
 

 

 

 

 

 

 

Comunicação via web completa 

O Adobe Connect é uma solução corporativa para comunicações, treinamentos, marketing, e-learning, 

colaboração on-line, webinars e conferência corporativa via internet, permitindo às empresas, 

instituições de ensino e órgãos governamentais comunicar-se de maneira efetiva com seu público 

(colaboradores, alunos, clientes, fornecedores, etc).  

 

Web Conferências 

Utilize um sistema de comunicação via Web avançado que 

oferece aos profissionais de TI o controle total sobre 

conferências via Web e comunicações colaborativas de classe 

empresarial para toda a sua organização.  

 Ao vivo ou Gravado (Sob Demanda); 

 Fácil Acesso (Flash Player); 

 Recursos Avançados de Colaboração; 

 Câmera e Voz (VoIP); 

 Compartilhamento de Tela, Aplicações e conteúdos; 

 Bate-Papo Profissional (Moderado); 

 Pesquisas On-line; 

 Quadro Branco (White Board). 

 

Grave sua conferência 

No Connect, toda capacitação realizada ao vivo, seja para 

seus colaboradores, canal de vendas ou alunos, pode ser 

gravada e posteriormente disponibilizada para acesso e 

consulta. Todo conteúdo fica gravado em um ambiente 

seguro e controlado de acordo com sua gestão. 

Entre em contato e agende uma apresentação: cgk@cgk.com.br ou pelo telefone 51 – 3392.6100 
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Adobe Connect para Educação 

A solução Adobe e-Learning para treinamento rápido oferece tudo o que você precisa para criar, 

gerenciar, implantar e acompanhar com rapidez um treinamento online muito atraente, que qualquer 

pessoa pode acessar num instante. Permite que você apresente de forma rápida cursos individuais e 

aulas virtuais dentro de um currículo comum, assim você atende a diversas necessidades de 

treinamento de forma eficiente e acessível. 

  Geração de Cursos (Rapid Learning) com alto impacto 

visual, usando conteúdo já desenvolvido;  

  Criação de tutoriais e simulações interativas; 

  Visualização da utilização de salas virtuais e treinamentos 

por Centro Custos / Diretorias; 

  Rastrear o progresso individual do aluno, através de trilhas 

de aprendizado; 

 

 

Gestão através de relatórios e indicadores 

O relatório detalhado da participação e do envolvimento do 

usuário ajuda você a compreender quais partes do evento foram 

eficazes e quais partes precisam de aperfeiçoamento. Além do 

novo relatório de envolvimento, estão disponíveis relatórios 

detalhados sobre interações e participação do usuário, como 

Perguntas e respostas, pesquisas, downloads de arquivos, chat 

e atualizações de status. 

 

Acesso Mobile 

Utilize todos os recursos do Adobe Connect em seu disposito 

móvel, contanto com colaboração completae todos recursos 

multimídia em qualquer lugar, a qualquer hora, e com 

praticamente qualquer dispositivo móvel (iOS, Android e 

BlackBerry PlayBook).  

 

Entre em contato e agende uma apresentação: cgk@cgk.com.br ou pelo telefone 51 – 3392.6100 
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Retorno de Investimento - ROI 

 Beneficie todo o ecossistema de sua organização (colaboradores, clientes, parceiros e 

fornecedores); 

 Utilize um ambiente perfeito para o ensino, colaborando na qualidade do aprendizado; 

 Aumento da receita, somado a redução drástica do ciclo de vendas; 

 Redução de custos operacionais (viagens, locomoções, hospedagem) e do tempo improdutivo; 

 Aumento da produtividade, com transferência de informações no momento certo; 

 Acesso fácil ao evento on-line, eliminando barreiras técnicas e logísticas; 

 

Mais de 1.800 corporações e universidades líderes em todo o 

mundo já adotaram o Adobe Connect como padrão em suas 

comunicações. No Brasil se destacam Banco Central do Brasil, 

Panasonic, Votorantim Cimentos, Senac, Faculdades Anhembi 

Morumbi, Hospital Israelita Albert Einstein, entre muitas outras. 

 

 

Entre em contato e agende uma apresentação: cgk@cgk.com.br ou pelo telefone 51 – 3392.6100 

Equipe de Marketing 

Geração de leads de alta qualidade a um custo mais 

baixo, através de seminários ao vivo de grande 

impacto e apresentações sob demanda atraentes que 

o seu público pode acessar instantaneamente, sem 

downloads de software incômodos. Tudo o que você 

precisa para gerenciar, apresentar e acompanhar 

com facilidade seminários via Web bem-sucedidos, 

incluindo inscrição e notificação automáticas de 

 

Aumente suas Vendas 

Feche mais negócios, ainda mais rápido com reuniões 

online de grande impacto. A solução de vendas do 

Adobe Connect permite que você encurte o seu ciclo de 

vendas com reuniões online e demonstrações de 

produtos frequentes, permitindo que você acelere o 

processo de vendas ao mesmo tempo em que reduz o 

tempo e as despesas de viagens. Recursos de 

comunicação ao vivo e sob demanda. 
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