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Quais as vantagens de um Banco de Portabilidade? 

 

Devido à adoção de políticas que permitiram, por parte dos 
clientes, a mudança de operadoras sem alterar o número, fica 
muito difícil saber a qual dessas pertence o contato da sua lista, 
consequentemente o valor da conta telefônica aumenta. Uma 
solução para reduzir os custos é a utilização de um banco de 
portabilidade numérica em sua empresa, o que no final do mês 
pode significar uma economia considerável levando em 
consideração o total de ligações telefônicas. 
 
A implementação desse banco de portados pode ser realizada de 
diversas maneiras dentro do seu Call-Center, mas todas elas 
sempre deverão acessar uma lista contendo todos os números 
portados no Brasil e sempre com atualizações diárias, uma opção 
de instalação que garante a eficácia na consulta. Quando um 
operador realiza uma ligação, a consulta é feita quase que 
instantaneamente e a melhor rota é definida sem que ele tenha que 
se preocupar em identificar a operadora e selecionar uma opção 
de saída manualmente, digitando algum código ou como em 
alguns casos escolhendo em um aparelho celular por qual chip 
deverá sair a chamada. 
 
Todo esse processo, aparentemente complexo, é disponibilizado 
pela Lojamundi de maneira bastante simples de maneira 
automática em um sistema totalmente imperceptível, sem atrasos 
nas chamadas. Conheça nossas soluções de portabilidade, 
inclusive a mais nova forma de consulta ao banco de números 
portados, feita totalmente dentro do Gateway GSM Voxmundi. 
Como esse equipamento já possui um Sistema de Telefonia 
Asterisk instalado, basta fazer a conexão em sua rede e começar a 
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ligar, sem a necessidade de registrá-lo a um Servidor ou Central 
de Telefonia IP. 
 

Conheça nossas soluções: 

 
Download Base de Portabilidade 

 
Download Base de Portabilidade + Integração com Asterisk 

 
Contrate o Banco de Portados, direto no seu Gateway GSM 
Voxmundi, com o menor preço do Brasil. 
 

Fale com um de nossos consultores e econtre as melhores 
soluções para o sistema de telefonia da sua empresa. 
 

http://www.lojamundi.com.br/download-base-da-portabilidade.html#.VkMlDLerTIU
http://www.lojamundi.com.br/download-base-da-portabilidade-integracao-asterisk.html#.VkMlWLerTIU
http://www.lojamundi.com.br/gateway-gsm-asterisk.html

