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Resumo
O local de trabalho está sendo redefinido, com espaços de trabalho virtuais distribuídos
entre os locais físicos. Os funcionários exigem cada vez mais uma combinação de
aplicativos pessoais e profissionais, e o conceito "traga seu próprio dispositivo" (BYOD)
está se tornando a regra para as comunicações empresariais.
O Alcatel-Lucent OpenTouch™ Suite para médias e grandes empresas (MLE) possui
uma plataforma SIP (Session Initiation Protocol, protocolo de iniciação de sessão)
virtualizada integrada que permite conversações nativas colaborativas de multimídia e
com vários participantes em qualquer dispositivo (Multi3). Os funcionários podem se
conectar e trocar informações, sem comprometer a segurança ou a qualidade. Eles podem
acessar uma combinação de seus recursos pessoais e profissionais nos dispositivos que
escolherem, criar suas nuvens pessoais1 e alternar entre os dispositivos para adaptar-se
ao contexto da conversação.
As práticas comerciais baseadas em conversação evoluirão para um roteamento
personalizado, maior mobilidade e conteúdo multimídia, além de um ecossistema de
aplicativos expandido para ambientes de criação de serviços.

MUDANDO PARA AS PRÁTICAS COMERCIAIS
BASEADAS EM CONVERSAÇÃO PARA
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
Com os recentes desenvolvimentos nas comunicações, os profissionais estão se tornando
usuários sofisticados de tecnologia. As inovações estão permitindo práticas comerciais
baseadas em conversação e nuvens pessoais, que os funcionários criam usando
dispositivos cheios de recursos e simples de operar. Sem comprometer a eficiência,
os funcionários agora podem realizar tarefas de negócios de seus smartphones com a
mesma facilidade que de seus computadores.

Redefinindo o local de trabalho
Os espaços de trabalho estão sendo redefinidos como lugares virtuais distribuídos entre
os locais físicos: escritório, casa ou qualquer outro lugar, enquanto um funcionário está
em movimento. Atualmente é comum trabalhar de casa, o que permite aos funcionários
reduzir seu tempo de viagem diária. Por exemplo, no Reino Unido, o total de tempo de
viagem aumentou até 18% entre 1997 e 2011, enquanto os funcionários que trabalham de
casa economizaram uma média de 38 minutos por dia.2
Os benefícios imediatos são menos estresse, custos com transporte e consumo de energia.
As empresas estão aproveitando essa mudança, oferecendo escritórios compartilhados
eficientes de plano aberto, utilizando ambientes de desktop virtual e diminuindo os
requisitos de espaço em geral. Além disso, as empresas podem diminuir seus gastos
operacionais (OPEX) com menores taxas de aluguel e despesas de viagem reduzidas para
reuniões.

1 Uma nuvem pessoal é um espaço virtual no qual o conteúdo e os aplicativos privados e/ou públicos de um usuário estão
permanentemente disponíveis em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. http://www.businessnewsdaily.com/1468-work-from-home-jobs.html
2 Economic and Social Data Service, Quarterly Labour Force Survey, Universities of Essex and Manchester, 2011
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“O uso de smartphones e
de tecnologia avançada de
rede tornou o acesso ao
escritório mais fácil do que
nunca, resultando em mais
empresas adotando a opção
de trabalho remoto e mais
funcionários trabalhando
em horário integral de
dentro de suas próprias
casas.”
Rosemary Haefner,
CareerBuilder
Vice-presidente,
Recursos Humanos

Reconciliando a TI com os requisitos de linha de negócios
Com a contenção de custos, as políticas de segurança e as tecnologias proprietárias
em silos, os diretores executivos de informação (CIOs) muitas vezes eram os decisores
para o acesso dos funcionários à tecnologia. Agora, novos padrões de comunicação do
consumidor estão ditando como os CIOs devem atender as linhas de negócio.
A tendência para BYOD é provavelmente o sinal mais visível da mudança do paradigma
fundamental das empresas. Os funcionários exigem cada vez mais uma combinação de
aplicativos pessoais e profissionais disponíveis através dos dispositivos de sua escolha,
o que lhes permite executar tarefas corporativas ao mesmo tempo que mantêm contato
tanto com seus negócios e quanto com as comunidades pessoais.

