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Últimas novidades Como em Unified Communications

O servidor UNIVERGE SV8100 é uma solução de comunicações IP única para qualquer
empresa de pequena e/ou média dimensão... quer tenha 5, 25 ou até 500 colaboradores…
recém-constituída ou já estabelecida… quer tenha um escritório, trabalhe a partir de casa ou
tenha lojas ou instalações múltiplas. A sua expansibilidade significa que pode funcionar a
qualquer nível, desde sistema telefônico de grande excelência técnica, a plataforma de
comunicações unificadas verdadeiramente avançadas. O SV8100 unifica as suas
comunicações e oferece aos seus colaboradores uma solução que lhes permite realizar todas
as suas comunicações empresariais utilizando dispositivos da sua escolha: portátil, móvel,
telefone de escritório ou telefone de casa, utilizando troncos analógicos, digitais, IP e gateway
GSM.

Próprio para crescer: Design modular

O servidor de comunicações UNIVERGE® SV8100 constitui um componente chave desta
solução e é o sistema ideal para empresas que querem competir e crescer. Um único sistema
SV8100 permite a implementação de uma solução IP pura ou de qualquer combinação de
tecnologia IP e tecnologia TDM.

Extensões móveis gratuitas

Funcionalidade de sistema diretamente para o seu celular. A facilidade SV8100 “Mobile
Extension” faz com que pareça estar na empresa, mesmo quando tiver saído. Trate o seu
celular como se fosse o seu telefone fixo e desfrute das facilidades do sistema quando estiver
em viagem. E ainda por cima, as extensões móveis estão incorporadas no SV8100 sem custo
adicional.

Terminais e softphones customizáveis
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Os terminais e softphones do UNIVERGE® SV8100 não têm comparação. A sua estrutura
modular significa que pode reduzir e alterar a configuração de acordo com as suas
necessidades de negócio. Mais tarde, poderá atualizar os equipamentos sem necessidade de
substituí-los – uma excelente proteção do seu investimento.

Servir os Clientes Eficazmente com Comunicações Unificadas

O UCB ajuda a unificar toda a organização, permitindo que colaboradores, departamentos e
instalações funcionem mais eficazmente graças a comunicações internas e externas fluídas.
Os usuários podem ligar e avisar a sua presença onde quer que estejam, por telefone, PCs,
celular, fax e pela internet – sem qualquer esforço.

Verdadeira Mobilidade Empresarial

A gama de telefone IP DECT do SV8100 possibilita um modo de trabalho mais flexível. O
acesso às principais facilidades do sistema significa que os colaboradores são acessíveis mais
rapidamente.
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