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Telemedicina
Solução de videoconferência para área 

médica



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 de videoconferência se aplicam a
Telemedicina, que permite diversas aplicações.

Videoconferência

A TES é capaz de realizar projetos multimídias
para salas de reuniões, salas de treinamento e
auditórios.

Áudio e Vídeo



Telemedicina

O uso da , como ferramenta de comunicação, tem
se tornado muito frequente entre os profissionais da saúde, pois ajuda
a ultrapassar a barreira da distância entre médicos, clínicas, centros
de especialidade, consultórios e hospitais, para que se comuniquem
de maneira prática e rápida.



de centros médicos 
distantes

de 
profissionais da saúde

que visam o 
tratamento e prevenção de 
doenças

que 
não podem se deslocar até o 
consultório ou hospital.

Vantagens da Telemedicina



Como funciona esse modelo 
?
Com avanço da tecnologia baseada em , não existe mais a
necessidade de se criar uma infraestrutura de servidores para
interligar as videoconferências. Qualquer dispositivo,
(smartphone, tablet e notebook) ou (codec de
videoconferência), pode se conectar na nuvem.



Tipos de dispositivos

Smartphone, Tablets e Notebooks Codec de videoconferência

Solução TES – Telemedicina



Codec de videoconferência

Rack com rodízios

Sound bar (opcional)

TV LED  55”– 4K

Ideal para salas de reuniões de equipe
médica, pronto atendimento e consultórios.

TES Video Connect Simples



Codec de videoconferência

Rack com rodízios

Sound bar (opcional)

02 TVs LED  55”– 4K

TES Video Connect Duplo

Ideal para salas de treinamento
de equipe médica e instituições
de ensino na área da saúde.



Cenários com o TES Video Connect

2 Mbps 2 Mbps

Nuvem

MS
Meeting Server

Hospital Faculdade
de Medicina

Notebook
Smartphone



Soluções Audiovisuais TES

Suportes Móveis Para TVs

Simples e Duplo

Lousa Branca

de Aço Cerâmico

Suportes 

para Projetores

Telas de Projeção

Retrátil, Elétrica e Tripé