Melhorando a produtividade da equipe no local de trabalho virtual
As ferramentas de TI estão mais avançadas do que nunca, oferecendo maior flexibilidade
e simplificação para o aumento da produtividade no local de trabalho virtual:
• Esquemas em grande escalabilidade permitem a concentração da inteligência de rede em
data centers.
• A virtualização está permitindo flexibilidade e economia em hardware.
• Novo software de comunicação está melhorando a adaptação aos requisitos de
negócios.
Com essas ferramentas, os gerentes de TI corporativo podem implementar novas
estratégias baseadas em nuvem e no local, ou híbridas para aumentar a agilidade
de modos de entrega para seus clientes de linha de negócios. Soluções integradas e
unificadas baseadas em padrões abertos estão permitindo conversações de multimídia
avançadas que abrangem organizações sem comprometer a segurança.

TRANSFORMANDO O ALCATEL-LUCENT
OPENTOUCH NAS CONVERSAÇÕES DE NEGÓCIOS
DA PRÓXIMA GERAÇÃO
Como fornecedor líder de tecnologias de comunicação para empresas,3 a Alcatel-Lucent
está avançando com inovações para acompanhar de modo consistente as organizações
durante sua transformação. Virtualização, segurança, convergência de voz e dados e
softwarização definirão as bases para as futuras comunicações como uma oferta de
serviço (CaaS).
O premiado4 Alcatel-Lucent OpenTouch™ Suite para médias e grandes empresas (MLE)
melhora a comunicação no local de trabalho, permitindo conversações colaborativas
de multimídia e com vários participantes em qualquer dispositivo (Multi3)5. As novas
tecnologias Multi3 estão preparando o caminho para a próxima geração de comunicação
empresarial, para criar arquiteturas, serviços e soluções ágeis.

3 Posicionado na seção “Leaders” (Líderes) em Magic Quadrant for Corporate Telephony, de Jay Lassman, Steve Blood e Geoff Johnson, Gartner®
Inc., 15 de setembro de 2011
4 Exemplos de prêmios: Best of Interop 2012 Collaboration Winner, Frost & Sullivan 2011
“Most Innovative European Communications Product of the Year”
5 Alcatel-Lucent, Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for Mid-sized and Large Enterprises: Blueprint, julho de 2012
6 Alcatel-Lucent, Enterprise Communications 2.0: Embracing the bring your own device trend to improve employee productivity, julho de 2012
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Do ponto de vista da arquitetura, a Alcatel-Lucent suporta a convergência de soluções
de voz e dados com redes habilitadas para BYOD que garantem a segurança integral, o
gerenciamento perfeito, a estabilidade e a capacidade para conversações de negócios.6 A
rede com fluência de aplicativos, com agilidade sem precedentes em oferta de soluções,
abre as portas para estratégias de transformação a longo prazo das empresas.
Com a implementação de soluções e CaaS da Alcatel-Lucent, os departamentos de TI
podem criar suas próprias lojas de aplicativos corporativos e oferecer uma ampla gama
de soluções flexíveis para seus clientes de linha de negócios. Com a nova geração de
conversações de negócios, os funcionários serão capazes de criar suas próprias nuvens
pessoais, conectando aplicativos e conteúdos pessoais com aplicativos corporativos para
uma produtividade ideal.
No nível de aplicativos, a arquitetura aberta da Alcatel-Lucent permite modelos híbridos
e integração profunda com o ecossistema de negócios da empresa. Informações baseadas
em contexto, presença e habilidades melhorarão o desempenho da conversação. As
inovações no nível de gerenciamento de mídia e sessão (por exemplo, captura de imersão
de vídeo e gestos) aumentarão a eficácia das interações das pessoas.
No futuro, os departamentos de TI terão portais de aplicativos em nível corporativo a
partir dos quais os funcionários serão capazes de acessar os serviços de que necessitam
para realizar as tarefas de negócios nos dispositivos de sua escolha. Os funcionários
serão capazes de acessar e trocar informações valiosas baseadas em contexto, sem
comprometer a segurança ou a qualidade.

