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UNIVERGE 3C™ 



UNIVERGE 3C é uma solução com base em software de comunicações 
unificadas e colaboração que redefine a forma como você se 
comunica-possibilita acesso a qualquer hora, em qualquer lugar; 
funciona em ambientes físicos, em nuvem ou híbridos e garante a 
continuidade da empresa com uma única plataforma de aplicativos.

Panorama
•	Uma	solução	de	colaboração	e	comunicações	unificadas	
(UC)	eficiente,	integrada	e	com	base	em	software

•	Funciona	em	ambientes	físicos,		em	nuvem	ou	híbridos,	
com	suporte	virtualizado

•	Oferece	um	conjunto	completo	de	aplicativos	de	UC	
centrados	no	usuário

•	Possibilita	acesso	a	qualquer	hora,	em	qualquer	lugar,	
para	proporcionar	maior	eficiência	e	produtividade

•	Oferece	uma	experiência	do	usuário	consistente	nos	
diversos	dispositivos

•	É	compatível	com	controle	de	chamadas	e	recursos	de	
UC	para	funcionários	móveis	e	remotos

•	Traz	recursos	de	emergência	para	agilizar	a	resposta	a	
incidentes

•	Oferece	um	conjunto	abrangente	de	ferramentas	de	
gerenciamento	para	facilitar	a	administração

•	Fornece	uma	arquitetura	altamente	confiável	para	garantir	
a	continuidade	da	empresa	em	ambientes	de	missão	
crítica

•	 Integra	as	comunicações	e	os	processos	de	negócios	
para	proporcionar	soluções	comerciais	avançadas	e	
personalizadas

•	Utiliza	componentes	abertos	e	com	base	em	padrões	
para	possibilitar	a	interoperabilidade	e	reduzir	os	custos	
gerais

•	Oferece	proteção	do	investimento	por	meio	de	um	
processo	simples	e	único	de	atualização	da	plataforma	
de	aplicativos,	mantendo	todas	as	funções	integradas	
do	3C	(IP-PBX,	sistema	de	mensagens	unificado	(UM),	
UC	etc.)	atualizadas,	ao	mesmo	tempo	que	agrega		valor	
adicional	por	meio	de	novos	recursos	e	capacidades



 

      

    

 

 

 

 

 

 

      

A	cena	econômica	atual	é	desafi	adora	para	empresas	de	

todos	os	portes	e,	para	continuarem	competitivas,	elas	

precisam	dispor	das	ferramentas	certas	que	lhes	possibilite	

fazer	mais	com	menos,	sem	que	haja	comprometimento	do	

atendimento	ao	cliente.	Elas	devem	encontrar	formas	de	ser	

mais	efi	cientes	mantendo,	ao	mesmo	tempo,	a	fl	exibilidade	e	

reduzindo	os	custos	gerais	da	empresa.

Com	a	solução	de	comunicações	certa,	uma	empresa	

pode	causar	um	grande	impacto	em	seus	resultados	e	na	

produtividade	individual.	Implementando	UNIVERGE	3C,	

uma	plataforma	única	de	aplicativos	de	software	que	oferece	

um	IP-PBX	completamente	funcional,	aliado	a	um	pacote	

completo	de	recursos	de	voz,	comunicações	unifi	cadas	

Flexibilidade	é	um	dos	principais	atributos	do	UNIVERGE	3C	

da	NEC.	Sendo	um	único	aplicativo	de	software	que	funciona	

em	ambientes	físicos,	em	nuvem	ou	híbridos,	proporciona	

uma	solução	completa	de	comunicações	que	pode	se	ajustar	

às	necessidades	de	qualquer	empresa	para	obter	serviços	

altamente	confi	áveis	e	seguros.

