
GATEWAYS FXS - UMA ÓTIMA SOLUÇÃO 

PARA MIGRAÇÃO 

  

 

Fiz a migração de todo o meu Sistema de Telefonia Analógico para Telefonia IP e o 

que eu faço com os aparelhos telefônicos convencionais? 

 

Nós Temos uma resposta simples e que ainda pode gerar bastante economia para o 

seu projeto. 

 

Continue lendo este artigo e saiba como resolver esse problema utilizando os 

Gateways FXS da Lojamundi. 

 

Neste artigo destacamos o Synway SMG 1004B 4 FXS, uma ótima solução de 

mídias analógicas que permite call-centers e empresas multisetoriais processarem 

soluções de Voz sobre IP (VoIP) poderosas, versáteis e muito eficazes.  

https://www.lojamundi.com.br/smg1004b-synway-4fxs.html#.V_JVLvkrK1s


 

Excelente para empresas de pequeno e médio porte ou até mesmo Home Office, 

uma tendência muito forte das corporações. 

 

Custo X Benefício - sem comparação. 

 

VOCÊ é o responsável por manter toda a estrutura tecnológica da sua empresa, 

incluindo o sistema de telefonia. Então decidiu que já está na hora de aproveitar os 

diversos benefícios que somente as aplicações de Sistemas Telefônicos Digitais 

podem oferecer.  

 

Vamos partir da ideia de que em seu projeto já exista uma Central de Telefonia IP 

pronta, totalmente funcional e o melhor; integrada a outros pontos de atendimento 

da sua empresa, espalhados por diversas localidades nacionais ou internacionais. 

Essa é uma das vantagens em adotar a internet como meio de comunicação e 

assim estabelecer chamadas de voz e vídeo de alta qualidade. 

 

Mas agora que sua empresa utiliza uma Central Telefônica moderna e com 

funcionalidades já mais possíveis de serem realizadas nas Centrais Analógicas, o 

que fazer com os aparelhos telefônicos convencionais? 

 

SAIBA que você não precisa se desfazer desses equipamento de imediato, para 

utilizá-los em sua nova estrutura telefônica basta alocar em sua rede um Gateway 

FXS. Esse ativo de rede é capaz de gerar “tons de linhas” analógicos usados em 

telefonia convencional analógica, semelhantes aos oferecido por sua operadora 

telefônica.  

 

Dessa forma é possível economizar na compra de aparelhos IP, que tem um custo 

mais elevado, devido às funcionalidades oferecidas. Sabemos que a tendência 

lógica do negócio é que aparelhos telefônicos analógicos deixem ser utilizados, mas 

como citamos não é necessário que seja feito às pressas, a não ser que em seu 

existam necessidades específicas, que só aparelhos IP podem satisfazer. 

https://www.lojamundi.com.br/gateway-voip-asterisk.html?placatipo=30
https://www.lojamundi.com.br/gateway-voip-asterisk.html?placatipo=30


 

Uma outra forma de utilizar os Gateways FXS é conectá-los a portarias residenciais 

e sistemas de abertura de portões criados por meio de ligações analógicas, onde 

são realizadas chamadas para os equipamentos responsáveis por interpretar os 

comandos de abertura e fechamento. Acrescente um Gateway de Telefonia IP FXS 

a essa rede e assim será possível enviar comandos e controlar esses dispositivos 

por meio da internet. Isso faz com que a gestão da portaria do seu prédio se torne 

mais flexível e assim disponha de funções mais robustas,como a programação de 

abertura, baseada em horários específicos e até mesmo controlar os usuários que 

podem fazer esse acesso. 

 

Essas são algumas das possibilidades, ainda existem inúmeras aplicações no 

mercado e tantas outras que não param de surgir.  

 

Entenda como funcionará a estrutura de Telefonia IP junto ao Gateway FXS 

 

 

Conte-nos sua ideia e o ajudaremos a alcançar o sucesso deste projeto. Aqui você 

encontra os melhores equipamentos de telefonia IP e profissionais capacitados a 

oferecer a melhor solução. 

 

Na compra dos nossos produtos o suporte na instalação é grátis. Fale com um de 

nossos consultores e saiba todas as condições. 



 

Lojamundi - Tecnologia sem Limites  


