Somos uma Operadora de Telecomunicações que atua
em todo território nacional por meio do Serviço
Telefônico Fixo Comutado (STFC) e Serviço de
Comunicação Multimídia (SCM).

SOLUÇÕES EM TELECOM
Por meio de um amplo portfólio de produtos, oferecemos
soluções com alto padrão de qualidade para os
mais variados tipos de demanda tecnológica,
atuando desde a consultoria até a implementação.

Dessa maneira, cumprimos nossa missão de “Prover
acesso de alta tecnologia focada em redução de custos”.

PABX IP
É um sistema de telefonia completo que fornece ligações telefônicas sobre as redes de dados IP

onde toda a conversação é enviada como pacotes de dados sobre a rede.

CARACTERÍSTICAS
• Conectividade em tempo real entre as redes PSTN

A QUEM SE DESTINA:
Empresas que desejam redução de custo em telefonia e tecnologia

de ponta.

(telefonia convencional) e redes de TELEFONIA IP.

• Pode trabalhar como sistema principal recebendo e
gerenciando todas as linhas e ramais ou em paralelo
com sistema de PABX tradicional.

VANTAGENS
• Distribuição Automática de Chamadas (DAC)
• Unidade de Resposta Audível (URA)
• Correio de Voz e interligação com provedores de TELEFONIA IP
• Interligar empresas através da internet criando ramais entre matriz
e filiais com tarifação a custo ZERO.

As principais funções são:
Resposta Interativa de Voz (URA direcionada para ramais e/ou banco de dados/ IVR)

Identificador de chamada (Caller ID)

Caixa postal de voz

Discagem por nome

Tronco SIP ilimitado

Toques diferenciados

Transferência para qualquer número ou ramal

Função DND (não perturbe)

Atendimento remoto de chamadas

Música ou mensagem em espera e transferência com uso de MP3

Áudio-conferência ilimitada

Ampliação ilimitada de ramais IP sem a necessidade de hardware

Alarme de recebimento de chamada

Utilização de softphone

Atendimento automático

Administração Web

Lista negra

Agenda

Transferência supervisionada

Captura de ligação

Transferência cega

Bloqueio de ligações

Detalhamento completo das ligações

Gráfico de ligações

Monitoramento de chamadas

Grupos com permissões individuais

Direcionamento de chamadas por ramal ou grupo de ramais (fila)

Hotline

DAC – distribuidor automático de chamadas – Call Center

Ramais móveis

Gravação da chamada

Servidor de fax

Chamada em espera

TELEFONIA IP
É uma estrutura de telefonia que usa a mesma rede de dados da Internet, possibilitando trafegar

voz utilizando-se de protocolos e equipamentos específicos.

Estimativa de redução de custos da conta telefônica de

60%!

Conecte sua empresa no mundo da Telefonia IP por meio de diversas formas e soluções:

PABX SIP

ROTEADOR
E1

ATA

GATEWAY
LOCAL

Destinado a empresas maiores e que possuem muitas chamadas
Caso haja um PABX no local que possui o protocolo SIP para

configuração, basta apenas configurar uma conta em nossos
servidores para que haja a comunicação através de um link de
dados.

simultâneas, esse equipamento é instalado diretamente em uma
central PABX, por meio de conexão E1 e roteia todas as chamadas
originadas para os nossos servidores por meio de um link de dados. A
quantidade é expansível e pode chegar em até 16 E1s ou mais. A
vantagem dessa tecnologia é o aproveitamento da função de E1

do PABX existente no local.

Destinado a pequenas empresas que possuem poucas chamadas,

Consiste em uma solução local (não depende de nossos servidores)

esse equipamento é ligado diretamente na internet do cliente e

para realizar as chamadas. Um equipamento é locado para que

possui funções de autenticação em nossos servidores de TELEFONIA IP

seja instalado diretamente na rede do cliente, possibilitando que as

para completar as ligações. Caso esse equipamento seja instalado

chamadas destinadas a celulares sejam realizadas. Não necessita de

em outra filial da mesma empresa, é possível realizar ligações entre

link específico de internet para o funcionamento e nossa equipe

ramal a custo ZERO. Pode ser conectado em um PABX para

presta manutenção remota do equipamento através de um link

aumentar suas funcionalidades.

existente no cliente.

