TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA SABER
SOBRE VOIP.

Ouviu falar da tecnologia Voip e ainda
tem algumas dúvidas sobre como
funciona? Elaboramos este ebook
exatamente para você!
Continue lendo para saber mais
sobre VoiP, (também conhecido como
telefonia IP ou telefonia em nuvem),
como funciona, o que é preciso para
usar e muito mais. Confira!

O QUE É VOIP?
Voip é a abreviação de Voice Over Internet

Ao contrário do que muitos pensam, essa

Protocol ou traduzindo, Voz sobre Protocolo de

modalidade de telefonia surgiu na década

Internet. É uma tecnologia que converte ondas

de 90, porém, como a Internet ainda não

sonoras em dados digitais.

era tão acessível e rápida como hoje, só foi
popularizada mais tarde.

Assim, uma chamada telefônica convertida
em dados, move-se através da Internet, da

Pode ser usada em notebooks, Smartphone,

mesma forma que emails, páginas da web ou

Tablets, telefones convencionais com ou sem

downloads de arquivos.

fio e até em centrais PABX.

Quando chega ao seu destino, os dados são

A qualidade das chamadas depende de uma

reagrupados e convertidos novamente em

boa conexão com a internet.

ondas sonoras.

QUAIS AS VANTAGENS DE USAR?
O que mais se destaca na telefonia Voip

Além disso, o custo da ligação é zero entre

é a Economia.

usuários, gerando muito mais economia
para empresas que possuem matriz e filial.

O valor do minuto na telefonia fixa ou
móvel é muito mais alto do que na

Além da Economia, essa tecnologia

telefonia VoIP.

proporciona mobilidade.

Em média, a redução é de 30 a 40% no

Como o sistema precisa apenas da

custo das ligações locais e interurbanas e

internet para funcionar, é possível fazer e

até 90% nas ligações internacionais.

receberligações de qualquer lugar, basta
estar conectado.

O QUE É PRECISO PARA USAR?
Como já mencionado, primeiro é necessário ter acesso à internet banda larga, via
cabo, rádio, 3G/4G e um dispositivo feito especialmente para o uso dessa tecnologia.
Veja 4 opções, ou alternativas para usar.

Smartphones
e Tablets

Telefones
Comuns e PABX

Computadores

Telefone IP

Existem diversos aplicativos para
Voip gratuitos disponíveis, mas a
Voip do Brasil desenvolveu um app
exclusivo, com inúmeas facilidades
como:

Para fazer chamadas Voip utilizando
aparelhos comuns, com ou sem
fio ou com uma central PABX, é
necessário um ATA ou Adaptador
para Telefônico Analógico.

A Voip do Brasil oferece gratuitamente
o Softphone VBPhone.

O Telefone IP é um aparelho telefônico
já integrado com a velha tecnologia Voip.

Possui interface intuitiva, de fácil
compreensão e um teclado virtual
muito parecido com o de um telefone
convencional.

É ideal para quem busca as vantagens
da tecnologia Voip com a simplicidade
do telefone convencional.

• Acesso direto a conta
• Histórico de Chamadas
• Saldo na tela do app
• Conferência entre outros

O ATA se parece com um roteador e
faz a adaptação para que telefones
ou centrais PABX convencionais
(analógicos) possam se conectar
a uma rede de internet, afim de
realizar chamadas Voip.

Para baixar, é só buscar por “Voip
do Brasil” na loja de aplicativos.

Essa solução, assim como os apps
para celular, é bastante usada, tanto
por empresas quanto por profissionais
autônomos e reduz custos com telefonia
e instalação de equipamentos.

PARA FINALIZAR ESSA
SESSÃO, PODEMOS CONCLUIR
QUE A TELEFONIA VOIP É UMA
ALTERNATIVA A TELEFONIA
CONVENCIONAL, SEJA
MÓVEL OU FIXA.

É uma forma de reduzir os custos com
ligações e ao mesmo tempo ganhar
mobilidade e praticidade com as diversas
formas de utilizar.
A seguir, confira exemplos dessa
tecnologia na prática.

EXEMPLOS
PRÁTICOS

Para ficar mais claro, vamos ver alguns
exemplos práticos de como essa tecnologia
é capaz de otimizar os custos.

FALAR COM A
FAMÍLIA E AMIGOS

Com a popularidade de
aplicativos como Whats
App, trocar mensagens com
amigos e parentes faz parte
do dia a dia de quase todas
as pessoas.

Além de ligar para qualquer
operadora pagando o mesmo
valor de minuto, a ligação
entre usuários é totalmente
gratuita e sem limite de
tempo.

Muitas vezes é preciso
conversar, e uma conta na
Voip do Brasil e um app no
celular, é uma ótima solução
para quando a conversa
é indispensável.

Assim, qualquer pessoa pode
criar uma conta, adicionar
ramais e configurar em
diversos dispositivos, para
se comunicar sempre que
precisar e assim economizar
ainda mais.

EMPRESAS E
LIGAÇÕES PARA
CELULAR

Qualquer empresa,
independente do seguimento,
liga constantemente para
celulares de seus clientes e
fornecedores.
Com a Voip do Brasil, todos os
colaboradores podem ligar à
vontade para qualquer celular
do Brasil, e a empresa não se
preocupa com a conta no final
do mês.

O valor do minuto é o
mesmo independente do
dia ou horário e como ja foi
mencionado, existem formas
de utilizar que dispensam
gastos com implantação,
e a empresa paga assim,
somente as ligações
efetuadas.