A EXPERIÊNCIA DE CONVERSAÇÃO DA
ALCATEL-LUCENT
O novo local de trabalho virtual pode ser definido como o conjunto de lugares a partir
do qual os funcionários podem acessar facilmente seus aplicativos profissionais,
incluindo comunicação em tempo real, nos dispositivos de sua escolha. O Alcatel-Lucent
OpenTouch Suite para MLE permite aos funcionários no local de trabalho virtual
se comunicarem com a sua comunidade de negócios com conversações Multi3. Os
funcionários podem acessar uma combinação de seus recursos pessoais e profissionais,
criar suas nuvens pessoais e alternar entre dispositivos para adaptar-se ao contexto.

Conversações colaborativas no local de trabalho virtual
A Figura 1 mostra um exemplo de uma conversação em três fases em um local de
trabalho virtual. Os funcionários podem ter acesso às suas conversações de negócios de
qualquer lugar e através de qualquer dispositivo. Sua experiência de conversação é parte
de sua nuvem de experiência pessoal.
1. Iniciando uma conversação: Um funcionário começa a conversação por voz,
mensagens instantâneas (IM) ou vídeo, sem preocupação quanto ao local onde a outra
pessoa está. Usando um Alcatel-Lucent OpenTouch client, qualquer usuário pode
definir sua disponibilidade e aplicar a estratégia de roteamento mais relevante ao seu
perfil, aumentando as possibilidades do serviço de “um único número”.
2. Adicionando participantes: A conversação pode se expandir para um público maior,
sem interrupção, a qualquer momento.
3. Mudando dispositivos ou mídia: A conferência pode mudar para qualquer dispositivo,
sem interrupção. A conversação também pode ser escalada para outras mídias para se
adaptar ao contexto dos usuários e permitir conteúdo mais avançado, como vídeo HD,
compartilhamento de documentos e quadro de comunicações.
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Figura 1. Realizando conversações de negócios eficientes em todos os locais de trabalho virtuais
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Oferecendo conversação para os funcionários em qualquer interface
A Alcatel-Lucent está ajudando os funcionários a criar um ambiente de trabalho eficiente
que se adapta a qualquer situação. O Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para MLE oferece
aplicativos de conversação em tempo real. As conversações ocorrem entre os usuários,
independentemente de seus dispositivos: o dispositivo é apenas uma ferramenta — uma
interface para interagir com os outros — enquanto as conversações são comunicações
interpessoais — não dispositivo a dispositivo.
O Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para MLE simplifica as relações de negócios, porque
os usuários gerenciam suas próprias interfaces e não têm mais várias identidades
(números de dispositivos). A interface para conversações podem ser nas instalações da
empresa, em dispositivos dedicados, em casa ou escritórios remotos, ou de qualquer
local (ver Figura 2):
• Nas instalações da empresa: os telefones fixos de mesa oferecem voz de alta qualidade
sempre ativa em escritórios, salas de reunião e outros locais onde a continuidade
da comunicação é fundamental. Os telefones de mesa estão disponíveis com
conectividade analógica, TDM, IP ou SIP. Telefones móveis Digital Enhanced Cordless
Telecommunications (DECT™) ou LAN sem fio (WLAN) oferecem mobilidade no local
para usuários em roaming. Os dispositivos adicionais projetados para ambientes
específicos também estão disponíveis (por exemplo, telefones DECT "man-down" e à
prova de explosão) para garantir a segurança dos funcionários.
• Em dispositivos dedicados: Como as conversações não estão limitadas aos pontos
de extremidade dos usuários, o Alcatel-Lucent OpenTouch permite mudar para
outros dispositivos para se beneficiar de recursos mais avançados. Por exemplo,
o equipamento in-room de vídeo e quadro de comunicações pode ser usado como
dispositivo de conversação.
• Em casa ou escritórios remotos: Os trabalhadores remotos podem se beneficiar do
mesmo ambiente das instalações da empresa através de RAPs (pontos de acesso
remoto) ou com a utilização do software SBC (Session Border Controller) da
plataforma Alcatel-Lucent OpenTouch.
• De qualquer local usando aplicativos dedicados: Os aplicativos cliente estão
disponíveis em computadores pessoais (Microsoft® Windows®, Apple® Mac OS®),
smartphones (RIM® BlackBerry®, Google™ Android™, Apple iOS, Microsoft Windows
Mobile®, Symbian®) e tablets (Apple iPad®).
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Figura 2. Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para MLE: interfaces para conversações no local de trabalho virtual
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Oferecendo novos padrões de trabalho em equipe
As expectativas dos funcionários sobre trabalho em equipe e colaboração mudaram
completamente com a redefinição do local de trabalho e o surgimento de novos padrões
de qualidade para comunicações privadas. Os funcionários agora podem compartilhar
suas ideias e conteúdos com uma grande comunidade usando mídia HD de áudio e
vídeo, bem como mensagens instantâneas habilitadas para grupo, semelhante ao uso de
aplicativos populares de redes sociais, como o Facebook, o Twitter ou o LinkedIn®.
Os funcionários puderem acessar e usar facilmente ferramentas de multimídia com vários
participantes, eles terão sucesso na realização de suas obrigações de negócios onde
quer que estejam. O Alcatel-Lucent OpenTouch proporciona simplicidade de serviço,
desempenho de mídia e conectividade fácil para permitir que o trabalho em equipe seja
eficiente. Incorporando novos padrões de trabalho em equipe, a colaboração empresarial
de sucesso consiste em quatro elementos principais:
• Gerenciamento e mobilização de comunidades
• Acesso de qualquer lugar a serviços de conferência
• Recurso de multimídia de alta qualidade
• Gerenciamento de históricos de conversação
Gerenciamento e mobilização de comunidades