Essa	plataforma	única	de	aplicativo	de	software	oferece	

um	IP-PBX,	recursos	de	voz,	correio	de	voz	(VM),	Sistema	

de	Mensagens	Unifi	cado	(UM),	Comunicações	Unifi	cadas	

(UC),	ferramentas	de	colaboração,	opções	de	mobilidade,	

conferência	por	voz/vídeo/na	Web,	DAC	básico,	gravação	

de	chamadas	em	todo	o	sistema,	serviços	SIP,	continuidade	

de	negócios,	recuperação	de	desastre,	uma	Arquitetura	

Orientada	a	Serviços	(SOA)	com	suporte	aos	serviços	da	Web	

e	ferramentas	de	gerenciamento	abrangentes	para	administrar	

todos	esses	recursos.	Essas	ferramentas	principais	fazem	

parte	do	conjunto	básico	de	recursos	e	não	são	partes	

individuais	que	precisam	ser	adquiridas	e	licenciadas	

separadamente	–	proporcionando	uma	solução	completa	e	

facilitando	o	uso	de	UC.

O	UNIVERGE	3C	é	exclusivo	pois,	como	é	uma	solução	com	

base	em	padrões,	pode	ser	executado	em	servidores	de	uso	

geral	de	sua	escolha	junto	com	outros	aplicativos	de	missão	

crítica	em	sua	rede,	bem	como	em	qualquer	infraestrutura	de	

rede	existente.

O	UNIVERGE	3C	oferece:

•	Uma	ampla	gama	de	dispositivos	clientes	certifi	cados	de	IP,	

disponibilizando	aos	usuários	fi	nais	múltiplas	opções	que	

lhes	permitirão	adaptá-los	às	suas	necessidades	comerciais

•	Um	cliente	de	UC	integrado	para	uma	série	de	formas	de	

comunicação,	inclusive	colaboração	por	voz,	vídeo	e	na	web

•	Redução	de	custos,	eliminando	a	necessidade	de	

comutadores	de	voz	exclusivos

•	Suporte	à	virtualização	(Hyper-V	e	VMWare),	que	reduz	

a	necessidade	de	hardware	e	o	consumo	de	energia,	

correspondendo	às	iniciativas	sustentáveis	das	empresas

•	Suporte	a	troncos	analógicos,	SIP,	T1	ou	PRI

•	Compatível	com	uma	série	de	sistemas	operacionais	

clientes	(inclusive	Apple®	Mac®,	Microsoft®	Windows®	e	

Android™)

•	Alta	confi	abilidade	para	o	governo	e	outros	segmentos	

preocupados	com	questões	de	segurança,	por	meio	

de	recursos	de	segurança	rigorosos	que	obtiveram	

certifi	cações	JITC	(Joint Interoperability Test Command)	em	

conformidade	com	os	padrões	do	Ministério	da	Defesa	dos	

Estados	Unidos	e	da	Agência	de	Sistemas	de	Informações	

de	Defesa	(DISA)

Solução

Uma solução com base em software e abrangente de comunicações unifi cadas e colaboração

Visão Geral

(UC)	sofi	sticadas	e	aplicativos	de	colaboração,	uma	empresa	

consegue	reduzir	as	despesas	gerais	ao	mesmo	tempo	

que	aumenta	a	produtividade,	capacidade	de	resposta	e	

acessibilidade	individual,	capacitando	de	fato	sua	mão	de	obra.

O	UNIVERGE	3C	da	NEC	redefi	ne	a	forma	como		empresas	e	

pessoas	se	comunicam.	Essa	solução	abrangente	proporciona	

a	agilidade	necessária	no	ambiente	de	trabalho	atual,	que	está	

em	constante	mudança.	Isso	possibilita	que	você	adapte	suas	

comunicações	às	necessidades	específi	cas	de	sua	empresa	

e	ainda	tenha	controle	total	sobre	como,	quando	e	onde	você	

deseja	ser	contatado.	É	possível	aproveitar	a	fl	exibilidade,	a	

confi	abilidade	e	a	escalabilidade	sem	igual	do	UNIVERGE	3C	

para	manter	sua	empresa	competitiva	no	mercado	atual.

