
 
 

 

Nextcloud Unodata é a primeira plataforma de
colaboração em cloud totalmente integrada do

mercado, pronta para uma nova geração de
usuários. 

UNODATA - CLOUD FOR HUMANS 
 
 

Nextcloud



T U D O  O  Q U E  V O C E
P R E C I S A  E M  U M  S Ó
L U G A R !  

Compartilhe e colabore em documentos,
envie e receba e-mails, gerencie sua
agenda e faça bate-papos por vídeo.

Com a solução totalmente em cloud e em
território nacional, o Nextcloud Unodata
oferece os benefícios da colaboração online
mantendo toda a conformidade com a LGPD
e segurança de seus dados.
 

 

 

Controle
Proteja, controle e monitore os dados e a

comunicação em sua empresa. Garantir o
cumprimento dos requisitos legais e

comerciais. Mantenha seus dados em
servidores de alta-disponibilidade em nuvem. 

 
Produtividade

Aumente sua produtividade de qualquer
lugar, seja no escritório ou na estrada, para

compartilhar, colaborar e se comunicar além
das fronteiras organizacionais. Nextcloud

fornece acesso transparente aos dados em
qualquer dispositivo.

 

Comunidade
Desfrute de melhorias constantes de um modelo
de desenvolvimento de comunidade próspero e
transparente, totalmente de código aberto, Livre

de lockins ou paywalls. Aproveite os benefícios do
suporte corporativo quando você precisar.

 

Por que Nextcloud?



NEXTCLOUD FILES 

O Files oferece acesso universal a arquivos no desktop,
no celular e na web. Encontre arquivos com uma

ferramenta de pesquisa poderosa, compartilhe suas
ideias em comentários ou bloqueie arquivos até que

você termine a edição deles.

 

Seja em uma conversa 1:1 por chat, ou uma
reunião com clientes e fornecedores em

grupo, conte com uma solução completa de
comunicação segura e completa

O Nextcloud Unodata integra três principais produtos: Files, Talk e
Groupware em uma única plataforma, otimizando o fluxo de colaboração.
Elimine a confusão de possuir diferentes ferramentas SaaS e os problemas

de conformidade, segurança, custo e produtividade que vêm com ele e
padronize em uma única solução.

  

Solução all-in-one em CloudSolução all-in-one em Cloud

 

NEXTCLOUD TALK

Integra Calendário, Contatos, e-mail e
outros recursos de produtividade para

ajudar as equipes a realizarem seu
trabalho de maneira mais rápida e fácil.

 

NEXTCLOUD GROUPWARE



  Interface de usuário fácil no celular, web e
desktop e poderosos recursos integrados de
colaboração e comunicação de documentos;

  Notificações em tempo real de ações ou
comentários sobre dispositivos móveis, edição
colaborativa integrada de arquivos
compatíveis com Microsoft Office;

 Transição sem problemas para chat e
chamadas de áudio/vídeo.

 A força central da Nextcloud, é sua capacidade
de aumentar a produtividade da equipe em
movimento: 

 Colaboração em tempo real e acesso
instantâneo a todos os dados em qualquer
dispositivo, em qualquer lugar;

  Segurança máxima;

 Capacidades de criptografia e um controle
de acesso a arquivos baseado em regras
incorporadas;

 Complementado por fortes políticas de senha,
proteção contra força bruta, proteção contra
resgate e muito mais. COLABORAÇÃO 

 

Nextcloud Files

FACIL ACESSO

Graças ao Nextcloud Files, seus
funcionários têm fácil acesso aos seus
arquivos, fotos e documentos para
trabalhar e podem compartilhar e
colaborar com membros da equipe,
clientes e parceiros. 

E a TI sabe que ninguém além
daqueles com quem compartilhou
tem acesso a esses arquivos.

SINCRONIZAÇÃO E
COMPARTIHAMENTO 



PROTEÇÃO UNICA 

 

Nextcloud Talk 

interface e comunicação simplificada

Trabalhando juntos em tempo real

Chamadas criptografadas de ponta a
ponta em cloud

Compartilhe, convide e ligue com um
clique

Cliente móvel e acesso web

Com outros servidores e redes de
bate-papo

     Faça mais

     
     Construir uma comunidade

      
     Mantenha o controle 

     Fácil de começar

     Seja Através: 

     Fique conectado:

O Nextcloud Talk oferece conferências
privadas de áudio/vídeo e bate-papo de
texto através de navegador e interfaces
móveis com compartilhamento de tela.

