SERVIÇOS DE TELEFONIA
Soluções de telefonia para empresas e agentes revendedores com necessidades desde
linhas unitárias a blocos de números telefónicos sequenciais. Para além de serem os
primeiros a oferecer chamadas gratuitas dentro da rede MSTelcom, os números telefónicos
226 permitem realizar chamadas ilimitadas com terminações domésticas e internacionais.

VANTAGENS DO SERVIÇO
Ligação Grátis dentro da Rede MSTelcom
Nas chamadas locais entre a rede MSTelcom você fala gratuitamente com os seus
colaboradores e parceiros de negócios que fazem parte da família MSTelcom, reduzindo
assim a sua conta telefónica e trazendo mais economia para a sua empresa.
Serviços Complementares
Oferecemos à sua empresa uma gama de facilidades e mobilidade que vão desde a
identificação de chamada, transferência, conferência, desvio sem resposta, barramento de
chamadas, etc.

TELEFONIA FIXA
Linha Telefónica Analógica
Consiste no serviço de voz com número de linhas analógicas para empresas, que são
agrupados por pacotes de até 32 linhas. Este serviço permite conectividade e respectivo
tarifário para todos os destinos nacionais e internacionais, oferecendo também facilidades
suplementares.

Tronco de linhas PRI
É um serviço de voz que permite fornecer canais de telefonia privada em tronco para
empresas, permitindo conectividade e respectivo tarifário para todos os destinos nacionais e
internacionais, através de um link dedicado da MSTelcom. Este serviço permite oferecer um
plano de numeração de acordo com as necessidades do Cliente.

TELEFONIA VoIP
Linhas Telefónica SIP
É o serviço de voz que permite fornecer um número de linhas analógicas com conectividade
a um IAD SIP agrupados por pacotes de até 32 linhas, permitindo a utilização de um plano
tarifário para todos os destinos nacionais e internacionais. Para utilização, a conectividade é
estabelecida através do serviço de qualquer provedor de internet que o cliente tenha
contratado, inclusive através de uma conexão à internet da MSTelcom.

Tronco de Linhas SIP

Consiste no serviço de voz privada em tronco VOIP com largura de banda recomendada para
cada chamada de voz de 90 kbps, permitindo chamadas simultâneas e DID´s múltiplos. A
conectividade é estabelecida através do serviço de qualquer provedor de internet que o
cliente tenha contratado, inclusive através de um serviço de internet da MSTelcom. A
conectividade é estabelecida entre o PBX do cliente e a rede de voz da MSTelcom, onde é
oferecido um plano de numeração de acordo com a necessidade da Empresa.