O UC Client facilita o 
acesso a todas as suas 
comunicações, bem como o 
gerenciamento delas



 

Além	disso,	o	UNIVERGE	3C	oferece	diversas	opções	de	

gateway	de	mídia	para	conectividade	PSTN	e	conexões	

PBX	herdadas,	analógicas	e	digitais,	garantindo	uma	rota	de	

migração	e	a	proteção	dos	investimentos	existentes.

O	UNIVERGE	3C	ajuda	sua	empresa	a	simplifi	car	as	

comunicações	e	a	entrega	de	informações.	Por	meio	da	

integração	dos	vários	dispositivos	e	tipos	de	mídia,	é	possível	

obter	ganhos	de	produtividade	e	efi	ciência.	Os	usuários	não	

precisam	ir	de	um	aplicativo	a	outro	ou	de	um	dispositivo	a	

outro.	Eles	recebem	ferramentas	de	gerenciamento	intuitivas	e	

acesso	rápido	às	informações	das	quais	necessitam.

O	conjunto	abrangente	de	recursos	de	comunicação	e	

colaboração	centradas	no	usuário	que	o	UNIVERGE	3C	

oferece	é	integrado	em	um	único	UC	Client	sólido	e	fácil	de	

usar.	Alguns	dos	recursos	são:

•	A	Ampla Presença	possibilita	que	os	usuários	localizem,	

identifi	quem	a	disponibilidade	de	outros	usuários	e	entrem	

em	contato	com	eles	em	seus	dispositivos	preferidos.

•	A	Presença e Disponibilidade de acordo com o horário	
possibilita	que	os	usuários	encaminhem	as	chamadas	ao	

seu	telefone	mais	adequado:	fi	xo,	celular	ou	home offi ce,	

com	base	em	seus	horários	ou	em	uma	regra	específi	ca	que	

eles	tenham	determinado.

•	O	Sistema de Mensagens Unifi cado	possibilita	acesso	
imediato	a	mensagens	de	e-mail	e	correio	de	voz	em	

uma	caixa	de	entrada	unifi	cada:	é	possível	recuperar	as	

mensagens	a	partir	de	qualquer	local	utilizando	um	telefone	

fi	xo,	computador	ou	celular.

•	A	Integração	com	o	Microsoft® Offi ce Outlook®	sincroniza	

os	calendários	de	reuniões,	registros	e	grupos	de	contato	

nas	funções	de	chamada	do	usuário	com	recursos	

unifi	cados	de	mensagens.

•	A	Audioconferência	possibilita	que	os	usuários	realizem	

conferências	com	três	pessoas	de	forma	fácil	e	rápida.

•	A	Videoconferência por Computador	possibilita	que	os	
usuários	enviem,	recebam	e	gerenciem	videoconferências	

(inclui	videoconferência	com	três	pessoas	e	integração	com	

dispositivos	de	vídeo	de	terceiros,	ou	seja,	videoconferência,	

telepresença,	terminais	de	vídeo	em	computadores).

•	As	Mensagens Instantâneas/Bate-papo	trazem	uma	

alternativa	de	comunicação	menos	invasiva	que	o	telefone	e	

a	videoconferência	e	possibilita	a	troca	de	informações	com	

agilidade.

•	O	recurso	Softphone	possibilita	que	os	funcionários	utilizem	

seus	computadores	para	enviar/receber	chamadas,	realizem	

videoconferências	por	computador,	além	de	usarem	o	

encaminhamento	avançado	de	chamadas	e	a	discagem	pelo	

navegador	da	Web.

•	O	Acesso de Número Único/Caixa de Correio Única	
economiza	o	tempo	dos	usuários,	possibilitando	que	
combinem	as	mensagens	de	seus	celulares	e	telefones	
comerciais	em	uma	única	caixa	de	correio,	e	que	tenham	
apenas	um	número	de	telefone	para	passar	aos	clientes	e	
colegas,	além	de	transferir	as	chamadas	de	seus	telefones	
fi	xos	a	seus	celulares	sem	interrupção.

