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Solução de Comunicações Unificadas sobre IP que fornece os serviços de PBX 
IP, Vídeo Conferência e Chat Profissional

Inclui um subsistema de telefonia que funciona como uma solução privada de IP 
Centrex

As chamadas entre telefones IP, ligados ao IPBRICK.UcoIP, são confidenciais 
(utiliza barreiras de segurança do tipo SBC para o exterior)

Utiliza tecnologia single-tenant, o que significa que cada empresa tem o seu 
próprio sistema independente

Com a funcionalidade de “Follow me” as chamadas podem ser redireccionadas 
do escritório para o telemóvel 
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Porque é uma solução de Comunicações Unificadas, inclui 
além da telefonia (Voz: SIP) outro tipo de comunicações, como:

Vídeo: WebRTC

IM – XMPP

Rede Social Corporativa (centraliza as comunicações)
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O principal objectivo por detrás do UCoIP é reduzir o número de endereços 
que cada pessoa possui

O objectivo é estabelecer diferentes formas de comunicação entre 
dois indivíduos pertencentes a diferentes organizações

O UCoIP foi pensado essencialmente ao nível corporativo, onde é 
importante manter a identidade corporativa nos endereços das pessoas
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Os vários endereços 
normalmente têm que ser 
escritos em cartões de 
contacto, livros de endereços 
ou em qualquer outro serviço
de diretório, dentro e fora da 
empresa

É claro que tantos endereços 
só podem resultar em erros, e 
atrasos na comunicação 

Um único endereço



Um único endereço para várias formas de comunicar

Email – utilizador@ipbrick.com

Voz / Vídeo – utilizador@ipbrick.com

IM – utilizador@ipbrick.com

WEB – utilizador.ipbrick.com

UCoIP



Enviar um email, ter uma conversa 
de chat, fazer uma chamada ou 
vídeo chamada, através da página 
UCoIP

Ao digitar um endereço web 
simples num browser 
“utilizador.empresa.com” (em 
vez de utilizador@empresa.com)

Sem necessidade de 
memorizar vários endereços

Página UCoIP

https://www.youtube.com/watch?v=rGWv-ExOfZQ&index=2&list=PLUHeL4mPydjThRt8_f3ImD3Z6QeJ4xqoD&t=0s


O serviço UCoIP deve satisfazer três importantes requisitos:

Unificação de todas as formas de comunicação num único endereço

Alto nível de integração entre todas as formas de comunicação

Standardização (são utilizados protocolos standard da Internet)
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Call Center 4 IPBRICK, a maneira mais completa de gerir um Call Center

A tecnologia Call Center é pretendida pela maioria das empresas 
para os seus departamentos Comercial, Técnico e Financeiro

Estado dos Utilizadores

Estatísticas de chamada por Agente

Histórico de Autenticação

Fila de chamadas para campanhas de outbound

Fila de chamadas para campanhas de inbound

Estado das filas de chamada

Telefone e interface Web

Supervisores

Campanhas

Call Center
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Subscreva o canal do Youtube da IPBRICK

www.ipbrick.com

Obrigado

IPBRICK NAS REDES SOCIAIS

www.iportaldoc.pt

www.ipbrick.com

https://www.youtube.com/ipbricksa
http://www.iportaldoc.pt/
http://www.ipbrick.com/
https://www.instagram.com/ipbricksa/
https://pt-pt.facebook.com/IPBRICKSA/
https://pt.linkedin.com/company/ipbrick-international
https://twitter.com/ipbrick
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