uma nova idéia em comunicação virtual corporativa

apresentação de serviços
Nos últimos 50 anos a humanidade gerou mais informações do que em toda sua história anterior. No
mercado corporativo, o bom gerenciamento de informações é sinônimo de resultados. Os métodos
convencionais - telefone, e-mail, textos, e etc. - já não são suficientes para garantir este sucesso. As
empresas precisam treinar e informar seus funcionários, parceiros, lançar produtos, exibir metas e conquistas, divulgar balanços, ações sociais, e ainda manter todo este conteúdo disponível para acesso
posterior, para que não haja perda das informações.
Atendendo a esta demanda a tecnologia de áudio e vídeo streaming sobre redes IP vem se destacando
no cenário mundial, aproveitando a infra-estrutura de rede e PCs existente nas empresas para o tráfego
de áudio e vídeo, em tempo real, para qualquer parte do mundo, por dentro de sua intranet ou usando
a Internet, de forma segura e barata.
Com a missão de prover soluções de Comunicação Virtual Corporativa utilizando recursos de Streaming
e Videoconferência, atingindo as expectativas do mercado, se estabelece a parceria entre a IDEA Virtual
e a Broadneeds.
A IDEA Virtual é a bandeira provedora de soluções para a Internet da IDEA Films. Conhecida produtora
de conteúdo no mercado carioca criou sua própria equipe dedicada à comunicação virtual corporativa
para atender de forma exclusiva ao mercado empresarial. E através de sua representação comercial
exclusiva dos serviços da Broadneeds, líder no segmento nacional de soluções para hospedagem, transmissão e gerenciamento de mídia de áudio e vídeo sobre redes IP a IDEA Virtual se mostra como uma
solução integrada entre produção de conteúdo de qualidade e a alta tecnologia na prestação de serviços de comunicação virtual desenvolvida pela Broadneeds.
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o que a i.d.e.a. pode fazer por sua empresa
Transmissão de Eventos: Transmita seus eventos, congressos, palestras pela web, ao vivo, e amplie seu público para todo o mundo.

Ensino à Distância: Ofereça cursos e crie universidades corporativas
pela Web ou rede privada, para treinamento de seus funcionários, ou
mesmo para venda de cursos.

Treinamentos Corporativos: Treine seus funcionários, força de
vendas, filiais, ganhando agilidade nos processos e evitando custos com
deslocamentos. Guarde o treinamento em sua base de conhecimento,
e aproveite-o para exibir e treinar novos funcionários ou mesmo para
repetição dos mesmos.

Produção de conteúdo Audiovisual: Produza vídeos institucionais, capte depoimentos e entrevistas com uma equipe com larga experiência em roteiro, produção e finalização de vídeos empresariais, programas de TV e vídeos publicitários.

Comunicações Corporativas: Faça as reuniões corporativas com
seus funcionários, executivos, ou mesmo clientes ou parceiros. Transmita uma mensagem ao vivo de um modo rápido e simples.

Marketing de Produtos: Divulgue ou lance novos produtos de uma
forma ampla, clara e eficiente para o mercado. Atraia seu público alvo ou jornalistas especializados em
seu seguimento para assistir aos lançamentos, estejam eles onde estiverem. Seu produto muito mais
evidência!

Compartilhamento de Conhecimento: Armazene e acesse
o conhecimento que sua empresa possui e adquire diariamente. Tenha acesso às atas das reuniões, treinamentos, knowledge base, etc.
Sua empresa muito mais produtiva!

Geração de receita com o pay-per-view: Gere receita com
a Web, cobrando pelo acesso aos eventos transmitidos, e também
pelo acesso posterior ao vídeo mesmo após o evento terminar. Tudo
isso é possível! Basta sua empresa romper barreiras e paradigmas,
e usar ferramentas de comunicação com mídia digital. As soluções
existem, são acessíveis, e desenvolvidas por uma empresa focada
neste segmento, e que tem credibilidade no que faz porque possui clientes utilizando e satisfeitos com
os resultados, como você poderá ver ainda nesta apresentação.
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soluções

BUSINESS TV Tenha sua própria TV corporativa. O Business TV engloba a produção de conteúdo
através de estúdio ou “in house”, hospedagem e distribuição para a Intranet e Internet, e total gerenciamento pelo cliente. Com isso, sua empresa pode chegar a qualquer lugar, em qualquer dispositivo,
seja um computador, um aparelho de TV, ou mesmo um telefone celular. A qualidade de acesso também pode ser variada, dependendo de como seu público acessa, variando desde um acesso de baixa
qualidade para seu usuário discado até qualidades altíssimas, podendo chegar até a High Definition
TV.

NUCLEO MEDIA BROADCAST ® Para clientes que procuram uma plataforma somente para
hospedar, distribuir e gerenciar seu conteúdo há o outsourcing de parte de sua plataforma Business
TV. O Núcleo Media BroadCast é um serviço desenhado para oferecer a solução perfeita para empresas
que já possuem material previamente produzido, mas precisam de um serviço seguro de hospedagem,
distribuição e gerenciamento. O Núcleo Media BroadCast permite distribuir conteúdo ao vivo e ondemand para a Internet, seja um treinamento, uma mensagem institucional, vídeos de sua empresa
para seu website, ou até mesmo conteúdos permanentes ou um canal de TV .