Acesso a qualquer hora e em qualquer lugar, para 
aumentar a efi ciência e a produtividade

O UC Client traz informações detalhadas dos contatos

A Ponte de Conferência do UC Client possibilita estabelecer 
e gerenciar uma chamada de conferência com rapidez



    

       

      

 

  

 

       

    

    

  

•	A	Colaboração	abrangente	de	voz,	vídeo	e	Web	-	fornece	

aos	funcionários	as	ferramentas	das	quais	precisam	para	

ajudá-los	a	melhorar	a	efi	ciência,	a	cortar	gastos	reduzindo	

a	necessidade	de	viagens	e	a	mantê-los	informados.	Ela		

possibilita:
	- Acesso	rápido	e	fácil	a	reuniões	a	partir	de	diversos	

dispositivos	e	aplicativos	-	seu	UC	Client	do	computador,	

calendário	do	Outlook,	iPads®,	tablets	Android,	janela	de	

mensagens	instantâneas/bate-papo	e	muito	mais

	- Exibição	de	vídeo,	apresentação/compartilhamento	de	

arquivos,	quadro	de	comunicações	e	controles	remotos	para	

diversas	pessoas

	- Diversas	opções	de	idioma	e	fuso	horário	para	os	usuários

•	Os	Diretórios Inteligentes On-line	oferecem	uma	visualização	
da	área	de	trabalho	de	todos	os	ramais	e	da	disponibilidade	na	
empresa.

•	O	Gerenciamento de Chamadas do tipo Apontar e Clicar/
Arrastar e Soltar	possibilita	que	os	usuários	desempenhem	a	
maioria	das	funções	de	chamada	diretamente	no	computador.

•	Crie Mensagens IVR Personalizadas e Automáticas	para	
possibilitar	que	os	autores	de	chamadas	acessem	árvores	de	
menus	utilizando		Dual	Tone	Multiple	Frequencies	(DTMF)	para	
obter	informações,	o	que	agiliza	os	processos	e	gera	economia.

•	O	Atendimento Automatizado	oferece	um	encaminhamento	
de	chamadas	confi	ável	24	horas	por	dia,	7	dias	por	semana,	
possibilitando	que	os	autores	da	chamada	entrem	em	contato	com	
a	pessoa	adequada	utilizando	a	interface	de	voz	ou	o	DTMF,	o	que	
libera	recursos	para	outros	projetos.

•	O	Reconhecimento de Voz de Última Geração	fornece	aos	
usuários	uma	interface	de	voz	intuitiva,	possibilitando	que	
gerenciem	suas	agendas	e	contatos	com	facilidade	por	meio	de	
comandos	simples	de	voz,	liguem	para	contatos	apenas	dizendo	
seus	nomes,	realizem	transferências	de	chamadas	por	comandos	
de	voz	e	muito	mais	(Opcional)

Participantes	
de	vídeo

Enviar	convite	a	
outros	usuários

Seleção	de	feedback	dos	
participantes

Seleção	do	modo	de	funcionamento

Lista	de	
Participantes
•	Nome
•	Recursos
•	Status
•	Indicação	do	
apresentador

•	Etc.

Compartilhamento	
de	Arquivos
•	Arquivos	
carregados	pelos	
participantes

Seleções	de	áudio	e	vídeo Controles	do	quadro	de	
comunicações

Apresentação/Compartilhamento	
de	documentos

Indicação	de	
Gravação

Indicação	de	
Gravação

Os recursos de colaboração possibilitam compartilhar 
documentos e ver todos os participantes

A interface gráfi ca 
intuitiva do 
usuário  possibilita 
gerenciar suas 
reuniões com 
facilidade

A tela de Mensagens Instantâneas/Bate-papo do UC 
Client possibilita realizar uma Reunião Imediata com 
apenas um clique no ícone de colaboração