Serviço de comunicação de áudio/vídeo e
bate-papo. Possui acesso web  e aplicativos
móveis. Projetado para oferecer o mais alto
grau de segurança.

Diminuindo a barreira para as
comunicações e permite que sua equipe se
conecte a qualquer hora, em qualquer lugar,
entre si, com clientes ou parceiros.

BENEFÍCIOS

O Talk torna mais fácil ligar para clientes
e parceiros em cenários de um para um
ou de grupo.

Os usuários podem convidar
participantes externos de bate-papo com
uma URL para salas públicas no servidor
Nextcloud.

O chat, que permanece aberto mesmo
quando o usuário sai de uma chamada,
permite que os participantes troquem
mensagens, links e notas com facilidade.

A visibilidade configurável nos bate-
papos permite que os membros da
equipe e / ou convidados encontrem e
entrem em salas de bate-papo abertas.

A comunicação de auto-hospedagem
simplifica a conformidade com os
regulamentos nacionais e
internacionais de privacidade e
segurança.

Contando com a infraestrutura
existente e verificada, seus processos
atuais de conformidade e segurança
se aplicam ao Nextcloud Talk.

CONFORMIDADE



 

Nextcloud Talk 

PRINCIPAIS CAPACIDADES

Totalmente em cloud em território Nacional

Chamadas de áudio / vídeo criptografadas ponta-a-ponta

Recursos de conexão com outras plataformas

Chamadas e bate-papo individuais e em grupo

Aplicativos móveis para Android e iOS

Compartilhamento de tela simplificado

Gerenciamento de permissão por moderadores

Integração com Nextcloud files e Groupware

Chamadas móveis e bate-papo com notificações push

Webinars e reuniões públicas na web¹ com lobby



 

 

As mensagens de bate-papo podem ser
transformadas diretamente em tarefas, os
prazos das tarefas ficam visíveis no
Calendário e os arquivos podem ser
anexados a uma tarefa na caixa de
diálogo de compartilhamento.

Uma única plataforma significa que não
há necessidade de fazer malabarismos
com contas diferentes, mantendo a
gestão centralizada em um único painel.

 

 

   

Nextcloud Groupware 

E-mails, calendários e contatos são
armazenados em uma infraestrutura
robusta, sem a intervenção de terceiros
ganhando acesso.

PROTEÇÃO UNICA 

PRATICIDADE 
 

Uma interface web eficiente, moderna e fácil de usar
para equipes pequenas ou grandes

Menos distrações e integração profunda em outros
produtos Nextcloud significa mais produtividade,
onde quer que você esteja!

 

VANTAGENS ÚNICAS 

Integração

O Nextcloud Groupware foi projetado para se
integrar profundamente à sua demanda, usando
diretórios de usuário e sistemas de
armazenamento de arquivos existentes para
integrar uma melhor experiência.

Segurança

O Nextcloud Groupware é projetado desde o
início para ser seguro com as mais recentes
proteções da web e tecnologias de login
seguras, como proteção contra força bruta e
autenticação de dois fatores.

Ao controle

Nextcloud Groupware é construído para hospedar
você mesmo e trabalhar com servidores SMTP e
IMAP existentes. Isso simplifica a conformidade,
colocando você no controle. Nextcloud oferece
suporte com excelente monitoramento e
funcionalidade de registro pronto para auditoria.



  

 

  Gerencie projetos individuais ou em grupos,
defina entregas, vincule a sua agenda e
tenha total controle de seus projetos.

 Criar qualquer número de quadros de
tarefas  privadas ou compartilhadas.

Listas de verificação, anexar arquivos e
placas de exportação

 

 

 

 

 

 

  Tenha acesso ao seu e-mail com IMAP em
nossa ferramenta em cloud

 Contas múltiplas com caixa de entrada
unificada

 Reconhece os itinerários de viagem e os
acrescenta ao calendário

Criptografia de ponta a ponta

 

 

 

Mantenha suas relações organizadas

Compartilhe seus contatos com sua equipe

Sincronize seus contatos com telefones e outros
dispositivos

Crie, participe e gerencie grupos personalizados
com os quais você pode compartilhar no
Nextcloud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nextcloud Groupware 

NEXTCLOUD MAIL

NEXTCLOUD DECK

NEXTCLOUD CONTATOS



 

  

Para mais informações, contatos Unodata: 

comercial@unodata.com.br
financeiro@unodata.com.br  
suporte@unodata.com.br 
Tel: (11) 3522-3011

Nextcloud a plataforma colaborativa que mantém você e sua equipe na Nuvem...


