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Hangout application for windows

Hangouts é o serviço de mensagens instantâneas e videoconferência do Google. Acessível a partir de google+, Gmail e aplicativos móveis (iOS e Android), também através desta extensão para o Google Chrome falar com contatos diretamente da sua área de trabalho windows. Chamadas instantâneas de mensagens
e áudio e vídeoSHangouts é uma plataforma de mensagens instantâneas com todos os mais clássicos. Depois de fazer login na sua conta do Google, ele permite que você envie mensagens, fotos, emojis, bem como tenha conversas cara a cara com contatos ou até mesmo discussões em grupo. O recurso de
videoconferência permite que você faça chamadas de vídeo com até 10 pessoas ao mesmo tempo, independentemente do dispositivo. Ele integra aplicativos (YouTube, Google Drive, etc.), bem como efeitos sonoros e visuais para se divertir durante as chamadas. Com hangouts, você pode fazer chamadas de áudio
simples do escritório. A extensão vem com o Google Voice para receber mensagens de texto e voz e converte as mais recentes em mensagens de texto. Stealth with allHangouts é uma extensão do Chrome, mas você não terá que abrir seu navegador para usá-lo. Você pode acessar seus contatos e iniciar conversas a
partir de balões de bate-papo, bem como o aplicativo de e-mail do Facebook, que pode ser salvo na tela onde quiser. Ele oferece tudo o que você precisaHangouts é a extensão perfeita onde muitos de seus contatos usam o serviço de bate-papo. Ele fornece tudo o que você precisa para se comunicar efetivamente
com eles com recursos avançados de chamada de voz e vídeo. Fácil e discretoSOs Exetos de vídeo disponíveis durante as chamadas de vídeoSeia para AndroidHangouts para iPhone Hangouts As conversas animam conversas com fotos, emojis e até chamadas gratuitas de vídeo em grupo. O Google+ Hangouts dá
vida a duas conversas em grupo com fotos gratuitas, emojis e chamadas de vídeo. Conecte-se com amigos usando computadores, dispositivos Android e Apple. - Conversas em grupo estão melhores do que nunca. Envie fotos ou emojis, veja quando os usuários interagem no Hangout e envie mensagens para amigos
a qualquer momento, mesmo que não estejam conectados. - Chamadas de vídeo tornam os Hangouts mais divertidos. Transforme qualquer conversa em uma chamada de vídeo com até 10 amigos. - Todos os seus amigos podem usar hangouts. Hangouts funciona em computadores e dispositivos Android e Apple,
para que você possa se conectar com todos. Mais recursos incríveis do Hangouts: -- Use Hangouts enquanto alterna entre abas do Chrome ou mesmo sem janelas abertas do Chrome. -- Veja e continue hangouts em diferentes dispositivos. - Receber notificações apenas uma vez. Uma vez que você vê-los, eles serão
removidos dos outros dispositivos. - Ligue o sono para notificações se preferir responder mais tarde. -- Veja conversas antigas, incluindo fotos compartilhadas e histórico de vídeos de chamadas. - Mantenha um de qualquer Hangout apenas por um curto período de tempo, habilitando e desativando o recurso de história.
-- Veja coleções de fotos compartilhadas de cada Hangouts. - Escolha entre mais de 850 emojis para se expressar. Notas: -- Ao contrário do chat do Google, o Hangouts não suporta um estado invisível. -- As taxas podem ser aplicadas às operadoras móveis e aos provedores de serviços de Internet. O que há de novo:
- Bate-papo para o Google agora é Hangouts. Atualize gratuitamente para dar vida às conversas. Os usuários do Windows já estão acostumados a recorrer a clientes e outros aplicativos para usar os serviços do Google em seus dispositivos. Muitos deles oferecem todos os recursos dos aplicativos oficiais de Mountain
View, incluindo recursos muito interessantes. Client for Hangouts é uma das opções desenvolvidas para dispositivos Windows 10, o que permite que os usuários da Microsoft desfrutem do serviço de mensagens do Google sem problemas. O cliente do Hangouts ainda está na versão Alpha, mas tem os principais
recursos do Hangouts, como o envio de mensagens de texto, emojis e imagens, além de apoiar conversas em grupo, notificações e sincronizar o histórico de conversas em diferentes dispositivos. O aplicativo já está com a aparência adaptada às novidades do Windows 10 e do Windows 10 Mobile, apresentando um
visual muito limpo e muito simples de usar. Com o desenvolvimento do aplicativo, os recursos em breve serão mais estáveis e as novidades podem aparecer nas seguintes atualizações. O cliente hangouts está disponível gratuitamente para PCs e tablets windows 10 e smartphones Windows 10 Mobile. QR Code para
Windows 10 e Windows 10 Mobile Gostou deste artigo? Inscreva seu email no Canaltech para receber atualizações diárias com as últimas notícias do mundo da tecnologia. Hangouts é um aplicativo para Android, iOS, Google Chrome e Outlook que dá ao usuário um chat através de texto, áudio ou vídeo, além de
