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Conheça 7 vantagens da Telefonia IP 
 

Primeiramente você sabe o que é Telefonia IP? 

Consiste basicamente em transformar sinais de áudio analógicos, em dados digitais que podem ser 

transmitidos através da Internet, gerando assim a possibilidade de você conversar de graça com 

quem tem outra conta VOIP e reduzindo os custos para as ligações com telefones da rede 

convencional. 

Para empresas o ganho de desempenho e a economia de custos são enormes. Devido as vantagens 

da telefonia IP para as comunicações, os especialistas dizem que logo esta será a tecnologia que 

irá substituir  os meios tradicionais de comunicação. 

 

Vantagens 
 

1. Redução de custos 

Diminua de 30 a 50% os custos com telefonia em comparação com os sistemas convencionais.  sem 

o gasto excessivo com equipamentos da telefonia convencional, economia em ligações, 

principalmente em ligações de longa distância e internacionais. Conecte sistemas de telefonia com 

facilidade entre escritórios/filiais e faça ligações grátis. 

 

2. Mobilidade 

Não fique mais preso ao telefone da sua mesa, o seu ramal pode te acompanhar para qualquer lugar 

com acesso à internet. Com esse tipo de comunicação permite que as chamadas que são recebidas 

no escritório pode ser transferido para telefone móvel. 

 

3. Fácil instalação e configuração 

Instalação simples, sem a necessidade de muitos conhecimentos técnicos. 

 

4. Fácil de gerenciar 

Com uma inteface de gerenciamento web, a grande maioria dos sistemas de Telefonia IP tem acesso 

remoto possibilitando o gerenciamento de qualquer lugar com acesso à internet. 

 

5. Expansão do sistema 

No sistema de telefonia IP dificilmente você precisa de uma atualização de hardware para 

aumentar o número de ramais. 

 

6. Maior número de recursos 

Suporte multilingue, URA (Atendimento automático), Conferência,Transferência Automática de 

Chamadas, Secretária Eletrônica, Teleconferência, Identificador de Chamadas e muito mais 

recursos sem nenhum custo adicional. 

 

7. Facilidade de uso 

Telefones IPs são tao simples de usar quanto aparelhos convencionais, e Softphones (É um 

software programa para fazer chamadas telefónicas através da Internet usando um computador de 

uso geral, em vez de usar hardware dedicado) contam com interfaces amigáveis de e de fácil uso 

para qualquer usuário. 

 

Nós da Lojamundi fornecemos tudo o que sua empresa precisa 

para implementar um sistema de Telefonia IP, dos equipamentos ao suporte. 

http://www.lojamundi.com.br/telefone-ip.html

