

Características principais:

• suporta áudio, vídeo e chat

• bastante amigável

• suporta diferenciação de perfis

• suporta compartilhamento de desktop

• não tem limite (teórico) de participantes

• suporta gravação da sessão 

• suporta browser colaborativo
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Pontos Negativos:

• só importa arquivos de vídeos no formato .flv (Flash) 

• depois que a reunião é gravada, ela só

pode ser vista a partir do servidor Breeze (*)

Breeze
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Centra (= eMeeting)
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Centra (= eMeeting)

Diferenciação do eMeeting:

• é um dos módulos do SiteScape Enterprise Fórum

• integra-se com outros módulos, formando um ambiente 
colaborativo: 

* Human Resources (Gestão Recursos Humanos)
* Proposal Collaboration (Gestão de Propostas Comerciais)
* Partner Collaboration (Gestão de Parcerias)
* Program Management (Gestão de Programas & Projetos)
* Tactical Calendaring, Action Item and Meeting Management

(Gestão de Reuniões e Ações Decorrentes)
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Centra (= eMeeting)

Características principais:

• suporta áudio, vídeo e chat

• suporta compartilhamento de desktop

• permite realização de enquetes

• suporta gravação da sessão 

• é necessário habilitar a execução de ActiveX no browser 
e liberar execução de “pop-ups”. 
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Centra (= eMeeting)

Pontos Negativos:

• permite o envio de apenas 1 vídeo por vez 

• gravação das sessões não apresentou boa qualidade
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ClaireWeb
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ClaireWeb

Características principais:

• suporta chat

• suporta compartilhamento de aplicações / desktop

• suporta diferenciação de perfis 

• oferecido na forma de serviço 
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ClaireWeb

Pontos Negativos:

• não tem suporte a vídeo e áudio

• não suporta gravação de sessões

• funciona a partir do browser, mas 

só para aplicativos Windows
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ClickToMeet
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ClickToMeet

Características principais:

• suporta vídeo, áudio e chat

• suporta compartilhamento de aplicações 

• suporta browser colaborativo 

• suporta whiteboard (quadro branco) 

• suporta diferenciação de perfis

• integra-se com soluções da Microsoft e IBM

• oferecido na forma de produto 



z

Soluções de conferência web                                                             

ClickToMeet

Pontos Negativos:

• acesso é via Internet Explorer 

• não foi possível obter versão trial
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CloudMeeting
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CloudMeeting

Características principais:

• suporta áudio, vídeo e chat

• suporta compartilhamento de desktop

• suporta apresentação de documentos

• suporta até 6 vídeos simultaneamente

• suporte até 200 conexões em uma mesma sala virtual

• oferecido na forma de serviço (mensal)
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CloudMeeting

Pontos Negativos:

• o acesso não é via browser e é restrito a Windows

• não permite gravação de sessões

• não permite anotações sobre as apresentações 

(a menos que se use recurso do próprio PowerPoint)
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Convoq ASAP
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Convoq ASAP

Características principais:

• suporta áudio, vídeo e chat 

• suporta até 7 participantes por sala

• suporta compartilhamento de desktop

• suporta transferência de arquivo 
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Convoq ASAP

Pontos Negativos:

• o acesso não é via browser

• somente 1 vídeo pode ser transmitido por vez, escolhido 
pelo moderador

• suporta compartilhamento de PowerPoint desde que o 
Tutor tenha a versão 2003 do produto
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FlashMeeting
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FlashMeeting

Características principais:

• solução gratuita

• suporta áudio, vídeo e chat

• suporta gravação das sessões

• permite a realização de enquetes
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FlashMeeting

Pontos Negativos:

• não permite transmissão de apresentação (slides)

• não possui diferenciação de perfis (*) 
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índice

• Breeze

• Centra (= eMeeting)

• ClaireWeb

• ClickToMeet

• CloudMeeting

• Convoc ASAP 

• FlashMeeting

• IBM Lotus WebConference 

• LiveConference 

• Meeting Server 

• MS Office Live Meeting

• Webconference 

• Webconferencia

• Web Demo

• WebEx
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IBM Lotus Webconferencing
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IBM Lotus Webconferencing

Características principais:

• suporta áudio, vídeo e chat

• suporta compartilhamento de desktop

• permite realização de enquetes

• integra-se com IBM Lotus Notes e Domino 
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IBM Lotus Webconferencing

Pontos Negativos:

• durante os testes, a impressão que se teve foi que: 

o áudio era via Serviço de Telefonia Convencional

• processo de instalação e configuração é confuso e demorado

• apesar de suportar vídeo (teoricamente), sua utilização não 
foi possível durante os testes 
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LiveConference
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LiveConference

Características principais:

• suporta áudio, vídeo e chat

• suporta de 2 a 15 usuários simultâneos

• solução nacional 

• solução multi-plataforma 

• disponível na forma de serviço
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LiveConference

Pontos Negativos:

• não permite gravação das sessões

• não permite diferenciação de perfis (Tutor e Aluno)

• não permite anotação sobre os slides

• importa somente arquivos Flash para as apresentações (*)
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Meeting Server
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Meeting Server

Características principais:

• suporta áudio, vídeo e chat

• suporta compartilhamento desktop e aplicações 

• suporta gravação de sessões

• permite a realização de enquetes 
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Meeting Server

Ponto Negativo:

