
SOLUÇÕES DE VOZ E COMUNICAÇÃO

Vantagens do IP Talk:

Permite levar o número 
fixo para diversos devices, 

como smartphones, 
tablets e laptops.

Possibilita fazer e receber 
ligações de um número fixo de 

qualquer lugar no mundo, 
como se você estivesse no 

escritório.

Agilidade na 
implantação, rápida 
ativação e upgrade 

de serviços.

Telefonia fixa, em nuvem e salas de reuniões virtuais versáteis e 
modernas com transmissão por voz ou vídeo.

Fixo Talk é ideal para empresas que queiram uma solução robusta para atender aos seus 
clientes de maneira ágil e com máxima qualidade. Proporciona acesso à rede pública de 
telefonia através de conexões analógicas, digitais (E1) e SIP, usadas em organizações que 
utilizam algum tipo de PABX.

Formato de entrega de canais virtuais por meio de conectividade SIP, independente do 
provedor de internet utilizado, para quem possui PABX físico e/ou virtual. Ideal para 
empresas que necessitam expandir de maneira segura, ágil, moderna e com melhor 
custo-benefício.

A solução Cloud Talk é um serviço de telefonia inteligente, ideal para as empresas que 
querem reduzir custos, ganhar mobilidade e flexibilidade. Formato de entrega de ramais 
virtuais por meio de uma plataforma em Cloud (PABX Virtual).
Com um PABX Virtual, a administração do sistema ocorre virtualmente, por suporte técnico 
remoto. Somente uma solução puramente baseada em nuvem oferece este nível de controle 
e flexibilidade, proporcionando todos os benefícios de um sistema telefônico empresarial 
com mobilidade, agilidade e baixo custo para sua empresa. Uma excelente opção para 
empresas que adotam o home o�ce ou possuem time comercial externo, por exemplo.
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Transfira seu sistema de 
telefonia convencional 
para a nuvem. Além de 

todas as funcionalidades 
do seu PABX tradicional, 

tenha simplicidade de
gerenciamento via web.

Função siga-me, 
encaminhamento 

condicional de chamadas,
identificador de chamada e 

chamada em espera.

Oferece controle e flexibilidade. 
O sistema inteiro pode ser

administrado remotamente e 
possibilita diversas formas de 

utilização do ramal em
múltiplos devices: desktop, 

notebook, tablet, smartphone
ou aparelhos IPs.

100% em nuvem Foco no negócio Mobilidade e flexibilidade

Vantagens do Cloud Talk:

Vantagens do Meeting Talk:

Transforma uma conversa por 
mensagem em chamada de 
áudio ou vídeo e converte

para uma videoconferência, 
sem limites de participantes, 

em poucos cliques.

Pode ser utilizado em desktop, 
smartphone ou navegador, 
sendo possível alternar de
um para outro no meio de 

uma chamada, sem 
interrupções.

Funções de telefonia. 
Você pode fazer ligações 

para seus contatos ou 
qualquer outra pessoa, 
seja para celular ou fixo, 
bastar teclar o número.

Sem taxas adicionais de manutenção, 
economia em investimentos de infraestrutura, 

ferramenta de gerenciamento da 
comunicação da sua empresa de forma 

simples e eficaz, além de suporte qualificado.

Seu negócio 
conectado em uma 
plataforma única.

Economias consideráveis

Faça e receba ligações de áudio ou vídeo. Envie mensagem, 
realize conferência, compartilhe sua tela. Tudo isso e muito mais 
com total segurança.


