
Faça apresentações em tempo real em 
todos os dispositivos portáteis do público, 

onde quiser

Um sistema de apresentação sem fios que 
proporciona uma experiência de reunião superior a 

públicos de qualquer dimensão

Um sistema de apresentação sem 
fios fácil de usar

O dispositivo crowdbeamer proporciona os benefícios 
de uma partilha da apresentação em tempo real a si e ao 
público, onde quiser.

É portátil. Não requer uma ligação à Internet. Partilha 
qualquer tipo de conteúdo, incluindo vídeo. Fornece 
ainda notas atualizadas ao minuto ao público, sem 
necessidade de usar papel.

O crowdbeamer® é flexível, móvel e 
funciona sem uma ligação à Internet. 
Estas características tornam-o a 
solução aplicável universalmente e é 
e s s e  d e  f a c t o  o  p o d e r  d e 
crowdbeamer. As primeiras reações 
entusiastas das empresas dos EUA 
comprovam que este produto tem um 
grande futuro pela frente no mercado 
dos EUA.

Stephen Forte

Sócio gerente da Fresco 
Capital Palo Alto



Partilhe qualquer tipo de conteúdo

Plug & play

Basta ligar qualquer sinal 
HDMI  ou  VGA ao  seu 
dispositivo de apresentação 
sem fios crowdbeamer e 
duplicar o seu ecrã. É tudo o 
que precisa de fazer – não é 
necessário instalar qualquer 
software. Pode concentrar-
se em envolver o público ao 
seu próprio estilo natural.

Totalmente móvel

Comece instantaneamente 
a partilhar o conteúdo com 
o público. Usando a rede 
Wi-Fi do crowdbeamer e a 
sua bateria integrada, pode 
literalmente fazê-lo em 
qualquer lugar – incluindo 
reuniões e discussões que 
têm lugar fora do ambiente 
da sala de reuniões formal.

Totalmente seguro

Enquanto está a fazer a 
a p r e s e n t a ç ã o  c o m  o 
crowdbeamer, o seu público 
não precisa de aceder em 
momento algum a qualquer 
rede da empresa para usufruir 
dos benefícios da partilha de 
uma apresentação em tempo 
real. Mantenha o controlo do 
que parti lha e decida no 
m o m e n t o  b l o q u e a r 
informações sensíveis.

Uma experiência superior para o seu público

Usando a nossa aplicação móvel 
gratuita, o público recebe os conteúdos 
no portátil, tablet e smatphone.

Ao ficarem com uma ideia clara daquilo 
que está a apresentar, todos ficam 
concentrados naquilo que é importante 
para si – decidindo que conteúdo 
captar, e como juntar notas, marcar 
texto, anexar tags, etc. e elaborar uma 
biblioteca privada de informações 
personalizadas, sincronizá-la com a 
nuvem ou guardá-la no Evernote or 
Microsoft OneNote.

Esta será uma aquisição obrigatória 
para qualquer pessoa que queira 
partilhar informações de uma forma 
simples e moderna. É quase 
impensável que não existisse antes. 
Recebe a mesma informação no seu 
dispositivo pessoal que vê no ecrã 
g r a n d e ,  o  q u e  m e l h o r a 
significativamente a legibilidade.

Michel De Bosschere

Antigo vice-presidente e 
membro da direção da RICOH



Converta conteúdo em informação 

Em tempo real

Nunca mais se preocupe em 
conseguir atualizações de 
última hora do conteúdo da 
sua apresentação para o 
público. O nosso sistema de 
apresentação sem fios fácil 
d e  u s a r  d i s p o n i b i l i z a 
informações em tempo real 
para a aplicação, prontas 
para serem anotadas. Isto 
dá-lhe tempo valioso para 
p r e p a r a r  a  s u a 
apresentação da melhor 
forma possível.

Uma visão clara

Acabou o tempo em que a má 
qualidade do projetor ou um 
lugar com pouca visibilidade 
proporcionavam numa má 
experiência para o público. 
Com a aplicação crowdbeamer 
instalada no smartphone, 
tablet ou portátil, o público 
recebe sempre a melhor visão 
d a q u i l o  q u e  e s t á  a  s e r 
apresentado – usufruindo de 
todas as vantagens da partilha 
da apresentação em tempo 
real.

Controlo total

A aplicação crowdbeamer 
permite que o seu público 
capte sem esforço qualquer 
conteúdo que part i lhe, 
evitando uma sobrecarga de 
informações. A qualquer 
momento, podem decidir 
c a p t a r  a q u i l o  q u e 
considerarem ser relevante 
para si.

