
Comunicação De Vídeo Blockchain Segura 
Em Que Você Pode Confiar



Vídeo Seguro e Imutável 
Interview Platform
VISÃO GERAL CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Mea: Connexus é um vídeo seguro e 
imutávelsolução de entrevista que foi projetada 
paraatender aos requisitos de qualquer 
investigação. Pode ser usado para fins criminais, 
privados, jurídicos ouinvestigações financeiras ou 
inquéritos queexigem um registro imutável da 
entrevista.

Mea: Connexus apoia qualquer compromisso 
onde uma organização se baseia na 
evidênciaintegridade das entrevistas e reuniões 
em vídeo.

Garantido para os padrões OFICIAIS do Reino 
Unido, Mea:Connexus é a única solução de 
entrevista de vídeo que usa Blockchain e uma 
impressão digital digital de dados para garantir 
que todas as entrevistas em vídeo são imutáveis, 
o que significa que seu conteúdo não pode ser 
desafiado com sucesso mais tarde encontro.

• Imutabilidade de Blockchain e Validação

• Gestão de caso

• Gravação Obrigatória

• Codificado por tempo e nomeado transcrição

• Vídeo seguro, bate-papo, compartilhamento 

de mídia e armazenamento

• Branding Organizacional

• Armazenamento em nuvem seguro de 1 TB

• Armazenamento adicional de forma 

transparente custo

• Vídeo imutável para download Registros de 

entrevista

• Vídeo imutável compartilhável Registros de 

entrevista

• Backup Seguro

• Preserve a entrevista Meio Ambiente

• Agnóstico de dispositivo

• Modelo de licenciamento simples

• Preços transparentes

• Comunicando

• Uso de auditoria

Para obter mais detalhes, consulte “Chave 
Recursos em detalhes ” 

APLICAÇÕES POTENCIAIS
• Polícia: testemunha, vítima, Entrevistas 

de suspeito e verificação e verificação em 
segundo plano.

• Jurídico: Depoimentos, Entrevistas com 
clientes, Civil Investigações de processos 
judiciais, cliente remoto Encontros.

• Seguros e Bancos: Fraude Investigação, 
entrevistas sobre empréstimos.

• Justiça: Salas Virtuais do Tribunal. 



Aumento Da Satisfação Do Público / Cliente 
Oferece às pessoas a capacidade de se envolver e colaborar com você em 
um hora e local que lhes convém. 

Maior Capacidade, Tempo De Viagem Reduzido
Entrevistas e reuniões podem ser realizadas por uma fração do custo 
associado a viagens e outras despesas, melhorando a força de trabalho 
utilização e aumento da capacidade organizacional e produtividade para 
atender a demanda.

Aumento No Padrão De Cuidados Posteriores
Ao fornecer um método mais eficiente de engajamento, Mea: Connexus 
pode ajudar as organizações a se envolverem com mais de sua parte 
usuários e clientes na maior parte do tempo.

Atrasos De Serviço Reduzidos
Remove barreiras geográficas e outras barreiras para se organizar 
mutuamente horário e locais convenientes para entrevistas e reuniões e 
permite organizações para progredir em seu trabalho no ritmo.

Pegada De Carbono Reduzida
Reduzindo a necessidade de todos os participantes viajarem para 
entrevistas e reuniõesproporcionará impactos positivos no meio 
ambiente por meio da redução de o uso de combustíveis.

Integridade De Evidências De Blockchain
Reduza o número de desafios sobre a integridade das informações 
apresentado em uma entrevista em vídeo ou reunião. 

Benefícios



Principais Recursos Em Detalhes
Imutabilidade Blockchain 
A integridade das evidências de entrevistas em vídeo gravadas é 
fundamental importância e Mea: Connexus usa tecnologia Blockchain e 
SHA-256 algoritmos hash para criar um ‘saco de evidências digital’ lacrado 
em torno do conteúdo da entrevista para garantir a sua autenticidade.

Gravação Obrigatória
Mea: Connexus grava todas as entrevistas em vídeo desde o início até 
o encerramento da sessão de entrevista. Todo o envolvimento entre os 
participantes é gravada para futura revisão e apresentação.

Transcrição Nomeada E Codificada Por Tempo
Mea: Connexus converte a fala de cada participante em texto e apresenta 
a organização de hospedagem com uma transcrição completa de todo 
o vídeo entrevista, detalhando sequencialmente quem estava falando, o 
que foi dito e emque horas.

