
Em um relance
As licenças do Zimbra Connect agora podem ser compradas por usuário para o seu 
Zimbra Network Edition: trazer chamadas de chat e vídeo de nível empresarial 
diretamente para o Zimbra Web Client, sem produtos de terceiros e com 
instalação simples. Agora sua equipe pode se comunicar e colaborar tudo que 
quiser em um só lugar, com uma ótima experiência de usuário e tudo isso dentro 
da ferramenta de comunicação que eles mais usam, o e-mail.

Chat Nativo e Chamadas de Vídeo no Zimbra Web Client
Sua equipe usa aplicativos separados para bate-papo e chamadas com vídeo? 
Aplicativos que você não consegue gerenciar? O Zimbra Connect oferece aos 
usuários acesso a todas as opções de texto e vídeo e o painel de bate-papo pode 
ser movido para qualquer lugar da tela que seja conveniente. O Zimbra Connect é 
uma solução elegante, poderosa e simples para suas necessidades de comunicação.
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Zimbra Connect
Zimbra Connect é um chat e muito mais, 
diretamente no seu Zimbra Web Client 
- disponível para o Zimbra Network 

BENEFÍCIOS DA KEY
• 1:1 e chat em grupo 

• Chamadas de vídeo em grupo e 
individual 

• Mensagens corporativas em 
grupo e em salas 

• Compartilhamento de arquivos 

• Compartilhamento de tela 

• Emojis e mais!

Comunicação e Colaboração Simples
Zimbra Connect lhe dá:

• 1:1 e chat em grupo 

• Chamadas de vídeo em  
grupo e individual 

• Compartilhamento  
de arquivos 

• Compartilhamento de tela 

• Emojis

E no nível corporativo,  
Zimbra Connect fornece:

• Mensagens corporativas  
em grupo e em salas 

• Chamadas com vídeo com  
participantes ilimitados
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