
Soluções de Videoconferência AVer 
Reuniões colaborativas fáceis e acessíveis 



A perfeiçoe a sua forma de realizar reuniões a distância com as soluções de videoconferência 

AVer. Equipes colaborativas interconectadas para a troca de informações por meio de 

uma experiência de vídeo de alta qualidade, como se os participantes estivessem reunidos no 

mesmo lugar. Independente da distância, existe algo com que todos os usuários concordarão: ter 

um AVer EVC em suas salas  de reuniões.    

Extremamente competitiva.  
A série AVer EVC oferece excelente qualidade por um preço acessível, viabilizando a aquisição por empresas 

de diferentes portes e segmentos. A composição básica da videoconferência inclui: câmera com alta definição, 

microfone com cancelamento de ruídos e ecos, e um codec confiável para streaming de vídeos em alta 

definição e compartilhamento de telas em tempo real.

AVer série EVC é compatível com...  
... Sistemas de videoconferência H.323 (como Cisco, Polycom, a LifeSize), dispositivos SIP*, e serviços de nuvem 

como BlueJeans, Zoom, Fuze, Acano, Pexip, etc (desta forma, pessoas podem participar das reuniões por meio 

de telefones, laptops e tablets). 

Faça Você Mesmo. 
Ligar uma videoconferência AVer é muito simples, basta conectar os 6 cabos inclusos, posicionar a câmera e o 

microfone e ativar a internet (talvez, aqui você precise de ajuda para abrir as portas do firewall). É apenas isso.

* Consulte a lista de compatibilidade SIP da AVer.

Seja bem-vindo à série AVer EVC. 

Construída para vídeoconferências em grupo.

Construída para colaboração cotidiana. 

Construída para oferecer comunicação confiável, 
clara e sem atrasos. 

Construída para ser acessível, mas sem deixar de 
lado a qualidade.

• Não necessita de computador, a menos que deseje compartilhar uma apresentação. 

• Full HD incorporado 10 vias MCU no mercado (somente EVC900).

• Compartilhamento de conteúdo em tempo real, com suporte para dois monitores e 
muito mais, sem custos adicionais. 

• A melhor garantia do mercado: 3 anos.

• Suporte técnico especializado. 

• Sem taxas de manutenção e serviços.    

Outros benefícios AVer: 



““

EVC900 - Videoconferência multiponto 1080p com 16x PTZ para 10 
pontos com MCU 
A EVC900 é perfeita para grandes salas ou auditórios, e pode conectar chamadas em 

vídeo com até 10 pontos diferentes.

• Acompanhe reuniões via mobile ou desktop por meio do AVer EZMeetup ou 

softwares de terceiros compatíveis com PC/Mac/iOS/Android

• 3 saídas de vídeo, duas entradas de vídeo, API remoto e RS232                           

• Novas opções de layout, incluindo o modo Ativar Voz

• Compartilhamento e gravação de conteúdo via unidade flash USB 

• Câmera grande angular 1080p HD, com zoom óptico de 16X

• Ideal para médios a grandes grupos

EVC300 - Videoconferência multiponto 1080p com 16x PTZ para 4 

pontos com MCU 

A EVC300 é indicada para salas ou auditórios, e possui capacidade para atender 

chamadas de vídeo com até 4 pontos. Tem as mesmas características da EVC900 e 

uma infinidade de portas IO. É perfeita para projetos de integração de salas.

EVC130P - Videoconferência ponto a ponto 1080p com 16x PTZ  
Top de linha da série EVC ponto a ponto, é ideal para videoconferências com um grande 

número de participantes. O melhor custo-benefício para a realização de reuniões 

profissionais a distância, sem a necessidade de novos investimentos para atualizações.

• É ideal para grupos médios ou grandes.

• A câmera possui grande angular Full HD 1080p, com zoom óptico de 16X.

• Possibilita o compartilhamento de conteúdo em tempo real ou gravação em unidade 

flash USB.

EVC100 - Videoconferência ponto a ponto 720p  
Perfeita para pequenas salas de videoconferências ou escritórios executivos. A EVC100 

permite criar espaços de videoconferências de alta qualidade com baixo investimento.