Vídeo, Bate-Papo, Compartilhamento De Mídia E Armazenamento Seguros
Mea: Connexus usa criptografia AES de 256 bits para proteger seu vídeo 
entrevistas, transcrições de chat e qualquer mídia compartilhada entre os 
participantes ao longo da entrevista. Todas as entrevistas em vídeo e materiais 
compartilhados são armazenado com segurança com criptografia na nuvem. 
Mea: Connexus foiassegurado ao nível OFICIAL do Reino Unido e alinhado com 
o National Cyber   do Reino Unido Princípios de SaaS e Cloud do Security Center.

Registros De Entrevistas Em Vídeo Imutáveis   Compartilháveis
Você pode compartilhar downloads com terceiros ou usá-los em sua rede 
digital gerenciamento de evidências e sistemas de gerenciamento de 
registros / casos. 

Validação Blockchain
Com a capacidade de produzir “falsificações profundas” e de edição de 
conteúdo de vídeo cada vez mais fácil, Mea: Connexus usa Blockchain para 
fornecer validação e autenticidade da entrevista em vídeo. Isso permite que 
os usuáriose terceiros para validar o conteúdo de uma entrevista em vídeo 
para demonstrar e garantir que não foi adulterado de nenhuma forma.



Gestão de caso
Reconhecendo que as investigações são amplamente realizadas 
por grupos de indivíduos, Mea: Connexus fornece a capacidade para 
organizações de criar grupos de usuários que replicam sua estrutura 
organizacional. Os membros do grupo podem colaborar na revisão e 
anotação do vídeo entrevistas

Branding Organizacional
Seus clientes querem ter certeza de que estão falando com você, então 
Mea: Connexus permite que você use sua própria identidade corporativa, 
logotipos, brasõese emblemas e fornece aos participantes sua própria 
política de privacidade e avisos de consentimento.

Armazenamento Em Nuvem Seguro De 1 TB
Você receberá 1 TB de armazenamento em nuvem seguro como parte 
de sua licença básica custo, dando a você a liberdade de se concentrar 
na condução de importantes entrevistas em vez de se preocupar se você 
tem armazenamento suficiente para fazer isso.

Armazenamento Adicional A Um Custo Transparente
Se precisar de mais de 1 TB de armazenamento, você pode comprar TB 
adicional unidades a um preço transparente e econômico.

Registros De Entrevistas Em Vídeo Imutáveis   Para Download
Mea: Connexus permite que você baixe sua entrevista em vídeo imutável 
registros contendo a entrevista em vídeo, transcrição de bate-papo, fala 
em texto transcrição, declaração de validação Blockchain, qualquer mídia 
compartilhada e um visualização do que estava sendo compartilhado na tela.

Preserve O Ambiente Da Entrevista
Os participantes não podem aplicar filtros, desfocar fundos ou alterar 
de forma alguma sua aparência ou ambiente durante a entrevista. Mea: 
Connexus mantém todos os streams de vídeo visíveis na tela o tempo 
todo, o que significa os participantes não são reduzidos a ícones ou 
ocultos, independentemente de como eles falam regularmente. 



Agnóstico De Dispositivo
Mea: Connexus funciona com todos os sistemas operacionais de desktop 
e móveis e seus navegadores padrão. Os participantes não precisam 
baixar nenhum aplicativo em seus dispositivos.

Modelo De Licenciamento Simples
Mea: Connexus permite que você desenvolva um plano corporativo 
flexível para o seu organização, fornecendo a liberdade para você 
gerenciar seus usuários dentro seu próprio domínio organizacional. 

Preços Transparentes
Mea: Connexus no uso de minutos, proporcionando flexibilidade para 
nossos clientes. Você pode realizar quantas entrevistas precisar, apenas 
pagando pelo tempo que você está na entrevista sem taxas ocultas. 

Comunicando
Mea: Connexus fornece gerenciamento e painéis fáceis de usar 
informações, fornecendo todas as informações de que você precisa para 
gerenciar o uso do serviço Mea: Connexus. 

Uso D Auditoria
Administradores de clientes têm acesso de auditoria a seus organizações 
usam o serviço Mea: Connexus, o que significa que podem manter-se 
informado sobre as atividades dos usuários.

Para obter mais informações e preços, envie um e-mail para  
mea-connexus@issured.com

Backup Seguro
Todos os registros de entrevista de vídeo são armazenados na nuvem 
e regularmente apoiados como parte de seu serviço licenciado Mea: 
Connexus, o que significa que não há precisa se preocupar em perder 
informações críticas.
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