
GOTO: A SOLUҪÃO MODERNA 
DE COMUNICAҪÕES UNIFICADAS 
PARA ESCOLAS  



O LÍDER IMBATÍVEL EM 
COMUNICAҪÕES PARA 
ESCOLAS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO

A família GoTo é amplamente usada para criar escolas 
e salas de aula virtuais mais seguras e com uma 
comunicação melhor entre alunos e professores.

Vamos ver em mais detalhes como a família GoTo pode 
melhorar a sua comunicação e a sua colaboração.
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Líder de confiança em colaboração e comunicação em nuvem, a família 
GoTo oferece recursos de voz, vídeo, central de atendimento e 
telefonia.

Conquistamos uma ativa base de clientes ao combinar tecnologia 
inovadora, experiência de usuário elegante e intuitiva, modelo de 
funcionamento simples e dimensionável, e preços competitivos.

Veja como a Suíte GoTo pode ajudar seu corpo docente a se manter 
conectado.

NOSSAS SOLUҪÕES DE COLABORAҪÃO E 
COMUNICAҪÕES UNIFICADAS PARA A SUA ESCOLA

Telefonia em nuvem

Sistemas de emergência

Interatividade e engajamento

Palestras para grupos grandes

Aulas virtuais

Videoconferências seguras
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A FAMÍLIA GOTO  
NA SALA DE AULA

Proteja seus alunos contra o inesperado. 

Aumente a segurança da sua escola e 
use sistemas de notificação.

• A criptografia TLS e AES de 256 bits em repouso protege bate-papos, sessões, 
gravações, anotações sigilosas e muito mais.

• Recursos de segurança para organizadores de reuniões incluem proteção 
por senha e bloqueio de reuniões.

• Controle total sobre os participantes das sessões (para monitorar, desativar 
o áudio ou remover alguém).

• Integração do sistema de telefonia com meios de radiomensagem locais  
e equipamentos de segurança, como travas de portas, sistemas de alarme 
e muito mais.

• Configure com facilidade sinais, sistemas de radiomensagem e telefones para 
transmitir anúncios e alertas durante emergências.

• Total integração com sistemas de notificação em massa InformaCast  
e CatapultEMS para manter todos seguros, conectados e informados.

A Suíte GoTo dá autonomia para que os educadores 
mantenham os alunos seguros, satisfeitos e em 
constante aprendizagem. 
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Conexão real com todos 
os alunos.

Administração fácil e preços 
que cabem no orçamento. 

Experiências avançadas 
de aprendizagem online.

• Os participantes não pagam nada para estar nas 
reuniões e webinars pelo computador ou por 
dispositivos móveis. Seus alunos só precisam ter uma 
conexão com a Internet.

• Aplicativos premiados para iOS e Android se 
adaptam à diversidade de condições da rede LTE e 
da Internet para manter a qualidade da chamada.

• Recursos essenciais de acessibilidade, como modo de 
alto contraste, transcrição de reuniões e legendas.

• As gravações de reuniões e webinars permitem que 
os alunos vejam e revejam a matéria, cada um no 
seu ritmo.

• Uma pesquisa mostra que 98% dos usuários 
de instituições educacionais, do governo e de 
organizações sem fins lucrativos concordam 
que a facilidade de uso e a confiabilidade do 
GoToMeeting superam a concorrência.

• Integração personalizada e treinamentos on-
demand preparam a sua escola para usar os 
produtos GoTo em pouquíssimo tempo.

• Com planos de pagamento flexíveis e opções de 
pacote, você paga somente pelo que precisar usar  
e nada mais.

• Compartilhe materiais como folhas de atividades, 
livros de exercícios e links externos – antes, durante 
e depois das reuniões.

• Com consultas, pesquisas e bate-papo, os alunos 
interagem com o conteúdo em tempo real.

• Armazenamento em nuvem para guardar trabalhos 
de aula, manuais, testes e muito mais.
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POR QUE O GOTOCONNECT?

As soluções de colaboração e comunicações unificadas 
são o novo padrão para as escolas manterem alunos  
e professores trabalhando em equipe. 

Vamos dar uma olhada no GoToConnect, nossa plataforma 
de comunicações unificadas que combina ferramentas 
de colaboração e telefonia em nuvem. 

Nem todas as soluções de colaboração e comunicações 
unificadas são iguais. Há muitas ferramentas de 
comunicação “boas” por aí, mas o GoToConnect  
é a melhor. 

Com planos de pagamento 
flexíveis e opções de pacote, 
você paga somente pelo que 
precisar usar e nada mais.

ECONÔMICO

Um fornecedor com 
décadas de experiência 
em colaboração.

ROBUSTO

Fácil de implementar, 
gerenciar e usar para 
todos os estudantes.

FÁCIL

Oferece ferramentas de 
comunicação confiáveis e 
seguras tanto para os pais 
quanto para professores.

CONFIÁVEL

Oferece conectividade 
remota entre todos os 
continentes.
Tem todas as ferramentas 
de que as equipes remotas 
precisam.

GLOBAL
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COM A PALAVRA, 
OS NOSSOS 
CLIENTES

Escolas públicas de Fraser (Michigan)
O distrito de escolas públicas de Fraser, no estado de Michigan (EUA), usa o 
GoToMeeting para ir além do ensino presencial tradicional para 4.800 alunos 
dos ensinos fundamental e médio.

“Os alunos adoram [o GoToMeeting] porque podem aprender, 
compartilhar e ter a sensação de pertencer a uma comunidade. 
A escola é muito mais do que apenas ter aula e fazer prova.”

— Troy Linder, CTO

Global Alumni
Os professores usam o GoToWebinar para ministrar aulas de alta qualidade 
para uma grande quantidade de alunos simultaneamente.

“O GoToWebinar nos proporciona muita agilidade e versatilidade 
na forma como promovemos e ministramos os nossos programas 
educacionais.”

— Luis Perez, CTO

Para Los Ninos
Com o GoToConnect, a Para Los Ninos tem um sistema de telefonia confiável e 
escalável, que pode ser gerenciado remotamente mesmo em caso de desastres 
naturais.

“Estamos em Los Angeles, onde pode haver um terremoto a 
qualquer momento. Precisávamos de um sistema que pudesse 
funcionar de qualquer lugar. É isso que o GoToConnect nos 
proporciona. Tudo fica centralizado na nuvem.”

— Geovanni Rivas, chefe de TI

Forest Lake Christian School
A Forest Lake usa o GoToConnect para viabilizar comunicações modernas e 
eficazes.

“Com o GoToConnect, temos muito mais capacidade para 
crescer. Ter um sistema que acompanha o nosso crescimento 
é muito importante. E não estou falando só da quantidade de 
telefones ou do alcance do sistema. Temos muito mais opções 
de comunicação agora.”

— Andrew Ricabal, superintendente
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Converse com um especialista

© 2020 LogMeIn, Inc. Todos os direitos reservados. 07.24.2020/LMI1396u

Saiba como uma parceria com a família GoTo pode modernizar 
sua escola. Permita que os professores e funcionários se 
conectem entre si e com os alunos, de qualquer lugar.

UNIFIQUE SUAS 
COMUNICAҪÕES COM  
A FAMÍLIA GOTO