•	O	Filtro de Chamadas Interativo	oferece	um	assistente	
pessoal	virtual	que	anuncia	o	autor	da	chamada	e	permite	que	
os	usuários	escolham	entre	aceitar,	confi	rmar	ou	transferir	a	
chamada.	(Opcional)

•	É	possível	realizar	Gravações de Chamadas	mediante	solicitação	

ou	utilizando	automação	predefi	nida.	As	gravações	podem	

ser	salvas	no	diretório	local	ou	transferidas	automaticamente	

para	recursos	remotos	[servidores	e/ou	Redes	de	Área	de	

Armazenamento	(SANs)],	para	obter	maior	controle.	(Opcional)

•	E muito mais...

O	UNIVERGE	3C	também	possui	integração	com	o	Microsoft®	

Exchange®	e	Active	Directory®,	proporcionando	uma	solução	

efi	ciente	e	com	inúmeros	recursos	de	colaboração	e	comunicações	

unifi	cadas,	para	obter	maior	efi	ciência	e	produtividade.	Esse	

recurso	é	incluso	gratuitamente	na	licença	de	voz.	Além	disso,	

disponibilizamos	gratuitamente	um	kit	de	desenvolvimento	de	

software	(SDK)	completo	para	integração	com	produtos	de	

terceiros.



 

 

 

 

 

  

 

 

 

O	UNIVERGE	3C	oferece	avançadas	soluções	de	mobilidade	

do	usuário	para	possibilitar	que	seus	funcionários	continuem	

conectados	e	proativos	em	qualquer	local.

•	O	softphone	do	UNIVERGE	3C	é	uma	opção	de	terminal	

inestimável	para	usuários	móveis	e	remotos,	disponibilizando	

muitos	dos	recursos	normalmente	encontrados	em	seus	

telefones	fi	xos.	Ele	transforma	um	computador	que	está	em	

rede	em	um	telefone	comercial	virtual,	possibilitando	que	as	

pessoas	que	viajam	ou	trabalham	em	casa	levem	consigo	seus	

ramais	para	outros	locais.	Funciona	de	forma	remota,	sem	

uma	Rede	Virtual	Privada	(Virtual Private Network - VPN),	para	

possibilitar	que	os	usuários	trabalhem	a	partir	de	qualquer	

lugar.	Também	é	possível	utilizá-lo	como	alternativa	ao	telefone	

fi	xo.

Proporcionar	um	ambiente	seguro	é	uma	das	responsabilidades	
mais	importantes	de	uma	empresa.	Uma	das	primeiras	etapas	
no	processo	de	manter	as	pessoas	seguras	durante	uma	
emergência	é	oferecer	um	sistema	adequado	que	alerte	os	
recursos	apropriados	de	resposta	a	emergências.

Com	o	UNIVERGE	3C,	você	terá	as	ferramentas	necessárias	para	
cuidar	do	seu	bem	mais	precioso	-	seus	funcionários.	O	recurso	
de	emergência	do	UNIVERGE	3C	encaminha	as	informações	do	
ID	do	Autor	da	Chamada	para	a	central	pública	de	atendimento	
de	chamadas	de	emergência	(PSAP	-	Public Safety Answering 
Point).	Essa	transferência	confi	ável	e	automática	de	informações	
ajuda	a	fornecer	à	rede	de	emergências	da	segurança	pública	
dados	importantes	e	que	podem	salvar	vidas,	ao	mesmo	tempo	
em	que	notifi	ca	os	funcionários	adequados	na	empresa	de	que	
há	uma	chamada	de	emergência	em	andamento,	resultando	em	
uma	resposta	imediata.

Além	disso,	os	funcionários	da	empresa	possuem	a	capacidade	
de	monitorar	silenciosamente	e	até	mesmo	de	intervir	em	
uma	chamada	que	está	em	andamento,	caso	seja	necessário.	
Também	é	possível	utilizar	a	Gravação	de	Chamadas	para	captar	
um	registro	permanente	da	ocorrência	de	emergência	para	
revisão	no	futuro.	O	suporte	a	emergências	do	UNIVERGE	3C	é	
fornecido	automaticamente,	sem	custos	adicionais.

