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Grandstream anuncia novas atualizações para a plataforma
de conferência IPVideoTalk

Boston, MA, EUA UU. - 4 de março de 2020 - A Grandstream anunciou hoje novas atualizações
importantes em seu serviço de conferência na web, IPVideoTalk, para oferecer suporte a mais fluxos
de vídeo, mais participantes e reuniões mais longas. O plano gratuito de reuniões na Web e os
planos de sistema de salas, combinados com a série de dispositivos de videoconferência GVC da
Grandstream, foram aprimorados. Todos os planos oferecem reuniões que podem ser assistidas
em praticamente qualquer dispositivo, incluindo PC, Mac e Android ou iOS que usam o aplicativo
IPVideoTalk gratuito.

Graças a essas atualizações, o plano pessoal gratuito da Web do IPVideoTalk agora suporta o dobro
da quantidade de feeds de vídeo, para um total de até 6 canais. Este plano gratuito agora também
suporta até 8 participantes e reuniões de até 70 minutos. Qualquer pessoa pode se inscrever em
um plano de reuniões na Web do IPVideoTalk, pois não há requisitos ou restrições especiais. Ele
permite que qualquer usuário organize e participe facilmente de videoconferências por meio da
interface da Web IPVideoTalk no PC e Mac, bem como em dispositivos móveis executando o
aplicativo IPVideoTalk.
Os planos do IPVideoTalk Room System, compatíveis com a série GVC de dispositivos de
videoconferência Grandstream, agora suportam até 8 fluxos de vídeo em todos os planos. O Small
Business Plan, disponível como teste gratuito de 1 ano para todos os clientes da série GVC3200,
quase dobrou o número de participantes que admite, agora até 15. Essas atualizações do sistema
de salas estão disponíveis sem nenhum custo adicional. Os planos do IPVideoTalk Room-System
oferecem uma plataforma de conferência sem interrupção baseada na nuvem que conecta os
dispositivos da série Grandstream GVC em qualquer local e, ao mesmo tempo, suporta PCs, Macs
e dispositivos móveis.
Para visualizar todos os planos do IPVideoTalk e se inscrever em uma conta, clique aqui.
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O IPVideoTalk foi criado para ajudar as empresas a ter reuniões mais valiosas, aumentar a
produtividade e economizar dinheiro em custos de viagens de negócios. Todos os planos oferecem
recursos de ponta para levar qualquer reunião ao próximo nível, incluindo resoluções de vídeo HD
1080p, qualidade de áudio HD, reuniões com um clique, funcionalidade de webinar, conteúdo
compartilhado, um grande número de controles de reunião e muito mais . Visite
www.ipvideotalk.com para mais informações e para se registrar.
Sobre Grandstream
A Grandstream Networks, Inc. conecta o mundo desde 2002 com produtos e soluções de
comunicações unificadas SIP que permitem que as empresas sejam mais produtivas do que nunca.
Nossas soluções premiadas atendem aos mercados de pequenas e médias empresas e empresas
e são reconhecidas mundialmente por sua qualidade, confiabilidade e inovação. As soluções
Grandstream reduzem os custos de comunicação, aumentam a proteção de segurança e melhoram
a produtividade. Seus produtos baseados em SIP de padrão aberto oferecem ampla
interoperabilidade em todo o setor, juntamente com recursos e flexibilidade incomparáveis.
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