
Educação à Distância 
Solução de videoconferência 



A TES está em sintonia com o que há de mais 
avançado em soluções audiovisuais, em 
comunicação presencial e a distância. Está no 
mercado desde  e acompanha toda evolução 
tecnológica em comunicação. Nosso 
compromisso é distribuir as melhores ferramentas 
multimídias e prover soluções inteligentes em 
projetos para as áreas corporativas privadas e 
públicas.  

Cravinhos - SP São Paulo - SP 

As soluções TES de ensino à distância permitem 
aos alunos participarem de aulas com 
professores localizados em outras cidades, 
estados ou países. 

Videoconferência 



Características do projeto EAD 
  

  

• Sala de geração para o professor 

• Salas de recepção para os alunos (Caso tenha necessidade) 

• Infraestrutura de videoconferencia para multiponto e gerenciamento 

• Sistema de gravação 

• Interatividade por áudio e video 

 



  

  

• Câmera 12x zoom ótico 

• Resolução 1080p60 

• Protocolo H.265 

• Microfones a serem especificados 

• 2 saídas HDMI 

• 2 entradas para conteúdo 

• Suporta câmera adicional 

• Opcional multiponto até 24 sites 

• Suporta gravação local via USB 

Sala de geração 
Yealink VC800 



Exemplo de Sala de geração 

  

  

• O professor pode ministrar a aula sentado 

utilizando o notebook ou em pé utilizando 

uma lousa (tradicional ou interativa) 

• Equipamento de videoconferência 

• Monitor 

• Microfone 

• Opcional Lousa Interativa 



  

  

• Câmera 5x zoom ótico 

• Resolução 1080p60 

• Protocolo H.265 

• Microfones a serem especificados 

• 2 saídas HDMI 

• 2 entradas para conteudo 

• Suporta câmera adicional 

• Suporta gravação local via USB 

Sala de recepção 
Yealink VC500 



Exemplo de Sala para 30 alunos 

  

  



  

  

Recebendo conteúdo remotamente 



  

  

Visão do professor remoto 



Com professor ou Tutor local 

  

  



Yealink YMS 
  

  

• Funcionalidade multiponto 

• Videoconferencia mobile (smartphone/tablet/pc) 

• Agendamento das videoconferencias 

• Gerenciamento dos equipamentos 

• Backup/Restore dos equipamentos 

• Atualização de firmware 

• Estatisticas de utilização 

• Travessia de Firewall 

• Gravação centralizada 



Topologia de rede 



SLA de atendimento 

• Suporte técnico remoto e on-site 

• Prazo para atendimento remoto:  4 horas 

• Prazo para atendimento on-site:  48 horas nas capitais 

• Prazo para solução temporária:  72 horas nas capitais 

• Prazo para solução definitiva:  5 dias nas capitais 