O	UNIVERGE	3C	oferece	um	conjunto	abrangente	de	ferramentas	
para	ajudar	a	gerenciar,	manter	e	monitorar	o	sistema	de	sua	
empresa.	Ele	inclui	uma	interface	gráfi	ca	do	usuário	fácil	de	usar	
(cliente	ou	Web)	que	é	compatível	com	uma	série	de	recursos.	
É	possível	confi	gurar	privilégios	diferentes	para	administradores	
e	pode-se	mover,	adicionar	e	alterar	facilmente	por	meio	de	um	
navegador	da	Web.	Planejamento	fl	exível	de	números,	tarifação	
de	chamadas,	segurança	com	base	em	direitos	e	perfi	s	de	classe	
de	serviço	são	apenas	algumas	funções	do	amplo	conjunto	de	
recursos.	O	UNIVERGE	3C	vem	com	uma	ferramenta	efi	ciente	de	
geração	de	relatórios	que	analisa	o	desempenho	das	chamadas,	
acompanha	seus		volumes	e	monitora	o	uso	de	recursos.

•	O	UC	Client	funciona	em	uma	ampla	gama	de	dispositivos	

móveis,	tablets	e	notebooks,	para	fornecer	acesso	a	

serviços	universais	a	todos	os	seus	recursos	que	melhoram	

a	produtividade	a	qualquer	hora	e	em	qualquer	lugar.	É	

compatível	com	os	sistemas	operacionais	Apple,	Windows	e	

Android.

•	Há	suporte	à	geminação	de	chamadas	para	ajudar	a	ampliar	a	

disponibilidade	do	usuário	sem	a	necessidade	de	muitas	regras	

de	encaminhamento	de	chamadas.	Por	meio	do	UC	client,	um	

usuário	pode	facilmente	confi	gurar		seu	telefone	para	tocar	um	

ou	diversos	dispositivos	ao	mesmo	tempo,	inclusive	os	móveis	

e	sem	fi	o.

•	Funciona	com	a	solução	de	convergência	fi	xo-móvel	

uMobility™,	da	NEC,	para	oferecer	roaming	sem	problemas	

dentro	e	fora	da	área	da	empresa	-	as	chamadas	podem	ser	

transpostas	da	rede	Wi-Fi	de	sua	empresa	às	redes	de	telefonia	

celular	e	de	volta	por	meio	de	um	smartphone.	(Opcional)

•	Os	terminais	de	Rede	Sem	Fio	e	IP	DECT	são	compatíveis	com	

o	UNIVERGE	3C	como	clientes	de	IP	no	sistema	para	recursos	

de	roaming	dentro	do	edifício	para	garantir	que	as	chamadas	

importantes	nunca	sejam	perdidas.

Suporte a Funcionários Móveis e Remotos
Recursos de emergência integrados para agilizar a 
resposta a incidentes

Conjunto abrangente de ferramentas de gerenciamento 

de sistema com diversos privilégios



Confi abilidade e segurança inigualáveis para mitigar  
riscos

Integração de Negócios e Comunicações com 
Serviços da Web

Integração de Negócios e Comunicações com 
Serviços da Web

O	UNIVERGE	3C	oferece	suporte	a	diversos	recursos	em	apenas	

um	aplicativo	de	software.	Já	as	soluções	de	outros	fornecedores	

normalmente	necessitam	de	muitos	servidores	externos.

Alguns	dos	recursos	integrados	do	UNIVERGE	3C	são:	música	

para	espera,	mensagens,	atendimento	automático	multilíngue,	

correio	de	voz,	sistema	de	mensagens	unifi	cado,	e-mail,	

audioconferência,	videoconferência,	ampla	presença,	mensagens	

de	texto	e	gravação	de	chamadas.