Os funcionários podem gerenciar suas muitas comunidades criando listas de favoritos,
recuperando seus contatos pessoais no ambiente de conversação do Alcatel-Lucent
OpenTouch e executando pesquisas simples no diretório da empresa. Transparente para
os outros, os funcionários podem configurar as suas próprias estratégias de presença
e roteamento com detalhes por mídia e por dispositivo. A criação de uma conversação
é fácil para que as equipes virtuais possam colaborar imediatamente. Além disso, a
integração do calendário permite uma programação eficiente.
Fornecendo acesso em qualquer lugar para serviços de conferência

A conferência de vídeo, áudio e web do Alcatel-Lucent OpenTouch pode ser oferecida
a todos os funcionários no local de trabalho virtual. Não há necessidade de servidores
adicionais no lado da plataforma ou de dispositivos dedicados no lado do cliente, exceto
para utilizações específicas, como equipamento in-room de vídeo e telepresença ou
quadro de comunicações.
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DE CASA

Ponto de acesso remoto
e pontos de extremidade

Possibilitando a colaboração de multimídia de alta qualidade

Para adotar as ferramentas de colaboração entre equipes em locais dispersos, a solução
precisa ser capaz de remover eficientemente os efeitos colaterais da distância. O
Alcatel-Lucent OpenTouch combina mídia em uma única sessão, permitindo que os
participantes compartilhem documentos em tempo real enquanto se veem com o vídeo.
Utilizando canais de mensagens instantâneas, pequenos grupos ou toda a comunidade
podem adicionar comentários em tempo real. Com vídeo HD e áudio de banda ampla, as
conversações remotas podem ser tão poderosas quanto reuniões físicas.
Gerenciamento de histórico de conversações

Os funcionários precisam de ferramentas para tomada de decisão rápida e gerenciamento
flexível de suas conversações. Com o Alcatel-Lucent OpenTouch, os funcionários
podem iniciar uma conversação com vários participantes, com ou sem programação,
adicionar ou remover participantes, gravar e acessar conversações. Quando uma decisão
de negócios importante é tomada, os funcionários podem armazenar e transmitir os
elementos da reunião e toda a mídia associada a um público mais amplo.