compartilhar imagens e emoticons. Usando o nome da ferramenta de bate-papo por vídeo Google+, ele tem recursos muito interessantes. Uma delas é usar exatamente essa atração da rede social, hangouts de vídeo em grupo, para até dez pessoas. Além disso, é compatível com seu computador e smartphone,
criando um serviço de mensagens interplataforma. Tudo sincronizado com uma conta do Google, que pode ser a mesma que o usuário usa para acessar o Gmail. O programa tem uma interface simples que mantém o Google limpo em aplicativos como Google+ e Google Keep. Para falar com alguém, deslize na tela,
selecione seu amigo e envie a mensagem. Dessa forma, uma janela de conversa é exibida e você pode abrir outras funções, como enviar emoticon, ponto de encontro em grupo e assim por diante. Atualização para iOS Em sua nova versão para iOS, o serviço permite enviar chamadas de vídeo de até 10 segundos e
com a localização atual. Além disso, disponibilizou adesivos animados para o usuário enviar para seus contatos. Vale ressaltar que tudo isso é completamente gratuito e em português. Com acesso rápido aos contatos o usuário tem em sua conta do Google e também com a opção de adicionar novos por nome, e-mail,
número ou círculo. Esta é a aposta do Google em uma nova área, a dos mensageiros instantâneos, e no início parece um investimento bastante sólido. Baixe Hangouts agora e aproveite! A atualização para o Chrome A extensão oficial do Hangouts para o navegador Chrome foi atualizada para permitir que os usuários
usem o mensageiro como software dedicado. O plugin ganhou uma nova interface para funcionar em uma janela independente do navegador. Assim, o usuário tem uma visão mais ampla da lista de amigos e botões que iniciam interações nas conversas. Agora você pode minimizar a janela ou mudar seu tamanho
arrastando as extremidades com um ponteiro do mouse. Nossa opinião Depois de uma grande expectativa, os hangouts chegaram aos dispositivos Android e iOS. A primeira impressão do aplicativo é muito boa. Ele é um mensageiro completo que vem para preocupar os concorrentes, por isso vale a pena conferir!
Skype, WhatsApp, Viber e Facebook Messenger agora têm um grande desafio. Afinal, o app é multiplataforma e permite que você se conecte com sua conta do Google, o que é uma vantagem sobre o número de usuários, o que pode ser ótimo num piscar de olhos, além de ser bastante funcional. Chats em vídeo,
especialmente em grupos (apoiados por dez pessoas), podem ser divertidos e usados para reuniões de negócios. O texto de conversas é muito eficaz e também tem a adição de emojis, que são grandes loucuras entre os usuários desse tipo de app, sem falar no compartilhamento de fotos. A única desvantagem, no
entanto, é devido à falta de opções de personalização. Ele tem apenas um layout, e o usuário não pode nem mesmo alterar o plano de fundo da tela do aplicativo ou conversas com amigos. Mas isso não leva o brilho dos Hangouts, que ainda tem pontos positivos para ser livre e português. É isso, baixe agora! Pro
Video chat Upload De fotos Centenas de emoticons Group sincronizam com a conta multiplataforma do Google Cons Algumas opções de personalização Os novos Hangouts para o Chrome chegaram mostrando ao Facebook e à Microsoft que não está disposto a abandonar a luta de programas de comunicação
instantânea. A maior evidência disso é a renovação do aplicativo para Android e o lançamento da nova versão para o Chrome. O aplicativo, que funciona como uma extensão do Chrome, é muito mais simples do que seus concorrentes diretos, skype pesado e agora extinto Facebook Messenger para Windows. Agora é
representado por um botão simples, que, quando ativado, sobrepõe todas as janelas do navegador. Ei! Eu estou bem aqui! Em nossos testes, o botão não parecia No entanto, não é possível escondê-lo da tela, apenas desabilitá-lo. O Google poderia disponibilizá-lo para mantê-lo escondido na barra de ferramentas ou
em vez de sempre visível. O bate-papo continua muito semelhante à versão anterior e sofreu apenas algumas mudanças estéticas. Você pode conversar, enviar fotos e emoticons através dele, mas para conversar através de vídeo e áudio, você precisa abrir uma guia de bate-papo Do Chrome.Head, assim como a
pessoa facebookEach que você está discutindo se transforma em um ícone, assim como o Facebook Messenger em dispositivos móveis. Isso torna mais fácil e rápido acessar conversas e não consegue poluir a tela, porque é preciso apenas um clique fora das janelas de bate-papo para que elas fechem
automaticamente. Hangouts para Chrome ganhou um design mais próximo do Material Design, a nova filosofia gráfica que deve envolver todos os sites, aplicativos e produtos do Google. É mais rápido, útil e acessível, mas seu único problema é que ele não tem a popularidade de seus rivais, o que pode torná-lo um
pouco inútil. Desnecessário.
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