A	NEC	compreende	a	natureza	de	missão	crítica	de	todos	os	

serviços	de	comunicações.	Se	suas	comunicações	pararem,	

sua	empresa	também	para!	Ao	escolher	o	UNIVERGE	3C,	você	

terá	uma	plataforma	de	comunicações	que	proporciona	uma	

alta	disponibilidade	contínua	e	recuperação	de	desastres	com	

segurança,	escalabilidade,	interoperabilidade	e	confi	abilidade	

inigualáveis.

O	UNIVERGE	3C,	que	faz	parte	de	uma	infraestrutura	de	

comunicações	abertas	e	de	missão	crítica,	é	um	aplicativo	de	

software	distribuído	que	pode	funcionar	em	servidores	em	rede	

centralizados	ou	remotos,	em	que	um	servidor	age	como	um	

ponto	único	de	falha.	(Não	é	cobrada	qualquer	taxa	adicional	

para	executar	uma	instância	adicional	do	UNIVERGE	3C	em	

um	servidor	dedicado	ou	virtual.)	Com	isso,	a	empresa	terá	

redundância	e	confi	abilidade	em	caso	de	indisponibilidade	

de	rede.	Isso	também	reduz	os	custos	com	hardware,	pois	o	

processamento	compartilhado	e	o	balanceamento	de	carga	

proporciona	disponibilidade	máxima	do	sistema,	possibilitando	

que	um	sistema	3C	ofereça	suporte	a	até	30.000	portas.

A	segurança	e	a	mitigação	de	riscos	são	prioridade	na	maioria	

das	empresas.	O	UNIVERGE	3C	oferece	a	última	palavra	em	

criptografi	a	e	protocolos	de	segurança	disponíveis	atualmente.	

Com	a	conectividade	HTTPS	para	UC	Clients	e	conectividade	

SIP	que	inclui	os	protocolos	padrões	de	segurança	SRTP	e	TLS,	

você	tem	a	garantia	de	que	suas	comunicações	e	conversas	são	

seguras.

O	UNIVERGE	3C	eleva	a	segurança	a	um	novo	patamar,	

atendendo	às	rigorosas	exigências	do	Ministério	da	Defesa	

dos	Estados	Unidos	(DoD).	Ele	recebeu	certifi	cação	Joint	

Interoperability	Test	Command	(JITC)	e	atende	aos	exigentes	

requisitos	regulamentares,	de	segurança	e	de	conformidade	do	

Ministério	da	Defesa	dos	Estados	Unidos.	A	certifi	cação	JITC	

também	signifi	ca	que	o	UNIVERGE	3C	atende	às	importantes	

exigências	de	interoperabilidade	e	obtém	uma	confi	abilidade	

altíssima	(99.999%).

Sendo	um	aplicativo	único	e	abrangente	de	colaboração	e	

comunicações	unifi	cadas,	o	UNIVERGE	3C	oferece	todos	os	

recursos	e	serviços	dos	quais	sua	empresa	precisa.	Ele	alivia	a	

necessidade	de	diversos	fornecedores,	servidores	e	aplicativos	

e,	consequentemente,	os	problemas	inerentes	à	integração	de	

tudo	isso	em	uma	solução	perfeita.	Simplifi	ca	o	uso,	reduzindo	a	

complexidade	e	os	custos.

O	UNIVERGE	3C	possibilita	que	as	empresas	integrem	as	

comunicações	empresariais	com	sistemas	comerciais	complexos,	

para	obter	avançadas	e	personalizadas	soluções	de	negócios.	

Com	a	inclusão	de	componentes	abertos	e	com	base	em	padrões,	

o	UNIVERGE	3C	tornou-se	um	sistema	de	comunicações	

empresariais	utilizado	por	diversos	aplicativos	comerciais	para	

integrar	as	comunicações	de	diversos	processos	de	negócios.