• somente 1 vídeo pode ser recebido por vez

(participante é quem escolhe)
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MS Office Live Meeting
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MS Office Live Meeting

Características principais:

• suporta compartilhamento de desktop

• suporta enquetes

• suporta gravação de sessões

• há 2 versões de clientes: via browser e via windows 
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MS Office Live Meeting

Pontos Negativos:

• o áudio é via telefonia convencional

• não suporta transmissão de vídeo 
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Webconference
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Webconference

Características principais:

• suporta áudio, vídeo e chat

• oferecida na forma de serviço

• suporta até 8 vídeos simultaneamente

• permite anotações sobre a apresentação
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Webconference

Pontos Negativos:

• não permite realização de enquetes

• não permite gravação de sessões

• não possui diferenciação de perfis

• suporta transmissão de apresentações apenas em .JPG (*)
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Webconferencia
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Webconferencia

Visão
do

tutor
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Webconferencia

Características principais:

• suporta áudio, vídeo e chat

• suporta transmissão de apresentações (.jpg e flash)

• suporta diferenciação de perfis (tutor, aluno)

• permite anotações nos slides

• oferecida na forma de serviço

• solução desenvolvida por empresa brasileira
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Webconferencia

Pontos Negativos:

• permite somente 4 vídeos simultâneos

• não permite uso (direto) de arquivos PPT nas apresentações

• não suporta gravação de sessões
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Web Demo
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Web Demo

Características principais:

• suporta áudio, vídeo e chat

• permite gravação de sessões

• não tem limite de vídeos simultâneos

• permite realização de enquetes

• suporta transmissão de apresentações

• permite compartilhamento de aplicações / desktop

• oferecido na forma de serviço
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Web Demo

Pontos Negativos:

• aplicação lenta 

(primeiro resultado foi insatisfatório)

• baixa qualidade de áudio 

quando se usa placa de som onboard

• há diferentes janelas para vídeo, chat e 

área de compartilhamento
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Webex
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Características principais:

• permite compartilhamento de desktop e aplicações

• permite disponibilização de arquivos para download

• permite transmissão de apresentações

• permite anotações nos slides em tempo real

• suporta gravação de sessão 

• requer ativação do ActiveX no browser

• é oferecida na forma de serviço

Webex
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Pontos negativos:

• suporta, no máximo, 4 vídeos simultâneos

• os servidores ficam nos EUA e Europa (lentidão)

• clientes Linux não podem participar com vídeo

Webex
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2. Segunda parte: 

avaliação 
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15 soluções

3

1

Requisitos obrigatórios

Como passamos de 15 para 3?...
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Como foram definidos os requisitos obrigatórios?

Marketing  & afins

Público alvo: 

IFES e UPs

Finalidade: 

EAD e palestras
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Requisitos obrigatórios

• suportar diferenciação de perfis

Avaliação

• suportar clientes Linux e Windows

• mínimo de 4 conexões simultâneas de vídeo

• suportar áudio e vídeo de boa qualidade 

• suportar chat  e compartilhamento de slides 

• ser amigável (user friendly)

• permitir gravação de sessões



z

Soluções de conferência web                                                             

Motivos de exclusão Soluções excluídas

acesso não é via browser

ou 

restrito ao Windows

CloudMeeting 

Convoq ASAP

Microsoft Live Meeting

ClicktoMeet

Claireweb 

Avaliação
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Motivos de exclusão Soluções excluídas

número de vídeos 

simultâneos

inferior a quatro

Centra (1)

Convoq ASAP (1) 

Meeting Server (1) 

Microsoft Live Meeting (0) 

IBM Lotus Webconference (?) 

Avaliação
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Motivos de exclusão Soluções excluídas

não suporta áudio ou vídeo 

(de boa qualidade)

ClaireWeb 

IBM Lotus Webconference

Microsoft Live Meeting 

WebDemo

Avaliação
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Motivos de exclusão Soluções excluídas

não suporta 

apresentação de slides

FlashMeeting (*)

Avaliação
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Motivos de exclusão Soluções excluídas

não é amigável IBM Lotus Webconferencing 

Webdemo

Avaliação
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Motivos de exclusão Soluções excluídas

não permite gravação 

de sessões

CloudMeeting 

LiveConference 

Webconference 

Webconferencia

Claireweb

Avaliação
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Motivos de exclusão Soluções excluídas

não suporta 

diferenciação de perfis

FlashMeeting

LiveConference

Webconference

Avaliação
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Soluções Selecionadas para segunda fase de avaliação: 

Avaliação
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Atividades da segunda fase de avaliação

• envio de questionário para fornecedores 

• análise do resultado dos questionários

• reuniões com fornecedores 

• reuniões com diretorias da RNP

Avaliação
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Descobertas posteriores

♦Breeze    ♦ Webex    ♦ WebConferencia

♦ ♦

♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦

♦ ♦

♦ ♦ ♦

♦ ♦

♦ ♦ ♦

• suportar clientes Linux e Windows

• mínimo de 4 conexões simultâneas de vídeo

• suportar áudio e vídeo de boa qualidade 

• suportar chat  e compartilhamento de slides 

• ser amigável (user friendly)

• permitir gravação de sessões

• suportar diferenciação de perfis

Avaliação
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Passos finais 

• análise das propostas comerciais 

• elaboração de plano de investimentos

• encaminhamento à diretoria

Avaliação
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Fim


