
Produtividade e 
colaboração da força 
de trabalho

Conferências 
virtuais, 
aperfeiçoadas

Soluções de conferência remota otimizadas para 
potencializar a força de trabalho híbrida de hoje
Sua conferência virtual, aprimorada. A Complete Conference Room da Lenovo permite que as empresas 

conectem equipes e ideias de qualquer lugar em que estejam localizadas, potencializando melhor 

colaboração e produtividade.

Experiência de conferência excepcional, resultados mais produtivos

Conecte equipes, viabilize a colaboração, aumente a produtividade – a Complete Conference Room é a 

solução simples e flexível que oferece à sua força de trabalho remota e no local a liberdade para realizar as 

coisas. De salas pequenas a grandes conferências, sua equipe pode inovar de qualquer lugar que trabalhe.

Complete Conference Room

•  Solução de conferência multifuncional sob medida desenvolvida 

para suas necessidades 

•  Basta um clique para participar de reuniões

•  Tecnologia Lenovo testada e integrada compatível com as mais 

recentes plataformas de conferência (Microsoft Teams, Zoom, 

Google Meet)

•  Viabiliza compartilhamento e colaboração seguros 

•  Oferece controle total de sua equipe de TI de todas as salas de 

conferência, tudo em um único console

•  Fácil implantação e integração 

•  Escalável para atender ao tamanho de qualquer reunião ou 

organização



Inovação inteligente para o sucesso das equipes.

A solução Complete Conference Room da Lenovo potencializa equipes remotas e híbridas com ferramentas 

inteligentes, eficientes e inovadoras para colaborar e inovar. Cada componente vem com tecnologia 

premium para uma experiência de conferência imersiva inédita.

Hardware*

• Dispositivo central: ThinkSmart Core ou 

ThinkSmart Hub, dependendo do tamanho da 

sala, com uma plataforma de multiconferência 

atualizável e suporte a vários acessórios

• Dispositivo no entorno: ThinkSmart Cam, 

ThinkSmart Bar. Suporte para alguns acessórios 

de terceiros para máxima flexibilidade e 

capacidade de atualização

Software

• ThinkSmart Manager Premium

Serviços 

• Manutenção no primeiro ano, integração/instalação 

no local opcional para configurações complexas, 

treinamento para usuários, help desk e TI
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*O hardware exato apresentado dependerá do tamanho da sala