Funcionários envolvidos com conversações sociais
As simplificações no modo como os usuários acessam o seu espaço profissional
colaborativo têm contribuído para a redefinição do local de trabalho. Durante as fases
seguintes dessa transformação, as conversações se tornarão mais móveis, sociais e
simples. A Alcatel-Lucent inovará a forma como as colaborações visuais imitarão a
realidade e melhorará a percepção do contexto dos aplicativos.
A Figura 3 mostra um exemplo de uma experiência de imersão em que o palestrante é
exibido ao mesmo tempo que a apresentação ("estilo meteorologista").
Figura 3. Exemplo de experiência de conversação de imersão

Integração com plataformas sociais

	
  

A integração com plataformas de difusão e de colaboração da comunidade em nível
empresarial, como Jive™, oferecerá novas maneiras de postar, compartilhar, comentar e
valorizar conteúdos relacionados a ocupações de negócios. No futuro, os funcionários
serão capazes de definir mais rapidamente a sua presença e disponibilidade e reduzir o
número de ações necessárias para preparar uma reunião, convidar colegas, estabelecer a
conversação e armazenar conteúdo relevante.
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Um caso de uso típico envolve um médico que começa a ver pacientes com seu
Apple iPad na mão: de seu calendário, o sistema sabe que ele está disponível apenas
para mensagens instantâneas. O médico entra na sala de exame e seu status muda
automaticamente para “ocupado”. De volta ao corredor, ele inicia uma chamada de
vídeo com outro especialista. Como o fundo da imagem muda constantemente e não é
necessária, o sistema a remove. No entanto, as informações valiosas trocadas durante a
chamada são armazenadas e anexadas a um tema comum, para que outra equipe médica
possa acessá-las.
Vídeo de imersão

Simplificar o conteúdo que é visualmente compartilhado removendo fundos não
importantes melhora a eficiência e economiza o uso de largura de banda. Tags com
informações contextuais serão adicionadas às imagens de vídeo bruto.
Percepção do contexto

Maior integração com aplicativos externos, como calendários, ajudará os funcionários a
equilibrar a vida pessoal e de trabalho. A detecção automática de roaming e de recurso
de rede permitirá que aplicativos adaptem os fluxos de mídia ao contexto. Dispositivos
com e sem fio serão localizados, e as informações de presença serão adaptadas
instantaneamente.

Mudando para práticas de negócios baseadas em conversação
Alguns exemplos de casos de uso nos quais os aplicativos de comunicação são
implantados para necessidades de negócios dedicados são:
• Experiências de comunicação de multimídia de banco de varejo
• Comunicação de emergência para campus e utilitários seguros
• Gravação de soluções para fins regulamentares
• Aplicativos de automação de quartos e boas-vindas para hotelaria
No futuro, as práticas de negócios desenvolvidas pela Alcatel-Lucent serão executadas em
SIP, beneficiarão várias centrais privadas de comutação telefônica (PBXs), transportarão
mais conteúdo de multimídia, integrarão novas entradas de perfil de usuário de sensores
IP e bancos de dados, e melhorarão a experiência do usuário com o gerenciamento de
aplicativos de dispositivos inteligentes e de autoatendimento. A Tabela 1 resume essas
direções.
Tabela 1. Diretrizes da Alcatel-Lucent Enterprise para práticas de negócios

Práticas de negócios

diretrizes alcatel-lucent enterprise

Roteamento personalizado

Amplie o roteamento a infraestruturas de PBX de vários
fornecedores, aprimoradas com colaboração visual e com base em
informações contextuais mais avançadas

Serviços de emergência, alarmes,
comunicação de grupo

Leve em conta o aumento da mobilidade e os casos de uso de
multimídia para serviços críticos

