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O IPBRICK.CAFE é um espaço privado 
e seguro para troca de informação, que 
permite não só agilizar a comunicação 
da empresa com os colaboradores como 
também a comunicação entre os próprios 
colaboradores. 

Funciona de forma totalmente integrada com 
as Comunicações Unificadas da IPBRICK: 
Voz, Videoconferência, Email e Chat.



Interface Inicial - Possibilidade de recuperar a palavra-passe
- Área de notícias
- Área de login

Perfil de Utilizador - Permite alterar as informações pessoais do utilizador (nome, função e 
  outros…)
- Possibilidade de personalizar a UCoIP Bar por Grupos de Utilizadores 
  ou apenas por Utilizadores
- Alterar a password de acesso para todas as aplicações de trabalho
- Selecionar os calendários, por utilizador, que pretende visualizar
- Possibilidade de alterar as definições das chamadas (VoIP) 
- Permite definir a resposta Automática (auto-reply)
- Permite personalizar a interface da aplicação
- Possibilidade de ativar ou desativar as notificações para: notícias, 
  Inquéritos e Publicações
- Possibilidade de configurar o tipo de notificação que pretende 
  receber por e-mail: nova publicação e/ou comentários à publicação
  

Ficheiros - Acesso a todos os ficheiros que se encontram na pasta  de sistema do 
  utilizador, bem como em pastas partilhadas

Mensagens de Voice Mail

Área Aplicacional - Acesso através de Single Sign-On a todas as aplicações de trabalho



Feed - Publicação de posts
- Publicação de posts com anexos
- Partilha de documentos do iPortalDoc (Gestão Documental e de 
  Processos) para o IPBRICK.CAFE
- Possibilidade de reagir às publicações com “gostos” e “emojis”
- Possibilidade de comentar as publicações e responder a comentários
- Possibilidade de identificar utilizadores quer nas publicações quer 
  nos comentários
- Permite adicionar anexos aos comentários
- Possibilidade de colocar posts em destaque
- Publicações automáticas de aniversário

Notícias - Permite definir quais as notícias que ficam visíveis para toda a 
  organização ou apenas para um grupo de utilizadores
- Possibilidade de definir quais as notícias a aparecer na interface de 
  login
- Possibilidade de usar Tags nas notícias

Inquéritos - Possibilidade de criar inquéritos com: resposta única, resposta 
  múltipla ou resposta aberta 
- Possibilidade de adicionar imagens às questões
- Permite definir se o inquérito será publicado para toda a organização 
  ou para um grupo de utilizadores
- Possibilidade de definir a data em que o inquérito expira 



UCoIP Bar
Integração com a solução 
de Comunicações
Unificadas

- Chat Profissional
- Chamadas de Voz
- Videoconferência
- Email integrado
- Destaque para novos utilizadores da aplicação no topo da UCoIP Bar
- Criação de grupos dinâmicos, com possibilidade de fazer 
  publicações apenas para esses grupos e de conversar através de 
  chat profissional
- Possibilidade de adicionar contactos externos, utilizadores de 
  tecnologia IPBRICK.
- Histórico de chamadas
- Histórico de chat
- Possibilidade de partilhar ficheiros via Chat
- Possibilidade de criar grupos de Chat
- Possibilidade de agendar videoconferências com um ou vários 
  participantes

Presença - Possibilidade de definir o seu estado como Disponível, Ausente ou 
  Ocupado [Voz, Chat Profissional e Videoconferência]

Álbuns - Suporte para fotografias
- Suporte para vídeo
- Possibilidade de comentar e reagir tanto às fotografias como aos 
  vídeos

Favoritos - Possibilidade de definir os seus favoritos [sites] para acesso rápido



Links - O administrador do sistema pode definir links específicos e 
  disponibilizá-los na interface da aplicação para um ou vários 
  utilizadores

Moderação de Feeds - Permite ao administrador da aplicação aprovar ou reprovar posts

Pesquisa - Possibilidade de pesquisar na área de publicações, notícias, 
  inquéritos e álbuns, por termos ou por hashtag

Mensagem Inicial - Possibilidade de definir uma mensagem, com ou sem links e 
  imagens, que irá aparecer sob a forma de pop up quando o utilizador 
  faz login na aplicação
- Possibilidade de ocultar o pop up 

Eventos - Acesso aos calendários partilhados
- Acesso ao calendário de aniversários
- Acesso ao agendamento e inicio de uma videoconferência
- Possibilidade de agendar eventos 



geral@ipbrickdi.com
www.ipbrick.com
www.iportaldoc.pt

Avenida de França, 821
4250-214 | Porto - Portugal
(+351) 220 126 900

Assista ao vídeo sobre o IPBRICK.CAFE

https://www.youtube.com/watch?v=1Tgtn6_A20o