[ a AVer EVC130p] possui configurações muito superiores a maioria das 

alternativas nessa faixa de preço, inclui sistemas modulares, bem como outras 

características dos mais populares sistemas de videoconferência.                                 

 - Rob Arnold, Principal Analyst                                                                                                            

““A maioria das videoconferências incluem menos de 10 participantes. Ao atender 

um número maior de contatos, como é o caso da EVC900, a AVer oportuniza 

aos clientes conexões com qualidade de banda para a transmissão de vídeo em 

alta resolução, além de ser a melhor alternativa em relação ao custo-benefício 

envolvido. A competitividade da AVer desafia o status quo do mercado de 

videoconferência. 

- Ira M. Weinstein Analyst & Partner 

Qual é o sistema certo para mim? 



Jason_

A experiência de vídeo da série EVC

Realize uma chamada  
Com o guia de tela e o controle remoto, é 
muito simples acessar configurações como 
discar, mudo e presente.

Grave suas reuniões  
Nas EVC130/130P/300/900, para gravar reuniões 
para a reprodução em qualquer sistema AVer ou 
computador, basta inserir uma unidade flash USB. 

Crie sua agenda  
É possível criar uma agenda de contatos 
na EVC e chamá-los pelo nome ao invés de 
utilizar o número IP.

Conexões   
Você pode usar as EVC900/300 para conectar 
respectivamente 10 ou 4 locais em uma única 
chamada, inclusive via mobile ou desktop.

Conectividade  
As reuniões realizadas com as EVC900/300 podem 
ser acompanhadas via mobile ou desktop por 
meio do Aver EZMeetup ou softwares de terceiros 
compatíveis com PC/Mac/iOS/Android.

Compartilhamento de Tela e      
Dual Monitor 
Durante uma videoconferência é possível 
compartilhar o conteúdo do seu computador 
em tempo real adicionando uma segunda tela 
para gráficos e apresentações.

Pré-definições da câmera  
É possível configurar e salvar ângulos da câmera 
(Pan, Tilt, Zoom) para alternar pontos de vistas 
durante as videoconferências de dois, dez ou até 
cinquenta participantes. 

Controle Remoto via Smartphone   
Controle o seu sistema EVC via smartphone, 
iPhone ou Android, com o aplicativo gratuito 
Aver VClink. Faça chamadas, procure contatos, 
ative gravações e até mesmo tire fotos para 
compartilhar com os demais participantes and 
even take photos to share. 



EVC900                                                                                          
Videoconferência multiponto 
1080p com 16x PTZ para 10 

pontos com MCU   

EVC300 
Videoconferência multiponto 

1080p com 16x PTZ para 4 
pontos com MCU 

EVC130P
Videoconferência ponto a 

ponto 1080p com 16x PTZ 
 

EVC100 
Videoconferência ponto a 

ponto 720p  

Zoom óptico de 16x, com a maior capacidade para 

multipontos, ideal para salas amplas e auditórios

Melhor Custo Total de 

Propriedade (TCO), com 

câmera de 16x de zoom óptico 

para qualquer tipo de sala

Nosso sistema básico e mais 

acessível que é perfeito para 

pequenos ambientes

Perfeito para grupos médios e grandes Perfeito para grupos pequenos

Câmera de ângulo amplo 1080p HD PTZ com 16x de zoom óptico
Câmera de ângulo 88o 1080p HD 

PT com 4x de zoom digital

1080p, 30 quadros por segundo 720p

Compartilhamento de conteúdo com resolução 1080p 30 

quadros por segundo. Entradas HDMI (incluindo áudio) ou VGA

Compartilhamento de conteúdo com resolução 720p 30 

quadros por segundo. Entrada VGA

Gravação HD em dispositivo USB Não disponível

1 microfone incluso, expansível para até 4

Preparado para H.323, SIP e nuvem

Saídas para monitores: 2 HDMI + 1 VGA Saídas para monitores: 1 HDMI + 1 VGA

Comunicação segura com a criptografia AES

Compatível com a nuvem

Faz videoconferência com até 

outras 9 localidades em 1080p 

30 quadros por segundo

Faz videoconferência com até 

outras 3 localidades em 1080p 

30 quadros por segundo

Somente ponto a ponto

API remota com RS232 para sistema de controle de sala
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