Ambientes de criação de serviços

Expanda o ecossistema de aplicativos com:
• SIP para conectividade multimídia
• APIs REST para controle de sessão e gerenciamento
• HTML5 para interfaces gráficas interativas
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Estendendo o alcance de roteamento personalizado com SIP

Muitas empresas precisam distribuir e rotear a comunicação de acordo com informações
específicas, como o status de telefonia ocupado/livre e os dados de gerenciamento de
relacionamento com clientes (CRM). A transformação de aplicativos de roteamento da
Alcatel-Lucent para SIP trará abertura para PBXs de vários fornecedores e adicionará
interações visuais para voz. Novos critérios de roteamento incorporarão cada vez mais
as informações autoprovisionadas, como o status do calendário, assim como CRM
automatizado e as informações do sensor (local, dispositivo conectado).
Redefinindo a segurança e a comunicação instantânea de grupo com aplicativos
móveis, mensagens instantâneas e colaboração visual

A comunicação do grupo de tarefas ocorre frequentemente em circunstâncias específicas,
como notificações de emergência, chamadas diárias de finanças ou reuniões virtuais
da equipe no portão do aeroporto. Em certos ambientes, as comunicações de negócios
devem estar sempre ativas, como em centros de emergência, centros de controle de
serviços públicos e transporte, e a gravação de conversações de finanças.
A comunicação do grupo evoluirá com mais aplicativos personalizados para tablets e
smartphones para a equipe móvel. Notificações e alertas de sensores IP e pontos de
extremidade robustos acionarão as conversações do grupo. Mensagens instantâneas,
vídeo e compartilhamento de conteúdo agregarão valor a essas interações. Conteúdo
gravado e ao vivo serão disponibilizados para transmissão em vários dispositivos.
Integrando conversações com APIs REST e SIP

Muitos fornecedores e desenvolvedores estão se tornando aptos a para utilizar as
interfaces de programação de aplicativos (APIs) (a interface de programação que é
mais leve que os serviços Web) da Transferência de Estado Representacional (REST)
e SIP. A Alcatel-Lucent publicará APIs REST de alto nível para uma integração fácil de
conversações em aplicativos de negócios.
A publicação da interface de gerenciamento unificada permitirá a integração de
conversações em hipervisores7 e portais de autoatendimento. O controle de conversação
simples e o roteamento voltado ao usuário serão publicados para integração com
software social da empresa. A Alcatel-Lucent usará SIP padrão para fazer interface com
pontos de extremidade dedicados da área de saúde, robustos ou sem fio. As conexões SIP
servidor-a-servidor fornecerão fugas para a infraestrutura SIP dedicada — por exemplo,
para gravação, mensagens e salas de vídeo legados.
Personalizando a experiência de conversação com a "aplicativação"

As telas de seleção por toque e o conteúdo multimídia em smartphones e tablets levaram
a novos padrões de design de aplicativos Web. Os telefones de mesa inteligentes
da Alcatel-Lucent incorporam um ambiente para desenvolvimento de aplicativos
personalizados. Os primeiros aplicativos fornecem uma exibição personalizada e
integração com sistemas de automação de quartos. A evolução futura proporcionará um
aumento das interações com recursos de conversação Multi3 dos pontos de extremidade.

Direções futuras para estender a experiência de conversação
O foco no usuário do Alcatel-Lucent OpenTouch libera os funcionários da dependência de
dispositivos para que possam acessar os seus perfis e ambientes de negócios de qualquer
interface. Os desenvolvimentos futuros do Alcatel-Lucent OpenTouch proporcionarão mais
flexibilidade no nível de escolha do dispositivo, bem como maior agilidade quando os
funcionários acessarem seus aplicativos de negócios.
7 Um hipervisor, também chamado de virtual machine manager (gerenciador de máquina virtual), é um programa que permite que vários sistemas
operacionais compartilhem um único host de hardware.
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Novos dispositivos para otimizar as comunicações empresariais

