voitel.com.br

A sua escolha em
Comunicação Unificada & Colaboração
O que é?
É uma plataforma de comunicação de alto desempenho, que dispensa investimento em equipamentos
ou expansão de placas, aliada às funcionalidades de Comunicação Unificada e Colaboração (UC&C),
tais como PABX Virtual, áudio e webconferência, compartilhamento de arquivos e telas, mensagens
instantâneas, vídeo chamada, call center, gravação, entre outros.

Como funciona?
Através de um link de internet (provido pela Voitel ou pelo cliente), sua empresa terá acesso a serviços
de uma plataforma completa, que poderá ser ampliada com flexibilidade e agilidade, conforme
demanda.

Módulos
• My Centrex: funções e ferramentas específicas de telefonia e PABX virtual;
• My Collab: módulo UC&C, onde é possível realizar videochamadas, videoconferências,
compartilhamento de tela e conteúdos.

My Centrex

• myTelephony
• myIstra
• myCompany
• myRecordings

My Collab

Benefícios
• Integração entre matriz e filiais

• Baixo Investimento

• Foco no seu negócio

• Colaboração

• Flexibilidade

• Redução de gastos com viagens a negócio
e reuniões externas

• Mobilidade

• Atendimento ao seu cliente de forma excepcional

Entendendo melhor!
My Centrex
Executivo de
Vendas em viagem
myIstra
Executivo de Vendas
fora do escritório
(Smartphone)
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Funcionário
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(Telefone IP)

1 A Voitel configura o My Centrex de

acordo com as necessidades de sua
empresa.

Telefonista editando
dados do cliente
myCompany

2

Destino

y C e n tre

x

R

e NGN Voit
ed

el

Funcionário
na empresa
(Telefone Analógico)

Gestor consultando
gravações
myRecordings

A Voitel (ou cliente) provê um acesso à
internet para conectar seu PABX Virtual
à rede pública.
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Através de um dispositivo IP (ex. Telefone), sua
empresa passa a fazer e receber chamadas,
além de utilizar todas as funcionalidades de
um PABX de grande porte.

My Collab
Funcionário - Home Office
em videoconferência,
visualizando arquivo
(myIstra)
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Áudio, Vídeo e Web
Conferência

Voz e Dados

Transmissão de
Eventos Online

Parceiro de negócio
em videoconferência,
visualizando arquivo
(via web)
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Funcionário na empresa
em videoconferência,
compartilhando arquivo
(myIstra)
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Serviços em
Nuvem

Comunicação
Unificada &
Colaboração

Consultoria
e Projetos
Customizados

