
Com o GlobalConnect Pack abrem-se novas possibilidades. A solução mais completa gerida por uma central telefónica 

virtual que integra fixo, móvel e cloud, que lhe permite estar fora do escritório mas sempre contactável. Através do 

portal selfcare pode fazer uma gestão simples e autónoma das suas comunicações. Por ser completamente flexível, 

o GlobalConnect Pack permite um controlo de custos mais eficaz e ajustável à evolução da sua organização.

• SEMPRE CONTACTÁVEL
Aproveite todas as oportunidades de negócio com a virtualização do escritório, trabalhando em qualquer lado com qualquer equipamento fixo ou 

móvel, mantendo-se sempre contactável e tendo sempre disponíveis os seus ficheiros e documentos, em cloud.

• AUTONOMIA
Faça a gestão e configuração das funcionalidades de central telefónica de forma simples e rápida, numa plataforma web única de selfcare, 

dispondo de apoio telefónico especializado.

• FLEXIBILIDADE
Aumente ou reduza o número de utilizadores, adapte os seus perfis de utilização – fixo, móvel ou fixo-móvel – e ajuste os recursos de comunicações da 

sua empresa, de forma simples.

• CUSTOS CONTROLADOS
Usufrua de uma solução que inclui num pack integrado tudo o que precisa para comunicar, com fixo, móvel e cloud, com suporte e manutenção 

incluídos, e beneficie da garantia de um valor fixo mensal, com redução de custos em comunicações, sem qualquer investimento inicial.

GLOBALCONNECT PACK

FIXO MÓVEL CLOUD

VANTAGENS



• Líder em soluções de telecomunicações para o mercado empresarial.

• Maior rede de fibra a nível nacional, no continente e nas ilhas.

• Maior rede nacional de data centers gerida de acordo com as melhores práticas internacionais e por profissionais certificados.

• Melhor oferta cloud da Europa, distinguida pela EuroCloud Europe com o prémio Best Cloud Service em 2013.

• Serviço de apoio especializado e gratuito.

SAIBA MAIS ATRAVÉS DO SEU GESTOR     

GESTOR     UTILIZADOR

Gestão da solução

e das suas

funcionalidades

através de um

portal.

Integração

da rede fixa e

móvel e dos

vários edifícios

da organização.

Integração de

serviços cloud

com central

telefónica virtual,

para equipamentos

fixos e móveis.

Virtualização

do escritório,

foco na 

mobilidade dos 

colaboradores.

Chamadas a € 0 ¹

para redes fixas e

móveis nacionais

e alguns destinos

internacionais.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

PT EMPRESAS...

FUNCIONALIDADES
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ANÚNCIOS DE CLIENTE
Configure anúncios áudio e associe aos serviços/funcionalidades de atendimento, 
agora com possibilidade de criar, adicionar ou remover as suas guias vocais e ouvir 
os anúncios.

PRÉ-ATENDIMENTO
Dê as boas-vindas aos seus clientes ou deixe sempre uma mensagem através 
de um atendimento automático com mensagens standard ou personalizadas e 
opção de reencaminhamento direto para um número predefinido.

FILA DE ESPERA
Não perca um único negócio e atenda cada chamada por ordem de chegada, em 
função da disponibilidade.

GRUPO DE ATENDIMENTO
Defina um grupo de telefones que pretenda que toquem ao mesmo tempo ou 
um de cada vez em sequência, até alguém atender.

FAX VIRTUAL PARTILHADO
Utilize o email para envio e receção de faxes em vez de uma máquina de fax.

LDAP
Pode consultar o Diretório de Contacos Empresariais existente no Portal 
Self-Care, nos telefones IP.

REENCAMINHAMENTO DE CHAMADAS
Reencaminhe automaticamente as chamadas que recebe (exemplos: horário, 
sempre). Com possibilidade de múltiplas programações horárias para cada dia da 
semana e feriados.

GRUPO DE BUSCA PESSOAL
Configure os equipamentos – fixo e/ou móvel – onde pretende receber as 
chamadas, em simultâneo ou em sequência.

TRANSFERÊNCIA ENTRE TELEFONES
Mantenha-se em conversação mas continue a sua chamada noutro telefone.

GERIR PERFIS
Faça a gestão de todos os seus perfis de utilizador: criação, eliminação, edição do 
nome, ativação de perfil e veja todas as configurações de uma forma resumida.

MARCAÇÃO RÁPIDA CORPORATIVA
Faça chamadas de forma rápida e simples, marcando apenas a extensão.