A Alcatel-Lucent oferecerá telefones de mesa inovadores que utilizarão os benefícios da
tecnologia SIP e continuarão a oferecer as vantagens das conversações de escritório.
Evoluções dos telefones móveis em campus maximizarão os investimentos existentes nas
tecnologias DECT e/ou WLAN. A implementação de CAT-iq (tecnologia avançada sem fio
- internet e qualidade) melhorará as comunicações DECT (por exemplo, fornecerá maior
economia de energia aos dispositivos prontos para banda ampla). IP-DECT reduzirá os
custos de implantação. A nova geração de dispositivos oferecerá serviços para aplicativos
em WLAN, para complementar as conversações DECT de voz somente.
Clientes Alcatel-Lucent OpenTouch em qualquer dispositivo

O alcance da experiência de conversação do Alcatel-Lucent OpenTouch se estenderá aos
dispositivos de consumo, como smartphones e tablets baseados em Android, Mac OS e PCs
com Windows.
Serviços do Alcatel-Lucent OpenTouch em dispositivos existentes

Com a federação de aplicativo SIP, as empresas poderão utilizar o seu equipamento
existente oferecendo experiências do Alcatel-Lucent OpenTouch em dispositivos e
plataformas existentes.
O Alcatel-Lucent ajudará as empresas a remover dispositivos da dependência do servidor
e oferecerá serviços baseados em nuvem de comunicação empresarial privada ou
pública com aplicativos em qualquer dispositivo. A sólida integração com plataformas de
telefonia existentes permitirá uma experiência de convergência avançada.

CONCLUSÃO
O Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para MLE é uma oferta de comunicação IP flexível
que trata desde a comunicação de telefonia empresarial à comunicação crítica para
médias e grandes empresas. Permitindo uma experiência de conversação colaborativa
de imersão, o conjunto apresenta uma plataforma SIP virtualizada integrada e um forte
ecossistema de aplicativos. Os funcionários se beneficiarão de conversações perfeitas e
uma experiência Multi3 inovadora de uma única interface. As práticas de negócios da
empresa se beneficiarão cada vez mais do roteamento personalizado, da "aplicativação"
e da fácil integração de conversação em uma ampla gama de aplicativos de negócios.
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ACRÔNIMOS
API

application programming interface (interface de programação de aplicativo)

BYOD

bring your own device (traga seu próprio dispositivo)

CaaS

communications as a service (comunicações como um serviço)

CAT-iq

Cordless Advanced Technology – internet and quality
(Tecnologia Avançada Sem Fio –

internet e qualidade)

CIO

chief information officer (diretor-executivo de informação)

CRM

customer relationship management (gerenciamento de relacionamento com clientes)

DECT

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

HD

high-definition (alta definição)

HTML5

Hypertext Markup Language, revision 5 (Linguagem de Marcação de Hipertexto, revisão 5)

IM

Instant Messaging (Mensagens instantâneas)

IP

Internet Protocol (Protocolo da Internet)

IT (TI)

information technology (tecnologia da informação)

LAN

local area network (rede local)

MLE

Mid-sized and Large Enterprises (médias e grandes empresas)

Multi3

multi-party, multimedia, multi-device (vários participantes, multimídia, vários dispositivos)

OPEX

operating expenditures (gastos operacionais)

PBX

Private Branch Exchange (Central Privada de Comutação Telefônica)

PC

personal computer (computador pessoal)

RAP

Remote Access Point (Ponto de Acesso Remoto)

REST

Representational State Transfer (Transferência de Estado Representacional)

SBC

Session Border Controller (Controlador de Margem de Sessão)

SIP

Session Initiation Protocol (Protocolo de Iniciação de Sessão)

TDM

Time Division Multiplexing (Multiplexação de Divisão de Tempo)

UC

unified communications (comunicações unificadas)

UK

United Kingdom (Reino Unido)

URL

Uniform Resource Locator (Localizador uniforme de recursos)

VoWiFi

Voice over Wireless Fidelity

WLAN

wireless LAN (LAN sem fio)
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