VIDEO-TESTEMUNHO Você trabalha duro para conseguir que seus clientes fiquem satisfeitos.
Mostre ao mercado essa satisfação através de testemunhos em vídeo em seu website, cds institucionais, eventos. Através dessa solução, a IDEA VIRTUAL faz todo o trabalho de captação de vídeo e áudio
dentro de seu cliente, coletando imagens de seu produto dentro do seu cliente, e testemunho de satisfação. Esse material fica pronto para você conquistar credibilidade e novos clientes, mesmo internacionais, uma vez que a solução prevê legendas em vários idiomas podendo quem está assistindo escolher
qual idioma quer ver assistir.

PUSH TO TALK ® Empresas que procuram uma solução de webconferência simples, barata e de
qualidade, pode contar com a ferramenta Push to Talk Ela permite que várias pessoas se conversem pela
Internet, através de uma sala de videoconferência, organizada por um moderador que gerencia quem
fala. Como uma pessoa só fala por vez, isso economiza muito os recursos do computador e de banda
de cada usuário remoto. E é uma solução interativa, ou seja, diferentemente de webcasts, onde um só
ponto é transmissor, na solução Push To Talk, todos os pontos podem se tornar transmissores de áudio
e vídeo, só que um por vez, a critério do moderador da sessão. Com ela, é possível a transmissão de aulas, por exemplo, de um estúdio de geração para estúdios de recepção remotos, sendo que os estúdios
de recepção, onde estão os alunos, podem se tornar pontos de transmissão para que os alunos enviem
perguntas para seu professor, sendo vistos por todos os demais estúdios.
*PushToTalk® e Nucleo Media® são marcas registradas da Broadneeds.
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tecnologia utilizada
Você sabe o que é “streaming”? Streaming é o trafego de áudio e vídeo, através de uma rede de computadores, Internet ou Intranet, seja de uma transmissão ao vivo, seja de um arquivo gravado, com uma
técnica de envio deste tráfego de forma a não necessitar que o arquivo seja baixado completamente
antes de ser visualizado, e ainda negociando a melhor taxa de recepção, de acordo com a quantidade
de banda que o ponto receptor tem disponível no momento.
O streaming oferece uma série de recursos aos usuários por ocorrer num ambiente naturalmente multimídia como disponibilizar junto com o conteúdo audiovisual recursos como animações, apresentações
de PowerPoint e acima de tudo, permitir a interatividade.
A tecnologia de Streaming permite às empresas o acesso às soluções multimídia a um custo muito
inferior comparado as soluções existentes anteriormente. Hoje as empresas podem manter uma TV
corporativa, realizar um evento com transmissão ao vivo para todas suas filiais ou disponibilizar seus
treinamentos e materiais promocionais a qualquer momento por uma fração do custo de uma transmissão de TV, ou mesmo a uma fração do custo dos treinamentos presenciais. Por exemplo, em um
evento de porte nacional, além da transmissão via Web ser mais barata que uma transmissão de TV, o
custo com transporte, hospedagem e alimentação é drasticamente reduzido, quando não desaparece
por completo.

certificações
A Broadneeds é certificada como Windows Media Service
Provider, por ter expertise comprovado na prestação de
serviços de streaming media para a plataforma Windows
Media. Além disso, a BN é parceira estratégica da Real Networks atuando com um Solution Provider, principalmente
em projetos para governo e instituições educacionais. Conta
também com forte parceria com a ViewCast, empresa líder
no mercado mundial em equipamentos profissionais para
streaming media. Toda essa tecnologia atrelada a produção
de conteúdo de alto nível chega até a sua empresa pela IDEA
VIRTUAL de forma integrada para revolucionar a comunicação da sua empresa.
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público alvo

Empresas de todos os tamanhos que tenham necessidade
de produzir, armazenar e proteger conteúdo digital para
transmissão via Web de aplicações como Ensino à Distância, Rádio e TV Corporativa ou venda de conteúdo.
Empresas que necessitam fazer reuniões virtuais e buscam uma solução eficiente e de custo acessível.

principais clientes das soluções
- GRUPO GERDAU AÇOMINAS - BRADESCO - STORAGETEK - SUN MICROSYSTEMS MEC - HP DO BRASIL - MULTIBRÁS ELETRODOMÉSTICOS - AG7MEDIA
- VIVO EMPRESAS - ROCHE - NEXTEL - SOUZA CRUZ - BR TURBO - BRASIL TELECOM ACEDEMIA BRASILEIRA DE LETRAS - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

conclusão
A IDEA Virtual é a unidade de comunicação corporativa da IDEA Films, e através de seus serviços e soluções
de Streaming de Video para a Web, traz ao mercado
uma plataforma integrada e definitiva na implantação
e execução de soluções em Comunicação Virtual Corporativa para revolucionar o modo como sua empresa
se comunica. Essas soluções certamente serão capazes
de melhorar a sua comunicação com filiais, parceiros,
fornecedores e clientes, e obter como resultado produtividade, geração de receita, ou redução de custos.
Entre em contato!

www.ideavirtual.com.br
Rua Uruguai, 380, Loja 37
atendimento@ideavirtual.com.br
21 2570 0449 21 2571-5151
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