
IP10:  CONECTANDO PESSOAS

✓Conhecimento

• Para interligar pessoas e não
somente dispositivos

✓Knowledgebase 

• Base de conhecimentos
adquirida ao longo de mais de 
uma década

• Conhecimento para propiciar
eficiência, segurança e 
conforto a nossos clientes

✓Parcerias

• Tecnológicas

• Financeira

• Fornecimento

• Infraestrutura e;

• Nuvem



PRINCIPAIS PARCEIROS



PRINCIPAIS CLIENTES



Suporte Local
e Remoto

Projetos
Otimizados

Equipe
Capacitada

Melhoria
Contínua

IP10: UM PORTFÓLIO COMPLETO DE SOLUÇÕES 
E SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO IP

Base de Conhecimentos com mais de uma
década de aprendizado acumulado

“Knowledge-as-a-Service”

Redução
de Custos !



SERVIÇOS E SOLUÇÕES IP10

✓ Projeto

• Sistemas de Comunicação IP

• Infraestrutura de Redes e Wi-Fi

• Sistemas de Gerência

• Acesso Remoto

✓ Implantação

• Instalação Turn-Key de Sistemas de 
Comunicações Unificadas

• Migração e Acompanhamento

✓ Suporte e Manutenção

• Ratreamento, isolamento, identificação e 
resolução de problemas em primeiro e 
Segundo nível

• Reposição de partes e peças para IPO500  
em regime de 5x8 e 7x24, Reparo

• Escalamento junto ao fabricante e/ou
Provedor de Serviços/Operadora



✓ Soluções Avaya IP Office

• Soluções em Appliance (IPO500)

• Soluções IP Office em VMware/Hyper-V

• Soluções em Nuvem

✓ Telefonia abrangente

• Ramais e Troncos do mundo analógico/TDM

• Ramais e Troncos do mundo IP

✓ Usários Locais e Remotos

• Suporte ao trabalhador móvel e remoto

• Gravação e Conferência

IP10: ESPECIALIZAÇÃO EM SOLUÇÕES AVAYA PARA 
COMUNICAÇÃO IP



BUSINESS 
PARTNER 
AVAYA 
DESDE 2008

• Especialização no sistema IP Office, um PBX IP 
completo, com todas as suas variações, nas versões 
appliance (IPO500) e Virtualizada (VMware).

• Certificada APDS para projeto e AIPS para  
implementação de projetos Avaya IP Office.



LIDERANÇA AVAYA 
IP OFFICE – IPO500

• Líder global no Mercado de Sistemas de Telefonia
IP com participação global de 23.1% 

• Líder global no Mercado de telefonia IP com 
participação de 21.6%  

• Líder no Mercado de Contact Center/ACD com 
participação de 25.8% 

• Líder em Mensagens Unificadas com 46.8% de 
participação

• Posicionada no Quadrante dos Líderes: 

• Gartner Magic Quadrant, Midsize Enterprise 
UC – NA – 2015/16



IP OFFICE OU 3CX: 
PRODUTO, PLATAFORMA, 
TECNOLOGIA, SISTEMA  

• Sistemas que funcionam como um sistema de 
telefonia tradicional e ainda agregam todas as 
funcionalidades IP requeridas para os  usos 
complexos da empresa amplamente conectada.

• Comporta qualquer tipo de interface analógica, TDM, 
E1/R2, H.323, SIP, na função de ramal e/ou tronco.

• Admite um espectro variado de aparelhos e pode ser 
integrado a qualquer outro fabricante que seja 
compatível com o protocolo SIP.

• A chave da interconectividade é dada pelo protocolo 
SIP !



SERVIÇOS DE SUPORTE  
ADICIONADOS AO VALOR 
DO CONHECIMENTO 

• Soluções de Comunicação IP suportadas por
uma empresa credenciada e plenamente
certificada

• Reconhecida como “Partner in Customer 
Excellence em 2016”

• A solução é suportada durante todo o seu ciclo
de vida, incluindo partes, peças e sua respectiva
reposição, bem como análise em laboratório e 
reparo (*).