Faça a sua apresentação da maneira que 
quiser

O crowdbeamer funciona muito bem de forma autónoma ou em 
conjunto com qualquer uma das tecnologias que estiver 
atualmente a utilizar para a partilha de apresentações em 
tempo real. Basta ligar o nosso dispositivo de fácil utilização ao 
seu projetor, ecrã plano, sistema de videoconferência, sistema 
de apresentação sem fios, etc. e começar a sua apresentação.

Junte-se a estes clientes na utilização do crowdbeamer



Use o 
crowdbeamer em 
qualquer sítio em 
que as pessoas 
se reúnam

Graças à rede Wi-Fi privada e à 
bateria integrada do crowdbeamer, 
pode usá-lo para uma apresentação 
em tempo real partilhando muito além 
do ambiente de uma sala de reuniões 
formal: Argumentos de vendas em 
salões de exposições, reuniões de 
brainstorming, formação e educação, 
visitas guiadas, visitas à empresa, etc.

Fazer apresentações em qualquer 
momento ou local sem precisar de 
u m a  l i g a ç ã o  à  I n t e r n e t  é 
simplesmente fantástico. Mas o que 
me impressiona mesmo é que a 
equipa crowdbeamer tem uma visão 
a apresentação de perspetivas 
sobre as sessões de apresentação. 
Um ótimo exemplo de análise de 
dados, ajudando as empresas a tirar 
o máximo partido da partilha de 
informações.

Michael Jones

Vice-presidente sénior, 
Estratégias Comerciais 

Internacionais



O crowdbeamer traz 
vantagens a todas as pessoas 
envolvidas nas reuniões

Os apresentadores usam o crowdbeamer 
para envolver o público como nunca o 
fizeram antes. Os participantes usam o 
crowdbeamer para conseguir o melhor 
lugar em qualquer reunião. Os 
organizadores usam o crowdbeamer para 
melhorar a produtividade da reunião.

O crowdbeamer tem potencial a nível 
mundial. Pode ser implementado de 
forma generalizada e resolve um 
problema evidente. Tem toda a lógica 
que a ambição do crowdbeamer seja 
ser uma referência mundial na 
tecnologia de apresentação.

Sam Sluismans

Parceiro Deloitte

Partilha o ecrã pessoal onde 
as pessoas se encontram

Partilha o ecrã pessoal 
sempre que as pessoas se 

encontram



Vai fazer uma apresentação? Envolva ao seu 
público como nunca o fez antes!

Partilhe a sua história – aqui e agora

Basta ligar o crowdbeamer a qualquer dispositivo com uma saída de vídeo e partilhar 
qualquer conteúdo do ecrã para permitir a partilha de informações personalizadas com o 
público. Usando a rede privada de Wi-Fi do crowdbeamer e a bateria integrada, pode 
fazê-lo literalmente em qualquer lugar.

Ofereça uma experiência única sem qualquer esforço
Comunique com públicos de qualquer dimensão no seu próprio estilo natural, sem ser 
impedido por dificuldades tecnológicas. Mantenha o controlo ao inserir e partilhar 
conteúdos em tempo real – desativando a visualização por encaminhamento, 
salvaguardando o IP ou bloqueando informações sensíveis durante a partilha de ecrã.

Mantenha sempre a tranquilidade

Nunca mais se preocupe em conseguir atualizações no último minuto do conteúdo da 
sua apresentação para o público. Confie no crowdbeamer para tratar dessa tarefa e 
ganhe tempo valioso para preparar os seus conteúdos da melhor possível.

Vai participar? Consiga o melhor 
lugar em durante qualquer reunião!

Fique sempre com uma visão clara de qualquer história

Acabou o tempo em que a má qualidade do projetor ou um lugar com pouca visibilidade se 
traduziam numa má experiência para o público. Instale a aplicação do crowdbeamer no seu 
smartphone, tablet ou portátil e consiga sempre ter uma visão privilegiada daquilo que está 
a ser apresentado.

Foque-se facilmente naquilo que é relevante para si

A aplicação crowdbeamer permite-lhe captar sem esforço qualquer conteúdo de ecrã que esteja a 
ser partilhado, evitando a sobrecarga de informações. Tire um instantâneo ou registe um 
fragmento de apresentação completo, mas faça-o apenas quando considerar que é relevante – 
tornando a partilha personalizada de informações uma realidade.

Guarde as suas principais conclusões em segurança

Usufrua de todas as vantagens do crowdbeamer para a partilha de ecrã enriquecendo instantâneos 
ou fragmentos com informações personalizadas. Use a aplicação crowdbeamer para marcar texto, 
assinalar fragmentos, adicionar comentários privados ou ideias brilhantes – e depois sincronize tudo 
na sua aplicação de tomada de notas preferida ou serviço de armazenamento na nuvem.

