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Internet gratuita com velocidade
até 300 Mbps e tráfego ilimitado
Elimina a totalidade dos custos mensais com alugueres de 
acessos à Internet e tráfego. Oferece mais qualidade do 
que os acessos tradicionais. Contribui para aumentar a 
produtividade das empresas e eliminar custos.

Telemóveis a fazerem chamadas grátis
Tenha na sua Empresa os Telemóveis a fazerem chamadas com 
tráfego ilimitado para as Redes Fixas e Móveis de Portugal e 
Internacionais. Economize muito dinheiro na fatura mensal dos 
Telemóveis. Passe a ter funções avançadas adicionadas às do 
próprio modelo como: Serviço de Diretor/Secretária, Suspensão 
e Transferência de Chamadas Reuniões e muitos outros serviços 
avançados que contribuem para o aumento da produtividade 
das empresas.

Telefones Fixos também com 
chamadas gratuitas
Passe a economizar muito dinheiro mensalmente 
tendo os telefones a fazerem chamadas gratuitas 
para as Redes Fixas e Móveis Nacionais e 
Internacionais e ainda aumente a produtividade 
com serviços avançados.

Linhas Telefónicas com Canais de 
Comunicação Ilimitados
Elimina a totalidade dos custos com alugueres de 
linhas telefónicas. As linhas têm canais de comunicação 
ilimitados como se fossem, linhas ilimitadas por cada 
número. Por isso, nunca estão ocupadas evitando que os 
clientes liguem para a concorrência por o seu telefone 
estar impedido. Os números telefónicos são do plano 
de numeração nacional. Quem telefona para o número 
também beneficia de só pagar tarifa local de qualquer 
sítio do território nacional.

Tráfego gratuito e ilimitado de 
Internet Móvel
Tablets e PC´s portáteis passam a poder operar em qualquer 
sítio do território nacional sem custos com tráfego e a 
beneficiar de alta tecnologia de Internet móvel com velocidade 
até 150Mbps.

Opção de Suporte de Gestor de WEB

Permite ter site institucional, loja de venda de produtos 
na WEB e servidor de emails profissionais. Passa a ter 
o seu domínio próprio para emails e páginas de Web, 
garantido sigilo nas comunicações e prestígio. Tudo isto 
sem custos com alojamento de site institucional, loja de 
venda de produtos ou com caixas de correio. Representa 
também a independência em relação a alojamentos 
subcontratados.

Ligação em Rede entre 
localidades diferentes
Especialmente para empresas que tenham 
instalações em localidades diferentes. Unifica a 
sede, filiais ou todo o tipo de instalações remotas 
como se estivessem todas no mesmo edifício, 
com total transparência de serviços e funções. 
Elimina as distâncias e por isso aumenta a 
produtividade nas empresas permitindo por em 
prática imediatamente ações estratégicas. Tudo 
isto sem custos com as ligações networking.

Configuração de Linhas Telefónicas 
Internacionais
Empresas que tenham relações internacionais podem ter 
linhas telefónicas dos países para onde vendem os seus 
produtos. Assim, estão sempre perto dos seus clientes 
aumentado o seu prestígio e volume de negócios. É como 
se estivessem numa filial junto de cada cliente. Os clientes 
só pagam chamada local e a empresa pode atender em 
Portugal, já no próprio idioma todas estas linhas como 
se estivessem no local a que as mesmas pertencem. Ao 
telefonar para esses países a empresa é identificada com 
o seu número de telefone do país para onde telefona, 
mantendo assim uma imagem de confiança por estar 
sempre presente junto do cliente. As chamadas realizadas 
são gratuitas para todo o Mundo.

Centros de Atendimento
em todo o Mundo…
… Maior Prestígio!…

Porquê pagar Internet, linhas telefónicas, tráfego de telefones e de 
telemóveis e ainda de Internet móvel?

Pagar porquê?
Só porque não tem o seu sistema telefónico atualizado!

Nova Tecnologia em Portugal:
A atualização do seu sistema telefónico permite:

0 (zero) € (euros)
Por:

COMUNICAÇÕES EMPRESARIAIS

Não “derreta” mais dinheiro, por não ter o seu sistema 
telefónico atualizado!
Não pague elevados custos, por serviços que valem
0 (zero) € (euros) se tiver o seu sistema atualizado.

Solicitamos uma breve reunião informativa.

Agradecemos o contacto para:


