REDUZA OS CUSTOS DE
TELEFONIA DA SUA EMPRESA!
Reduza os custos de telefonia em até 80%, além de garantir a qualidade e
funcionalidade de seu sistema de comunicação, com as plataformas unificadas
VoIP da T-Proxy Technology. Com recursos avançados de fácil acesso e
gerenciamento, elimine os recorrentes problemas com sistemas telefônicos
tradicionais e desatualizados.

ALGUMAS VANTAGENS:
• PABX nuvem ou virtualizado no seu próprio
ambiente.
• Plug and Play com Telefones IP, Gateways e
Troncos SIP
• Sem custos extras para licenciamento
de extensões
• Conecte escritórios remotos com chamadas
gratuitas
• Fácil integração com sistemas pré-existentes
• Faça e receba chamadas do seu
smartphone sem custos
• Facilidades integradas como ramais
remotos e web meetings.

11 2374.5565

11 97461.3968

/tproxytechnology

 

COMUNICACOES UNIFICADAS
Permite a comunicação de voz, o envio de mensagens de texto, compartilhamento de documentos, arquivos de
áudio e vídeo. O ambiente se torna mais colaborativo, favorecendo o trabalho das equipes envolvidas em cada
projeto. O usuário recebe notificações inteligentes em múltiplos dispositivos, garantindo a agilidade necessária
para trabalhos dinâmicos.

LINKS DEDICADOS
Alta performance, desempenho e disponibilidade, são algumas das vantagens concebidas ao utilizar nossas
soluções de link dedicado, via fibra óptica ou rádio. Capazes de garantir em 100% as velocidades contratadas,
asseguramos a funcionalidade de serviços essenciais, reduzindo as falhas processuais à sua empresa.

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
Sem taxas de adesão, ou períodos mínimos contratuais, nossa soluções de locação de equipamentos, oferecem
total praticidade, garantia e qualidade a custo zero para implantação. Nossos planos incluem manutenção
remota e presencial, backup de equipamentos e monitoramento de plataforma online, garantindo a
funcionalidade dos processos de sua empresa.

CONTACT CENTER
Plataformas customizadas para centrais de atendimento que otimizam as atividades de interação com seus
clientes, aprimorando os contatos com ferramentas discadoras, fidelizadoras, agentes multicanal, call-back,
monitoria de qualidade, chat, entre outros.

ATENDIMENTO PERSONALIZADO (URA)
Aprimore o sistema de telefonia de sua empresa, com gravações personalizadas, possibilitando assim a
automação de alguns processos de contato com os clientes, conferindo maior agilidade no atendimento como
auto resposta e direcionamento de chamadas, aumentando significativamente a produtividade dos
colaboradores envolvidos.

Agende uma consultoria técnica, gratuita e sem compromisso:
11 2374.5565

11 97461.3968

www.t-proxy.com

/tproxytechnology

