
Veja você mesmo - Confira nosso trabalho!
Clique nos links abaixo para ver exemplos de Zoom Rooms 

implantadas pela equipe de Serviços Profissionais da Zoom.

Huddle 2-7

Sala de conferência 7-13

Sala de reuniões gerais

Sala de conferência ProAV 7-13

Sala de conferência ProAV 9-19

Espaços divisíveis

Espaço de treinamento

Benefícios do serviço   
 ● Trabalhe com um gerente técnico de projeto 

como seu único ponto de contato

 ● Aproveite nossa equipe de desenvolvedores 

especializados no Zoom Room

 ● Instaladores certificados do Zoom Rooms

 ● Apresentação de parceiros de aquisição e 

monitoramento de entrega de equipamentos

 ● Gerenciamento global de programas

Trabalhe com especialistas certificados
A equipe de Serviços Profissionais da Zoom possui muitas 

certificações do setor de áudio e vídeo para garantir que 

estamos projetando a solução certa para você, incluindo:

 ● Avixa CTS, CTS-I, CTS-D

 ● Dante nível 1, 2, 3

 ● Treinamento em Shure IntelliMix e Microflex 

Advance

 ● QSC Nível 1 e 2

Suporte
Cada instalação do Zoom Room conta com uma garantia 
de fabricação de 90 dias e inclui suporte remoto aos 
Serviços Gerenciados. A Zoom oferece serviços gerenciados 
adicionais para ajudar no suporte ao Zoom Rooms por meio 
de monitoramento remoto, suporte técnico, expedição e 
serviços no local. 

O que está incluído?
Pré-implementação

 ● Pesquisa remota de local

 ● Design do Zoom Rooms

 ● Equipamento recomendado

 ● Orientação para preparação do site 

Implantação 

 ● Instalação e configuração

 ● Relatórios de campo de implantação

 ● Comissionamento

Pós-implantação 

 ● Guia de referência do usuário

 ● Diagramas funcionais “as-built”

 ● Imagens do ambiente pronto

Serviços Profissionais 
da Zoom

Os Serviços Profissionais da Zoom garantem uma implantação tranquila do Zoom Rooms

A equipe de Serviços Profissionais da Zoom é composta de arquitetos de solução, gerentes técnicos de projeto e 

engenheiros de projeto, todos especialistas líderes do setor em áudio e vídeo e em desenvolvimento e instalação do 

Zoom Room.

https://www.dropbox.com/sh/sgq0ifw9b5u48v2/AACB93_TJN2Wi3NBb-dhJDnva?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6wrsru1u3hw5tl1/AABTtPD0HQqPnoIrXyFZJgVia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ckp3qw17vahx0ww/AAAvYUfDtV4VxVQO4BIDBVjSa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/r6dalxk2vpgxcyh/AAD83CaqL6ItLjrwwsoHULN4a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/625eyqrf2q1yebx/AAAmT-qxx3a5K7GeN_g6jxRia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pzrcun82cn1b2z1/AAAnTyTz3lXI6v3Vg9qcuIRPa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1btvov2e0gfv3th/AAD2B6CWYVm9yFXfSVNZTHgZa?dl=0

