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Comunicação IP Completa para 
Companhias de Porte Médio
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Os Benefícios de uma Solução de Colaboração

Productividade

Simplificar os fluxos

Acelerar tomada de decisões

Reduzir tempo para mercado

Clientes

Servir uma base maior

Ser mais responsivo

Ampliar a Satisfação

Colaboração

Engajar os colaboradores

Construir relações

Valorizar redes sociais

Redução de Custos

Do trabalho

Operacionais

De Oportunidade

UC&C
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Avaya Unified Communications and Collaboration 
Uma solução completa para Companhias Médias

Mobilidade Vídeo

Segurança Networking
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Avaya IP Office
Simples, Poderoso, Escalável e Estável

Como Appliance ou Software Virtualizado

Suporta uma grande gama de terminais (enpoints) 
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Avaya IP Office: Para Qualquer Tamanho de Empresa: 
Um Appliance Poderoso e Escalável

 Até 384 aparelhos
telefônicos tradicionais

 Compatível com qualquer
operadora SIP do mercado

 Uma extensa linha de 
aparelhos IP da Avaya

 Compatibilidade plena com a 
telefonia tradicional baseada
em E1/R2

Telefonia Analógica Troncos SIP

Telefonia IP Troncos TDM



© 2013 Avaya Inc. All rights reserved. 6

Avaya Qualquer Tamanho de Empresa: 
Um Appliance Poderoso

 Permite interligar qualquer
tipo de aparelho do 
Mercado que seja
compatível com SIP!

 Integração SIP, CTI e por
meio de plugins com várias
aplicações do mercado

Ramais SIP

Telefonia IP

Integração Plena

1608-I o 
telefone 
executivo 
preferido 
da Avaya

E-129 
Imbatível 
em 
preços !
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IP Office 500 v2

Add a server for scale

IP Office Server Edition Primary

Add a second server 
for scale / resiliency

IP Office Server Edition Secondary

Avaya IP Office – Diversos Modelos

O IP Office 500 V2 é uma unidade autônoma de PBX IP 
capaz de suportar até 384 usuários apenas como

appliance único.
E que pode ser combinado com sua versão virtualizada

para atender até 3000 usuários !

LAN/WAN

O Appliance executa múltiplas
funções

Servidor Primário
Virtualizado

Servidor Secundário
Virtualizado
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Avaya IP Office 9.1+ Software
Características

 Escala até 3000 usuários e 

permite gravação professional 

de ligações até 250 agentes

simultâneos e também

funciona com Softphones 

Avaya ou SIP

 Suporta praticamente qualquer

tamanho de organização, de forma 

simples e efetiva, desde pequenos

escritórios até corporações com 

milhares de profissionais.

 Disponível em:
Appliance Leve, com opção de 

Virtualização (VMWare) ou seu mix 

 Suporta todos os serviços de um 

PBX tradicional ao lado de todos os

usos de Comunicação IP da 

Empresa Moderna

 Possui plugins para Salesforce 

e Outlook

 Encaixa-se perfeitamente em

ambientes multi-site e com usuários

remotos

Capacidade Benefícios
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 Preserva a conexão de Media

– Mantém o encaminhamento de voz sob condições de falha

 PSTN fall back

– Roteamento de chamadas para a  PSTN quando os troncos VoIP 
apresentam falhas

 Local Failover hunt groups

– Mantém a operação de hunt groups

 Primary Failover Control

– Assegura a ativação do Secundário em todas as situações de 
falha

Avaya IP Office Release 9.1 Server Edition
Resiliência
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Avaya IP Office Release 9.1
Funcionalidades

 Permite realizar múltiplas audio-conferências, com até 64 participantes em cada

uma delas

 Possui capacidade de realizar dezenas, até centenas de gravações simultâneas

 Pode ser configurado como um Call Center/SAC de porte médio

 Suporta Hunt Groups

 URA inteligente, com capacidade visual de planejamento de fluxos de 
atendimento

 Fluxos de atendimento podem ser flexíveis em função da hora, data e dia da 
semana

 Possui uma versão virtualizada para  maior capacidade sobre VMware vSphere 
v4 / v5

 Supplied as industry standard OVA image

 A versão virtualizada pode suportar até 3000 usuários:

– E que pode ser combinada com o IPO500 appliance para prover conexões TDM
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Visual Voice Mail

Wi-Fi, 3G/4G Connectivity

✓

✓

IM/Presence

Geo-Presence

Conference Controls

Callback

Follow a user

✓

✓

✓

✓

✓

Com a Avaya, trabalhadores móveis podem
localizer seus pares em qualquer lugar e a 

qualquer tempo

Avaya one-X® Mobile Preferred
Enriquecendo a experiência

 Controles de conferência
enriquecidos: click-to-
conference, entry/exit 
notifications, controle do 
moderador

 Presença de usuários
Avançada: geo-location, 
calendar, on-the-phone, 
follow user presence / 
availability


