Mais Centrex
O que é?
O Mais Centrex é um PABX Virtual. Uma
solução atualizada e eficiente que integra
os conceitos de telefonia convencional
com o que há de mais avançado em tecnologia IP, oferecido e projetado de acordo com as necessidades de sua empresa.

Vantagens
Baixo investimento inicial

Substitua seu PABX convencional ou modernize sua empresa
que ainda não possui central telefônica sem a necessidade
de altos investimentos em equipamentos. Conte com todas
as funcionalidades de uma central profissional pelo preço e a
praticidade de um serviço na web.

Mobilidade

Tenha seu ramal em seu smartphone ou notebook e mantenhase conectado ao escritório de qualquer lugar com acesso
a internet.

Escalabilidade

A expansão de sua empresa sem complicações. Crie mais ramais
de acordo com sua necessidade, diretamente pelo Painel de
Controle.

Flexibilidade

Configure e gerencie totalmente via web, de forma simples e
rápida, de qualquer lugar e a qualquer hora.

Disponibilidade

Serviço em cloud hospedado em um ambiente seguro e
redundante, garantindo o nível de serviço (SLA).

Call Center

Possibilidade de utilização do módulo Call Center,
aumentando o desempenho e controle de suas vendas.
(sob consulta)

Funcionalidades
Painel de Administração

Sistema administrativo online, onde você pode visualizar as
ligações e obter extratos detalhados, além de configurações
gerais de todos os ramais.

URA de atendimento

Você pode gravar um áudio com um atendimento personalizado,
direcionando as ligações para determinado ramal, trazendo
assim mais confiança e status para sua empresa.

Senha por ramal

Você pode colocar senhas nos ramais, antes de cada ligação
ser realizada.

Restrição de chamadas

Defina quais tipos de ligações cada ramal pode fazer conforme as
necessidades da sua empresa.

Caixa postal

Caixa postal eletrônica que armazena todos os recados de voz de
cada ramal sua empresa.

Gravação

Grave as ligações de todos os ramais de forma simples e prática.
(sob consulta)

Ramais ilimitados

Utilize o ramal de qualquer lugar com acesso a internet e faça
ligações entre ramais sem custo.

Transferência

Transfira ligações para qualquer ramal, esteja ele dentro ou fora
da empresa.

Siga-me

Se um ramal está ocupado ou o atendente ausente, você pode
transferir a ligação para um celular ou telefone fixo.

Central Mais de Atendimento:

(11) 3036 6000