Vai organizar? Melhore a produtividade 
da reunião a um baixo custo!

Resolva o puzzle da sala da reunião

Utilize a partilha de ecrã do crowdbeamer onde e quando for mais necessário, com 
ou sem um projetor ou ecrã de televisão. E como não depende de uma rede Wi-Fi 
ou alimentação externa, o crowdbeamer estará sempre a funcionar.

Dê a máxima flexibilidade à sua apresentação

Quando as apresentações são finalizadas no último minuto, a poupança de tempo 
está entre as principais vantagens do crowdbeamer. Mesmo quando os 
apresentadores adicionam novo conteúdo durante uma reunião, qualquer pessoa na 
sala conseguirá captar as notas digitais atualizadas ao minuto e aproveitar as 
vantagens do crowdbeamer para uma partilha personalizada de informações.

Organize reuniões que promovam a produtividade

Reconstitua o ambiente de discussão ideal durante qualquer reunião. O 
crowdbeamer incita os participantes de uma reunião a estabelecerem novamente o 
contacto visual e a captar pistas visuais e auditivas de qualquer outra pessoa na 
mesa de reuniões.



Descubra os casos de utilização do crowdbeamer
para a partilha personalizada de informações

Reuniões de projeto

Durante as reuniões de projeto, todas as 
informações têm de ser partilhadas de forma 
transparente com as partes interessadas do 
projeto. Em vez de visualizar as informações 
decisivas num projetor ou ecrã de televisão 
central, o crowdbeamer fá-las chegar 
diretamente aos dispositivos pessoais de 
todos.

Discussões de equipa

Os espaços para reuniões oferecem um 
ambiente em que as pessoas se sentem 
encorajadas a interagir, promovendo a 
colaboração e a criatividade. Ao utilizar o 
crowdbeamer, qualquer equipa que se reúna 
neste espaço pode partilhar conteúdo de um 
monitor instantaneamente a partir de 
qualquer dispositivo com todas as pessoas 
que estão a participar na discussão.

Reuniões de direção

Independentemente do local em que os 
membros da direção participam numa 
reunião, o crowdbeamer permite que 
interajam naturalmente com outros 
participantes. Além disso, o crowdbeamer 
mantém as coisas sempre simples e não 
requer a instalação de qualquer software. Por 
conseguinte, os membros da direção nunca 
se sentem limitados por quaisquer 
dificuldades tecnológicas.

 

Apresentações a clientes

Usando a rede Wi-Fi privada do 
crowdbeamer, o conteúdo do ecrã de 
qualquer portátil pode ser partilhado 
instantaneamente com um potencial cliente. 
Sem depender da acessibilidade de uma rede 
Wi-Fi ou da disponibilidade de uma fonte de 
alimentação, o crowdbeamer pode ser 
utilizado exatamente onde é necessário – 
causando uma ótima impressão desde o 
início.

Argumentos de vendas em salões de 
exposições

Os clientes querem levar um pouco da 
sensação de entusiasmo para casa. 
Especialmente com produtos de configuração 
personalizada (como um automóvel, 
mobiliário ou uma cozinha), estão a ser 
discutidas muitas informações 
entusiasmantes num salão de exposições – e 
o crowdbeamer faz com que seja realmente 
fácil partilhar isso com os clientes.

Sessões de brainstorming

Idevem ser organizadas sessões de 
brainstorming, em primeiro lugar, para gerar 
muitas ideias para um problema específico 
em mãos. O crowdbeamer reforça o fluxo de 
ideias e informações entre todos os 
participantes e incita-os a concentrarem-se 
na interação – apoiando naturalmente o 
processo criativo.

Análise de dados e diagnósticos

Analisar os dados para diagnosticar a causa 
principal de um problema é apenas uma parte 
do trabalho que tem de ser feito. O 
crowdbeamer torna a partilha de dados de 
diagnóstico muito fácil – facilitando a consulta 
e a discussão com colegas necessárias para 
traduzir qualquer diagnóstico numa solução 
viável.

Conferências profissionais

Com o crowdbeamer ligado ao dispositivo de 
apresentação, qualquer orador pode partilhar 
instantaneamente o conteúdo com o público. 
Acabaram-se os dias de lugares com pouca 
visibilidade: ninguém precisa de ficar em pé e 
tirar fotografias do que está a ser 
apresentado, mas sim utilizar a aplicação 
crowdbeamer para captar informações.

Ensino

Ajudar os alunos a adquirirem novos 
conhecimentos é um processo que sofreu 
muitas alterações no passado recente. Com 
a capacidade do crowdbeamer de capturar 
imagens de monitor estáticas e de gravar 
fragmentos de apresentações, os alunos 
conseguem documentar tanto os factos como 
o processo de aprendizagem.
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