FERRAMENTAS ONLINE PARA COLABORAÇÃO DAS TAREFAS DAS CASAS ESPÍRITAS
RECURSOS BÁSICOS

FERRAMENTA

DESCRIÇÃO
PLATAFORMAS DISPONIVEÍS

MEET

ZOOM

HANGOUT

SKYPE

Os recursos do Hangouts Meet variam de acordo com o plano G Suite
contratado. No plano básico é possível fazer reuniões com até 100 pessoas e
sem limite de tempo. Em razão da pandemia do coronavírus, o Google liberou
todas as contas do Hangouts Meet para reuniões de até 250 pessoas,
transmissões ao vivo e gravação das reuniões. Não há como fazer um teste do
Hangouts Meet,

São quatro tipos de plano, um gratuito e três pagos. No gratuito você
consegue fazer chamadas um-a-um ilimitadas. se quiser conectar várias
pessoas, há um limite máximo de 100 (pessoas) e 40 minutos por reunião. O
número de participantes permitidos em uma reunião e a duração vão
aumentando de acordo com o plano pago que você escolher. Essa ferramenta
não necessita que o telespectador tenha uma conta

Uma das grandes vantagens do Hangouts é a integração com todas as
ferramentas do Google. Você pode marcar reuniões na sua agenda do Google,
e irá aparecer um link para uma sala de bate-papo. Nele, é possível
participação de mais de 25 usuários numa conferência por vídeo. Além disso,
a ferramenta não precisa de cadastro para aceitar um convite para uma
chamada em vídeo. Por exemplo, você só recebe um link para participar da
reunião por tempo indeterminado.

É uma plataforma da Microsoft, que veio com a proposta de substituir o MSN
Messenger. Para criar uma conta, você apenas precisa ter um e-mail. Você
pode utilizá-lo tanto para chat, como apenas para áudio, ou vídeo e voz.
Também é possível enviar arquivos, como fotos, vídeos, gráficos, planilhas,
etc. No Skype você pode conversar com até 25 contas numa única chamada
de áudio ou vídeo por tempo indeterminado.

GOOGLE DUO

Entrar no Duo é simples, o sistema dispensa até mesmo ter uma conta do
Google. O usuário só precisa adicionar o número de telefone e, para fazer a
verificação, inserir o código enviado por SMS. Todas as chamadas realizadas
pelo Google Duo são protegidas por criptografia ponta-a-ponta e por uma
tecnologia que transfere os dados entre os usuários sem qualquer plugin ou
software adicional. No programa, até 12 pessoas podem participar da vídeo
chamado por tempo indeterminado.

DISCORD

O Discord é um software destinado para pessoas se comunicarem online. A
plataforma permite chats por texto e voz, e tem a opção de criar salas de batepapo privadas. Essa função pode ser usada para adicionar seus amigos e
iniciar uma comunidade para troca de mensagens em torno de assunto
específico por tempo indeterminado. Os chats de voz podem ter até 10
pessoas.
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Versão Pro: R$60,00.
Nela, o número limite de
duração por sessão é de
24 horas

-

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

-

-

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

-

-

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

-

-

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

-

-

-

-