HOME OFFICE

A expansão das redes
de comunicação e a
popularização dos dispositivos
portáteis permitem que
muitas atividades sejam
realizadas em qualquer lugar
onde exista um sinal de
internet disponível.
A Voip do Brasil oferece
ferramentas e recursos
como gravação, extrato de

chamadas entre outros,
e assim, acompanhar
o desempenho dos
colaboradores é bem simples.
E o colaborador se mantém
conectado à empresa, e pode
fazer e receber ligações como
se estivesse lá.

COMUNICAÇÃO
ENTRE MATRIZ
E FILIAIS

Muitas empresas possuem filiais em
diferentes cidades, estados e até países.
A comunicação por voz é indispensável e
com a Voip do Brasil, as chamadas entre
matriz e filiais são gratuitas e sem limite
de tempo.

MAIS RECURSOS DE VOIP
PARA SUA EMPRESA
Existem outros serviços relacionados a telefonia Voip que são muito úteis. Confira os principais abaixo:

Portabilidade

Número Virtual (DID)

PABX Virtual

Muitas empresas já possuem um número

Pense em uma empresa, por exemplo localizada
em São Paulo (DDD 11), que possui diversos
clientes e fornecedores no Rio de Janeiro
(DDD 21).

O PABX Virtual (também conhecido como

divulgado e adquirir um novo Número Virtual
pode não ser uma boa escolha, mesmo com
todas as vantagens que a telefonia Voip
possa oferecer.
Pensando nisso, a VoiP do Brasil faz a
portabilidade de números Fixos ou Virtuais
(de outras operadoras Voip), para que
todos possam contar com a vantagem da
tecnologia Voip, e ao mesmo tempo manter
os antigos números de contato.

Ela pode adquirir um número com DDD 21,
criando uma presença nessa região, mesmo
tendo sede em outro estado.
Com isso, é possível expandir o mercado,
aumentar lucros e garantir a satisfação de
clientes e fornecedores, que entram contato
pagando tarifa de ligação local.

PABX IP ou PABX em Nuvem) oferece todos
os recursos de um PABX convencional físico,
mas com as vantagens da tecnologia cloud.
Dispensa a instalação de cabos, fios
de telefonia, trazendo grande
economia e oferecendo recursos
e funcionalidades exclusivos.

VEJA OS RECURSOS DISPONÍVEIS NO
PABX VIRTUAL DA VOIP DO BRASIL:


Número Virtual (DID):

01 número para receber ligações
em diversas cidades do Brasil.



Siga-me: Um atendente pode rápidamente

direcionar as ligações para seu celular se
necessário.

Veja aqui as cidades disponíveis



Gravação: Para ter mais segurança e



Black e Whitelist:



passar confiança aos seus clientes, manter
os registros das chamadas é essencial.



Controle os números que podem ou não
serem discados ou atendidos
pelos atendentes.

Estacionamento: Poder colocar chamadas

em espera é fundamental para um atendimento
eficiente e preciso.

Áudios personalizáveis:

Crie áudios de acordo com suas preferências e
configure para Salas de Espera, IVRs e deixe seu
PABX Virtual com a cara da sua empresa.

VEJA OS RECURSOS DISPONÍVEIS NO
PABX VIRTUAL DA VOIP DO BRASIL:


IVR (URA): Nosso sistema de

atendimento automático personalizado em
até 5 níveis, se destaca pela flexibilidade de
configuração.


Direcionamento automático: Até

9 opções para um atendente direcionar as
chamadas para outro ramal ou para um
número externo se necessário.


Discagem rápida: Poder

fazer ligações importantes discando apenas
um digito é fundamental para agilizar e
ganhar tempo.



Puxar chamadas: Um ramal pode

facilmente atender as chamadas de outros
ramais do seu departamento.


Discagem direta para ramal: Se uma

pessoa já sabe o ramal do atendente, ela pode
discar direto sem precisar passar pela IVR (URA).



Não perturbe: Essencial para um ramal

não ficar tocando se um atendente não estiver
presente.

A VOIP DO BRASIL AINDA OFERECE
MUITAS OUTRAS VANTAGENS.

Conte com todas as funcionalidades do PABX Virtual com o preço e praticidade de um serviço na web!
Diversas opções de planos
e serviços feitos sob medida
que garantem uma economia
significativa.

Mais de 10 mil clientes entre
empresas e residências
escolheram nossos serviços
por algum motivo.

Você pode usar sua conta
Voip em vários dispositivos
diferentes de acordo com
sua real necessidade.

A qualidade do nosso atendimento
você não encontra em nenhuma
outra operadora.

Não existem contratos e você
pode cancelar seu serviço a
qualquer momento.

Confira em nosso Blog diversos
artigos que te ajudam a usar
ao máximo sua conta

Nosso sistema Cloud dispensa
um alto investimento na
compra de equipamentos
ou licensas.

Estamos comprometidos com
a qualidade e as chamadas
são cristalinas com nosso
provedores Premium.

Gerencie sua conta facilmente
e de qualquer lugar com
nosso painel administrativo
em português

REDUZA OS CUSTOS
COM TELEFONIA
AGORA MESMO!

Escolha a Voip do Brasil e desfrute de todos
esses benefícios e o melhor suporte entre as
operadoras VoiP!

CONFIRA
NOSSOS
PLANOS

Conecte-se com a Voip do Brasil
nas Redes Sociais.

> Entre em contato para mais informações