INFRAESTRUTURA
Plataformas robustas
e contingenciadas

Gateways

Hospedado em
um dos maiores
Data Center

Pop’s
(ponto de presença)
Okotr

11 SÃO PAULO - SP
21 RIO DE JANEIRO - RJ
31 BELO HORIZONTE - MG
41 CURITIBA – PR
51 PORTO ALEGRE - RS
61 BRASÍLIA - DF

71 SALVADOR - BA
81 RECIFE - PE

TERMINAÇÃO DE TRÁFEGO
Bina Inteligente

Bina DDD Local;

Bina Telefone Móvel;

Interconexão;

TERMINAÇÃO DE TRÁFEGO

TDM

CLI

GSM

Permite a interconexão

Permite customização

Melhor custo benefício

de diversos canais por único

no número de identificação

para call center e

meio de transmissão

escritórios de cobrança

Para serviços de telefonia fixa digital de alta qualidade, com baixas tarifas.
Amplamente utilizadas por empresas.

TERMINAÇÃO DE TRÁFEGO

A Oktor oferece condições únicas para que você

O NUN - Número Único Nacional (4003) - é a forma

mantenha seu 0800 aberto para ligações de telefone

mais rápida e fácil de a sua empresa obter um número

móvel, gerando maior possibilidade de recebimentos

local em capitais e grandes centros. Com ele, seu cliente não tem

de chamadas.

o custo de um interurbano ao entrar em contato com sua empresa.

PLATAFORMA SMS
O SMS é a forma mais rápida, eficiente e de baixo custo para que uma

mensagem chegue até seu destino e seja lida pelo interessado.

Plataforma Web OktorSMS®
•

Reduz custos com envio de mensagens de texto em massa a celulares com a finalidade de marketing,

cobrança ou avisos importantes.
•

Acesso a pessoa física ou jurídica.

•

Possibilidade de gerar textos para os mais diversos tipos de serviços.

•

Agenda

•

Campanhas de Incentivo

•

Confirmações

•

Convocação

•

Convites

•

Divulgação

•

Endomarketing

•

Felicitações

•

Informativos

•

Pesquisas

•

Programas de Fidelidade

•

Promoção Relâmpago

•

Marketing Político

•

Entre outros

Os envios podem ser feitos online diretamente
pela plataforma ou através de seu próprio software,
realizando uma integração com nosso sistema.
O usuário terá uma conta com a Oktor para
compras de crédito pré-pago ou pós-pago. Dentre
as formas de integração, possuímos:

WEBSERVICE

SMPP

HTTP

Dentre as facilidades da plataforma, podemos destacar:
•

Relatório de envio e controle de seus SMS

•

Conta: Demonstrativo de seu saldo e acompanhamento

•

Contatos: Criação e edição de contatos na Plataforma manualmente ou através de upload em XLS

•

Envio em massa através de upload de arquivo XLS, CSV ou TXT (Suporte para txt de cobrança)

•

Campos dinâmicos

•

Gráficos de envio

•

Criação de sub-usuários e controle

•

Criação de revenda e customização com seu logotipo e domínio próprio

•

Criação de Campanhas e Centro de custos

•

Envio através de Short Code ou Long Cod

Trabalhamos com todas as operadoras móveis Brasil

PARCEIROS

ENTRE EM CONTATO
CONOSCO
Nossos Gerentes de Conta estão à disposição para esclarecer
suas dúvidas e apresentar as melhores soluções em

Comunicação Digital e Serviços de Voz.

+55 11 2364-2826
+55 11 2675-0060
comercial@oktor.com.br
www.oktor.com.br