• Base de conhecimentos enriquecida com muitos
anos de aprendizado e experiência

• IP10: Certificada em Projeto e Implantação

(*) condicionado a uma análise de viabilidade



✓ Web Collaboration 

• PC Audio/WebRTC

• Controle Remoto do Desktop

• Softfones

✓ URA Inteligente

• Autoatendimento em vários níveis

• Programação lógica inteligentes via GUI

✓ Softfones

• Windows ou;

• Smartphones como ramais IP

✓ Call Center

• Relatórios de Chamadas Completos propiciados pela 
suite de softwares Xima

• Gerenciamento de Gravações

SOLUÇÕES DE COLABORAÇÃO VERSÁTEIS



✓ Até 3000 usuários

✓ Implementação em
máquina virtual, ou

✓ Opção em appliance de 
baixo consumo de energia
e;

✓ Que também pode ser
conjugada em um 
ambiente híbrido

✓ Qualquer forma de 
Virtualização e Colocação
em Nuvem

• Hunt groups 

• Softconsoles

• Softphones

• Gravação

• Funcionalidades de call center

• Sistema de relatórios

• URA inteligente e multi-nível

• Troncos e ramais SIP

• Suporta centenas de ramais
analógicos em um único appliance

CAPACIDADE AMPLIADA DO IP OFFICE

Opção VMware com 50% 
menos consumo de RAM  



COM O IP OFFICE A IP10 
OFERECE UMA SOLUÇÃO 
COMPLETA DE PBX IP  

• Atende a todas as necessidades típicas dos clientes Midmarket (de 2 a 3000 
usuários) que procuram por uma solução que proporcione:

• Manter características das redes tradicionais;

• Com as vantagens da Telefonia IP;

• Usuários analógicos e troncos TDM (E1);

• Ramais IP, mobilidade e troncos SIP;

• Conjugação do melhor de dois mundos, o novo e o legado. 

• Uma solução que compreende o appliance PBX, que atende desde um 
pequeno escritório até a sede de uma grande corporação:

• O IP Office ainda comporta o modo Contact Center e;

• Um Sistema de Gravações sofisticado IP.

• Acessível para o Midmarket 

• O Melhor custo/benefício do Mercado brasileiro.



3CX – UMA SOLUÇÃO NATIVAMENTE IP BASEADA EM 
PLATAFORMA LIVRE: ESCOLHA ENTRE WINDOWS E LINUX

 Para  empresas que se sentem
confortáveis com uma solução
totalmente IP e que pode ser
implementada sobre Windows ou
Linux: você escolhe !

– Adequada para uso com troncos IP (SIP)
– Amplifica as vantagens da Telefonia IP
– Indicado para telefonia totalmente IP
– Ramais IP, mobilidade e troncos SIP
– Possui um Session Border Controller 

integrado

 Uma solução que compreende
apenas software:

– Para quem procura um Sistema completo
baseado totalmente em janelas (GUI) e 
conta com as facilidades do Windows: or 
isto, é bem mais fácil de gerenciar !

– Possui um Sistema de Gravações IP 
complete !



PBX Virtual na 
Nuvem ou Máquina 

Virtual



✓ 1000 usuários+

✓ Completamente SIP

✓ Implementação em máquina
virtual, ou Nuvem

✓ Opção em appliance de baixo
consumo de energia e;

