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O UOL Chat é o maior serviço de bate -papo português do mundo, com 7.800 quartos divididos em tópicos como cidades, idades, genes, imagens, esportes e televisão. O New Terra Chat traz muitas notícias para você ter uma nova experiência de bate -papo, fazer amigos e se divertir cada vez mais na sala de bate -papo. O bate -papo de Bol possui 600
salas de bate -papo, divididas em vários temas, alta de salas criadas pela pílula. O bate -papo permite que você converse com as pessoas em sua localidade, em salas ou pílulas privadas, sem a necessidade de registro. fale com desconhecido online! Converse com pessoas aleatórias. salas de bate -papo, onde você pode conversar com uma grande
comunidade de latinos e latinas de todo o mundo. Slack reúne toda a sua comunicação em um só lugar. É mensagens em tempo real, arquivando e procuram equipes modernas. Jostle Solução Intranet baseada em nuvem; A intranet do próximo gênero que melhora o envolvimento dos funcionários e as comunicações internas. whatsapp messenger ::
whatsapp é um aplicativo de mensagens instantâneo e uma voz multiplataforma exige smartphones. Além das mensagens de texto, os usuais também podem enviar imagens, VIDes e documentos PDF através de uma conexão com a Internet e fazer conexões gratuitas. WeChat é um serviço de mensagens instantâneas multiplataforma desenvolvida pela
Tencent na China. Foi lançado inicialmente em janeiro de 2011. É um dos maiores aplicativos de mensagens independentes com usuários ativos mensais. Solução de software de bate-papo ao vivo premiada. Converse com os visitantes em tempo real e aumente as conversões. Vendas e suporte feito para empresas. Grátis 14 dias ... O Hipchat está
hospedado no bate-papo em grupo e no bate-papo por vídeo construído para equipes. Sobrecarregar a colaboração em tempo real com salas de bate-papo persistentes, compartilhamento de arquivos e compartilhamento de tela. Mantenha contato com sua família e amigos gratuitamente no Skype. Faça o download do Skype hoje para conversar e ligar
para o desktop e o celular. O Bol Webmail oferece o recurso de bate -papo instantâneo. Você fala com quem quiser em uma sala exclusiva, sem deixar seu e -mail e pode ver e ouvir outra pessoa. O bate -papo acontece em tempo real através de uma janela de conversação instantânea que possibilita o uso do webcam' e microfone. Você não precisa
instalar nenhum programa no seu computador, e o convite para a conversa pode ser feito para qualquer e-mail habitual, não apenas o UOL. É fancil e rude; Aprenda abaixo: - Com sua webcam conectada, digite o email dos destinos no menu lateral e clique no bot "Enviar convite". Uma nova janela será aberta e você deve clicar em "permitir"
("permitir") à direita localizada para que sua imagem do seu mero transmitido. - A outra pessoa recebe um e -mail convidando para a sala exclusiva. Quando ela clica em "Start Chat", ela tem acesso a uma janela como a sua, e a conversa pode começar. - Assim que o destino aceitar, você recebe um e -mail de confirmação e pode ver pela própria janela
que ele já está online. Se a pessoa também tiver webcama e permitir a transmissão, você verá a imagem dela na tela superior. - A partir disso, você pode conversar à vontade, até que um dos dois cliques "deixe". Também é possível usar um microfone para conversas de voz. - Se você não tiver webcam, pode trocar mensagens de texto na sala. Também
é possível enviar fotos, ilustrações e vídeos que já foram publicados na web. Para isso, você deve inserir o endereço completo imagem entre suportes. Por exemplo: [ Alguns vídeos têm restrição de reprodução e neste caso você não será capaz de enviá-los. - Se o destinatário não iniciar o bate-papo em 30 minutos ou a conversa é inativa durante esse
tempo, a sessão é fechada, e você deve fazer um novo convite. Portal da Web Brasil OnlineIndustryInternetFounded1996HeadquartersBrazilProductsSiteOperating incomeBrasil OnlineWebsitewww. bol.com.br Brasil Online (BOL) é um portal de Internet que fornece hospedagem de e-mail e serviços de e-mail gratuitos UOL. História Em abril de 1996,
a BOL foi lançada no Brasil pelo Grupo Abril, uma das maiores empresas de comunicação do Brasil. [1] O Grupo Abril e o Grupo Folha, que possui (UOL), assinaram uma joint-venture em setembro. A UOL adquiriu a BOL e criou o maior provedor de Internet brasileiro em números de assinantes e quantidade de conteúdo em português. [2] Recursos
como notícias, fotos, vídeos, salas de chat e entretenimento são oferecidos pelo portal. Tem milhões de usuários todos os meses. Em outubro de 1999, a BOL foi renomeada como o primeiro provedor de email gratuito no Brasil. A BOL recebeu mais de milhões de contas de e-mail até agosto seguinte. [3] A BOL lançou uma nova plataforma de e-mail
baseada na tecnologia Ajax com a Web 2.0 em 2008. A plataforma tem motores de busca que passam por cada pasta, bem como fornecer armazenamento de contato automático, criar filtros para organizar mensagens, incluindo visualização inteligente de arquivos anexados e criar grupos de contato. [4] Botão promocional Brasil Online, criado em 1996
com logotipo projetado pelo tipógrafo e designer Tony de Marco Em 2011, a BOL fez parceria com o jornalista esportivo Milton Neves. Com a parceria, Neves sediou seu portal esportivo "Third Time" e blog cobrindo notícias, opiniões e histórias do lado do futebol brasileiro e internacional na BOL. [5] Em 2013, a BOL fez parceria com a Elancers para
criar um banco de dados de soma na página BOL Jobs. BOLEd O'Ani durante
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