Os	serviços	da	Web	são	compatíveis	com	uma	arquitetura	aberta	

que	possibilita	a	coexistência	e	comunicação	entre	diversos	

dispositivos,	obtendo	desenvolvimento	e	integração	de	aplicativos	

de	forma	rápida,	fl	exível	e	repetível.	Usando	a	tecnologia	SOAP	e	

XML	com	base	em		padrões,	o	UNIVERGE	3C	passou	a	fazer	parte	

dos	aplicativos	comerciais	trazendo	notifi	cações,	solicitações	e	

compartilhamento	de	informações	para	a	obtenção	de	respostas	

mais	rápidas	para	os	principais	processos.	Os	serviços	da	Web	

fi	cam	de	acordo	com	os	conceitos	de	uma	arquitetura	orientada	

a	serviços	(SOA)	e	Processos	de	Negócios	Habilitados	para	

Comunicação	(Communication Enabled Business Process	-	CEBP),	

possibilitando	que	os	aplicativos	empresariais	integrem	com	

facilidade	as	funções	de	comunicação	aos	processos	de	negócios	

importantes.
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Esse	único	aplicativo	também	oferece	todos	os	seus	recursos	

com	apenas	uma	licença	do	usuário.	Esse	modelo	de	licença	

do	usuário	concede	acesso	imediatamente	a	todos	os	valiosos	

recursos	e	capacidades	do	3C	sem	nenhum	custo	embutido	

ou	adicional.	Essa	abordagem	possibilita	uma	coordenação	

fácil	de	diversos	dispositivos	(IP,	vídeo,	conferência,	telefones	

residenciais	ou	comerciais	remotos	e	dispositivos	móveis)	

conectados	a	qualquer	usuário.	Possibilita	um	conjunto	comum	

de	recursos	a	serem	expandidos	para	qualquer	dispositivo,	

maximizando	a	produtividade	do	usuário.

Além	disso,	essa	solução	dinâmica	com	base	em	software	

sempre	será	atualizada	e	fornecerá	os	novos	recursos	incríveis	

por	meio	de	atualizações	simples	de	software.	Manter	o	

seu	sistema	atualizado	é	uma	questão	de	modernizar	uma	

única	plataforma	que	abrange	todos	os	recursos,	aplicativos,	

serviços	de	UC	e	colaboração	(Correio	de	Voz	(VM),	Sistema	

de	Mensagens	Unificado	(UM),	ferramentas	de	colaboração,	

soluções	de	mobilidade,	conferência	por	áudio/vídeo/pela	Web	

etc.)	inclusos	no	UNIVERGE	3C.	É	muito	fácil!	Fora	isso,	com	o	

programa	Software	Assurance	da	NEC,	você	receberá	assistência	

técnica	e	atualizações	de	software	gratuitamente.

UNIVERGE	3C	–	a	escolha	é	fácil!	A	flexibilidade	e	os	

recursos	que	ele	pode	levar	à	sua	empresa	são	inigualáveis,	

e	a	capacidade	de	crescer	junto	com	sua	empresa	garante	a	

proteção	do	seu	investimento.

Especificações

Requisitos Mínimos do Sistema

•	 SIP	-	RFC	2543	/	3261
•	 DHCP
•	 SIMPLE	(Windows	Messenger)
•	 TAPI	3.0
•	 DirectX	8.0
•	 XML

•	 TCP	/	IP/UDP
•	 FTP	/	TFTP
•	 SNPT
•	 RTP	/	RTCP
•	 SOAP

Componente Requisito Mínimo do Sistema

Sistema	Operacional Windows®	2008	Server	R2

Software	Adicional Java	2	Runtime	Environment	(Standard	Edition)	v.5	ou	superior

Processador Intel	Pentium	4,	2.4	GHz	ou	superior	
(recomenda-se	Core	Duo	e	Quad	Core,	2.8)

Memória 1024	MB	SDRAM	ou	superior	(recomenda-se	2048)

Ethernet Recomenda-se	Ethernet	de	100	Mbps	

Velocidade	do	Sistema HD	ATA	de	80	GB	ou	superior

Informações Adicionais

Protocolos Compatíveis
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