✓ Qualquer forma de Virtualização e 
Colocação em Nuvem

• Hunt groups 

• Softconsoles

• Softphones

• Gravação

• Funcionalidades de call center

• Sistema de relatórios

• URA inteligente e multi-nível

• Troncos e ramais SIP

• Suporta centenas de ramais
analógicos em um único appliance

CAPACIDADE IGUALMENTE AMPLIADA DO 3CX

Opção Vmware ou Hyper-V 



REDUÇÃO DE CUSTOS COM A TELEFONIA 
CELULAR: GATEWAY DE CELULAR ZENITE

✓ Permite 4/8/32+ interfaces de 
celular

✓ Interliga com o PBX IP por
meio de troncos SIP

✓ Maior qualidade que os
modelos analógicos

✓ Permite incorporar a telefonia
celular ao Sistema de Telefonia
IP



WI-FI NETWORKING COM COMUNICAÇÃO IP

✓ Wi-Fi Gerenciado com 
Handoff automático

✓ Permite a integração
gerenciada de múltiplos
APs

✓ Balanceamento de carga, 
usuários e QoS

✓ Controle de acesso

✓ Permite implementar uma
rede Wi-Fi  de classe
corporativa



FUNCIONALIDADE IP APLICADA À  REDUÇÃO DE 
CUSTOS POR MEIO DE:
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✓ Resolução dos desafios modernos
representados pela crescente
mobilidade e dispersão geográfica

✓ Mecanismos financeiros inteligentes
de “renting” de equipamentos permite
diluir os custos ao longo do tempo, 
evidenciando o retorno financeiro de 
curto prazo

✓ Redução dos períodos de downtime 
por meio de suporte remoto eficaz

✓ Potencialização das funcionalidades e 
ofertas disponibilizados pelas
Operadoras de telefonia IP

✓ Apoio direto dos Fabricantes e 
Distribuidores



✓ Consolidação da visão acerca do 
funcionamento da estrutura de serviços
e aplicações do cliente

✓ Suporte em Segundo nível com opção de 
Suporte local em primeiro nível; Help 
Desk  onsite ou offsite;

✓ Segundo Nível, escalamos o fabricante

✓ Mediação de conflitos com os
provedores de serviços externos

✓ Ferramentas de Suporte e 
Gerenciamento que permitem controlar
dispositivos compatíveis com SNMP, 
WMI e Webem.

• Cenário com Diversos fornecedores
externos de Aplicações na Nuvem

• Fornecimento externo de links de 
dados de variados fornecedores

• “Caixas pretas” de segurança

• Telefonia Com funções Complexas

Serviços de Gerenciamento:
Uma Visão Holística

PROBLEMA TÍPICO: Os
fornecedores externos de serviços

procuram “colocar a culpa” em
algum outro ponto da sua rede

A SOLUÇÃO: Buscamos
obstinadamente a causa raiz
determinante do problema
utilizando ferramentas de 

gerenciamento eficazes



Serviços De Gerenciamento

✓ Escopo

• Sistemas de Comunicação IP

• Infraestrutura Wi-Fi

• Infraestrutura de Redes

• Serviços de telefonia

• Serviços de Dados

• Servidores

• Backup

✓ Help Desk 

• Sistema de ticketing Onsite e 
OffsiteAtendimento local e/ou remoto

✓ Suporte

• Ratreamento, isolamento, identificação
e resolução de problemas

• Escalamento junto ao fabricante e/ou
Provedor de Serviços/Operadora



Serviços de Suporte Adicionados ao
Valor do Conhecimento

• Soluções de Gerenciamento para a Pequena e 
Média Empresa

• Sistema de Gerenciamento baseado em Zabbix, 
uma plataforma de gerência amplamente
reconhecida e eficaz

• Mediação junto aos diversos provedores de 
serviços externos, notadamente aplicações

• Base de conhecimentos com muitos anos de 
aprendizado

• Adoção de melhores práticas, mitigação de 
problemas de segurança e redução do 
downtime

• Primeiro e/ou Segundo Nível



MELHORES PRÁTICAS APLICADAS A REDES DE 
PEQUENO E MÉDIO PORTE:
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✓ Estratégias de Backup eficientes visando
proteger o patrimônio maior: seus dados !

✓ Minimização de Riscos e Redução de Downtime

✓ Controle de novos tipos de pragas:  Malwares 
do tipo Ransomware

✓ Redução de indisponibilidade por meio de 
suporte remoto eficaz

✓ Encaminhamento dos escalamentos aos
fabricantes

✓ Gestão de Segurança referente aos acessos
remotos

✓ Aderência às Melhores práticas de Projeto

✓ Gerenciamento orientado à Continuidade
Operacional dos Servidores, Desktops, 
Usuários, Backup, Serviços Essenciais, 
Conectividade e Telefonia IP


