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IP Office Conferencing
Colaboração rentável
Resumo geral
O Avaya IP Office vem com uma ponte para conferências incorporada para 128 participantes, que
ajuda as empresas pequenas a colaborar de maneira ininterrupta e rentável. As empresas que
atualmente gastam em chamadas em conferência com um fornecedor de serviços podem reduzir
ou eliminar por completo esses custos. O IP Office Conferencing emprega funções de controle
de conferências fáceis de usar para ajudar a manter as pessoas conectadas, a fim de que possam
tomar decisões mais rapidamente.

Capacidades

uma interface de PC; adicione convidados
externos à chamada em conferência em

Chamadas em conferência incorporadas – A

qualquer momento. Aumente a segurança

ponte para conferências de 128 participantes

com o acesso mediante um PIN (Senha de

(até 64 participantes em uma única

Acesso Pessoal) a qualquer chamada em

conferência) é uma funcionalidade padrão

conferência.

do IP Office, o que permite aos associados
estabelecer facilmente chamadas em
conferência “de maneira improvisada” —
não se requerem equipamentos adicionais.
Os participantes podem ser adicionados
de maneira simples enquanto a chamada
em conferência está em processo. Execute
múltiplas chamadas em conferência
simultaneamente.

Rápido ROI
As empresas que atualmente programam
chamadas em conferência com um
fornecedor de serviços podem advertir
um retorno sobre o investimento rápido e
significativo com o IP Office. Simplesmente
algumas poucas chamadas em conferência

Controle e capacidades melhoradas – Com o

de uma hora de duração por dia com 4

IP Office Preferred ou o Advanced Editions,

participantes (ou o seu equivalente) podem

as empresas obtêm maior segurança, controle

resultar em um ROI de menos de três meses.

e o poder das chamadas em conferência.

(O retorno exato depende da localização da

Tenha um registro visual de quem participa

empresa e das tarifas do fornecedor.)

User, Office Worker e Teleworker. Convide
automaticamente os associados internos

os gastos com viagens como o tempo
improdutivo empregado fora do escritório.
• Melhore a colaboração: As chamadas
em conferência programadas de maneira
regular podem ajudar a que todos
trabalhem juntos de forma eficiente e
efetiva.
• Aumente a produtividade: Limite os tempos
dos projetos, acelere a tomada de decisões

da chamada mediante a interface para
PC disponível com as soluções Power

• Corte os gastos com viagens: Reduza tanto

Benefícios

e seja mais produtivo através de chamadas
em conferência “Meet me” improvisadas.

• Reduza os custos mensais: Reduza

a se unirem às chamadas em conferência

ou elimine os constantes gastos por

com a solução opcional Receptionist. Gere

chamadas em conferência, o que resultará

chamadas em conferência arrastando e

em um rápido ROI para IP Office.

soltando os ícones de discagem rápida em
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Especificações
Formato

• Incluído com o IP Office Essential Edition, IP Office Preferred Edition e IP Office Advanced Edition

Requisitos do sistema

• IP Office 500

Requisitos do usuário

• Qualquer telefone IP Office

Detalhe de características

• O sistema IP Office 500 conta com uma capacidade para chamadas em conferência de até 128
participantes, com um máximo de 64 participantes em uma única chamada.
• Requer tantas linhas troncais digitais/ canais como participantes externos houver (por exemplo, 1 T1
permite 23/24 participantes externos, 1 E1 permite 30 participantes, etc.)
• Toques para ingresso a/saída da conferência; um único beep ao entrar, duplo beep ao sair.
• Comandos dial-in e códigos PIN para segurança INCLUÍDOS com o IP Office Preferred Edition e com o
IP Office Advanced Edition.
• Registro de chamadas em conferência incluído com o IP Office Preferred Edition e com o IP Office
Advanced Edition.
• Controle de chamadas em conferência (disponível com as soluções Power User, Teleworker e Office
Worker do IP Office)
• Criação de uma Sala para Conferências e discagem automática para os usuários, disponível com a
solução IP Office Receptionist.

Sobre a Avaya
A Avaya é líder mundial em sistemas de comunicações empresariais. A
companhia fornece comunicações unificadas, soluções para contact centers
e serviços relacionados, diretamente e através dos seus sócios de canal, a
empresas e organizações de primeiro nível no mundo todo. As empresas de
todos os tamanhos confiam na Avaya para obter as comunicações de última

COMUNICAÇÕES INTELIGENTES

geração que melhoram a eficiência, a colaboração, o atendimento ao cliente e a
competitividade. Para obter mais informação, por favor, visite www.avaya.com.
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