Assuma o controle do seu PABX

Instale no Windows, Linux ou na Nuvem

Sistema de Telefonia 3CX
O 3CX oferece uma solução completa de Comunicação Uniﬁcada para
uso imediato. Como um PABX de software padrão aberto, a instalação e
gerenciamento do seu sistema de telefone nunca foi tão fácil.
• Fácil instalação e gerenciamento
• Corte custos de telecomunicações
• Aumente sua produtividade com UC: Presença, Chat
• Trabalhe em movimento: Aplicativos para Android & iOS
• Vídeo Conferência WebRTC Integrada
• Melhorias no Serviço ao Consumidor: Click2Call & Integração com CRM
• Instale local ou implemente na SUA Nuvem

WWW.3CX.COM.BR

A 3CX pensa adiante, desenvolveu um software robusto de PABX com virtualização em mente e suas
soluções em comunicação são de perfeito encaixe para organizações de qualquer tamanho.

Felipe Garcia, Diretor de Infraestrutura e Serviços das Américas

Experimente o 3CX hoje - instale local no Windows, Linux ou na Nuvem com o Google, Amazon Lightsail, Microsoft
Azure, AWS, OVH ou Openstack , para uma solução em Comunicação Uniﬁcada ﬂexível e econômica. Instale em sua
própria Nuvem e tenha o controle de seu PABX.
Comunicações Uniﬁcadas para Qualquer Negócio
O 3CX inclui uma suíte completa de recursos de comunicações uniﬁcadas sem a necessidade de downloads adicionais, add-ons ou compras.
Vídeo Conferência baseada em WebRTC através um navegador de padrão aberto ou através de aplicativo Android/iOS permite a realização de
reuniões cara-a-cara em qualquer lugar que você esteja. Recursos para aumento de produtividade como Presença, chat corporativo, Whiteboard, compartilhamento de tela e mais permitem que os funcionários colaborem melhor e trabalhem de forma mais eﬁciente.

O PABX Gerenciável
O 3CX torna o gerenciamento do seu sistema de telefone do seu escritório uma caminhada no parque. A necessidade de manutenção é reduzida a quase nada com a automação de tarefas cotidianas e a habilidade de monitorar processos críticos a partir de um único dashboard no
painel de gerenciamento. As atualizações para o PBX, bem como os ﬁrmwares certiﬁcados, são automaticamente baixados e podem ser implantados em toda a rede com apenas alguns cliques no mouse. Compatibilidade Plug & Play com telefones IP e troncos SIP garante conﬁguração
e escalabilidade simples. A eliminação de tarefas de gerenciamento tediosas economiza o tempo do administrador e o console de gerenciamento moderno, intuitivo e amigável ao usuário torna a conﬁguração sem dor e sem esforço.

Seguro, Garantido e Direto
Integrámos os protocolos e tecnologias de segurança mais avançados e atualizados no 3CX, garantindo as suas comunicações contra todos os
tipos de ataques. O PABX oferece recursos de segurança fáceis de ativar e gerenciar como lista negra de IP, criptograﬁa SRTP, detecção
automática de ferramentas de ataque SIP, provisionamento de telefones através de HTTPS, conectividade SSL e uma avaliação A+ do SSL Labs
para iniciar. Tudo isso combinado com uma conﬁguração de web server à prova de balas para sua paz mental.

Um Ramal, Inúmeras Possibilidades
Os aplicativos para Windows e Mac e aplicativos iOS e Android trabalham perfeitamente em junção com o Web Client para conectividade e
mobilidade implacável. Usuários podem fazer ou receber chamadas, ver a presença de colegas, agendar conferências, tomar parte em reuniões
web, transferir ligações e mais, tudo da palma de suas mãos. A integração de tecnologia PUSH signiﬁca nunca perder uma ligação de novo
enquanto economiza o uso da bateria do dispositivo.

Todos os seus aplicativos trabalhando Juntos
A integração com os outros aplicativos é fácil, conecte o 3CX com CRMs populares como Salesforce,
Google Contacts, Oﬃce 365 e mais. Colaboradores podem economizar tempo e aumentar produtividade com pop-up para ligações, jornais e mais ao trabalhando perfeitamente em aplicativos. E mais, a
extensão ClicktoCall do 3CX para Google Chrome permite usuários a discarem para números de
qualquer site ou CRM ao simplesmente clicando no telefone sinalizado.

Corte Custos, Aumente Lucros
Economize em suas contas de telefone do escritório e elimine as tarifas de chamadas entre escritórios
conectando ramais remotos e permitindo que os trabalhadores remotos usem seu ramal onde quer
que estejam. Além disso, como um PABX de software, o 3CX permite que você instale o sistema de
telefone em hardware existente, eliminando o custo caro de dispositivos e servidores. E mais, custos
de viagem não são mais um problema; Colaboradores podem realizar conferências web cara-a-cara
com o clique de um botão ao invés de precisarem se deslocar para reuniões nos locais.

Obtenha sua Licença 3CX gratuitamente em www.3cx.com.br
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