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Tudo a ver com mudança

Com UNIVERGE360 você

estabelece a direção.

E estar preparado para ela
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O ambiente de trabalho está em rápida mudança, com 

organizações de todos os tipos continuamente a procura por 

novas formas de gerar receita, controlar custos e aumentar a 

produtividade. A velocidade dessas mudanças vem aumentando, 

através do desenvolvimento de novas e avançadas tecnologias. 

Elas são alternativas inovadoras de como se lidar com as novas 

e crescentes demandas comerciais e econômicas.

Estratégias tecnológicas de informação e de comunicação

devem convergir para todos os tipos de mídia, não só dados, 

mas também voz e vídeo.

As tecnologias de comunicação e redes são as chaves que 

direcionam novas estratégias, recebendo suporte de um amplo 

conjunto de dispositivos móveis, portáteis e de desktop.

Ainda que a tecnologia seja um facilitador para o 

aperfeiçoamento organizacional, o verdadeiro desafio atual das 

empresas é o de efetivamente utilizar os benefícios potenciais 

das tecnologias atualmente disponíveis. Estas tecnologias não 

devem adicionar complexidade às soluções apresentando 

um suporte fácil. Ela deve estar disponível e ser utilizada por 

todos, e não só para pequenos grupos dentro da empresa, 

fortalecendo indivíduos e equipes, capacitando-os a alcançar 

seus objetivos nos negócios.

A NEC entende esses desafios e oferece soluções

avançadas para ajudar as empresas a realizar os seus objetivos 

operacionais e comerciais. Essa abordagem unificada é 

chamada de UNIVERGE360 e está projetada para preparar as 

organizações para as oportunidades disponíveis hoje e as do 

futuro, de modo eficiente e com o menor custo.

Por meio da união de todos os dispositivos de comunicação

na empresa (incluindo aparelhos móveis, PDAs, softfones e 

outros dispositivos IP) o UNIVERGE 360 acelera a tomada 

de decisões e aperfeiçoa dramaticamente a capacidade de 

resposta ao cliente. Ao reunir as informações da empresa por 

meio de uma arquitetura orientada a serviço, a informação é 

instantaneamente acessada e transformada em conhecimento 

real.

O resultado? Você estabelece a direção.
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Mobilidade
Dispositivos Wireless

Voz via WLAN

     Convergência fixa móvel

Controle e
gerenciamento
Mudanças - acréscimos - alterações

Controle de gastos

Contabilização de chamadas

Alcance
Contact Center

Correio de voz + URA

Integração de calendário

Operador/Atendenter

   Negócios de pequeno, médio e grande porte

Série SV8000
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Conectividade
Sites múltiplos

VoIP SIP

Migração

Comunicações
unificadas

A Série UNIVERGE SV8000 da NEC cria novas formas 

de geração de receita e de crescimento na medida certa 

da necessidade do cliente, aumentando a sua eficiência e 

reduzindo custos. Projetado para oferecer soluções baseadas 

em padrões abertos, ela é a ponte para o futuro, protegendo 

seu investimento em infraestrutura telefônica enquanto 

promove uma migração para o mundo IP puro. Com a Série 

SV8000, todos os métodos de comunicação têm suporte, 

sejam eles TDM, IP, vídeo, com ou sem fio.

Alcance
Contact Center

Correio de voz + URA

Integração de calendário

Operador/Atendenter

   Negócios de pequeno, médio e grande porte

Série SV8000

Integração Microsoft

Colaboração

Presença

Mensagens
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Aumento de produtividade

Recursos	completos
A Série SV8000 oferece aos usuários acesso a recursos
completos em telefonia que propiciam aumento de 
produtividade, além de dar suporte a diversos aplicativos 
multimídia.

Aplicativos	com	valor	agregado
Um rico conjunto de aplicativos melhoram a eficiência
e processos comerciais por meio de voz, e-mail, mensagens 
instantâneas, SMS, telefonia IP, correio de voz e vídeo 
conferência.

Mobilidade
A mobilidade possibilita práticas de trabalho flexíveis e permite 
aos usuários trabalhar de modo mais inteligente. Ferramentas 
de colaboração permitem que usuários sejam mais produtivos 
e eficientes no atendimento a clientes. Onde quer que os 
usuários estejam, eles estarão mais acessíveis por meio de 
telefones IP, Redes sem fio e aplicativos baseados na web.

Crescimento sob medida
 
Arquitetura	escalável
A Série SV8000 incorpora uma arquitetura aberta, bastante
escalonável com capacidades quase que ilimitadas: ideal para 
pequenas, médias e grandes empresas que necessitam desde 25 
a 50 linhas bem como para empresas maiores que necessitam 
de milhares de linhas. Na verdade, um grupo de servidores 
independentes SV8000 pode estar em rede com o alcance de 
até 200.000 ramais. Essa capacidade de expansão singular é 
essencial em grandes empresas em que mudanças comerciais, 
técnicas e geográficas são contínuas e novas instalações e 
departamentos estão constantemente surgindo, crescendo e se 
integrando.

Atualização	e	migração	suave	
A Série SV8000 atua em harmonia com seu sistema NEC atual
ou de terceiros, permitindo que a tecnologia IP possa 
ser introduzida gradualmente, protegendo seus atuais 
investimentos. 

Interfaces	abertas
Preparado para receber mudanças, o sistema utiliza interface 
aberta com tecnologia de ponta de modo que novos serviços 
e aplicativos possam ser facilmente integrados, não importando
quão rápida a tecnologia avança.

Benefícios empresariais 
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Redução de custos
operacionais
Rede	convergente
A Série SV8000 fornece comunicação integrada: informações,
multimídia e voz em uma mesma rede, o que significa 
simplificação de custos de ativos em uma única instalação. Uma 
única rede também consolida tráfego nos circuitos existentes, o 
que permite o nivelamento da largura de banda e os softwares 
aplicativos. Ela fornece um sistema de gerenciamento para 
sistemas em rede, reduzindo cobranças de chamadas internas e 
à distância.

Arquitetura	baseada	em	servidor
A Série SV8000 inclui núcleo modular e componentes de 
hardware e software adicionais, que são todos baseados
em servidor, de modo que se adaptam facilmente no ambiente 
de TI. O coração do sistema é baseado em servidor de 
comunicação IP verdadeiro que não requerem a aquisição de 
hardware tradicional que suporte dispositivos analógicos.

Gerenciamento	central
Os dispositivos periféricos da Série SV8000 permitem gerenciar 
equipamento em filiais a partir de uma localização central 
ou de qualquer estação de trabalho habilitada. Isso elimina a 
necessidade de uma equipe local de gerenciamento de rede, 
reduzindo o custo total de propriedade de rede. 

Distribuição	de	escritórios
Um ambiente escritórios distribuídos reduz despesas 
operacionais de gerenciamento de equipamento não 
compatíveis pela consolidação de todos em um único sistema. 
Os funcionários podem trabalhar remotamente (em viagem ou 
em casa) com acesso a todos os recursos de voz e dados. Isso 
significa aumentar recursos de mão-de-obra sem aumentar o 
espaço no escritório.

 

Continuidade dos
negócios aprimorada
Alta	disponibilidade
A Série SV8000 oferece confiabilidade sem precedentes e 
reforçando a filosofia da NEC por qualidade. A Série SV8000 
é ideal para operações críticas tais como serviços de defesa, 
governamentais e proteção 24hs. Apresentando diagnóstico 
avançado de erros, suprimento de energia ininterrupto, 
sobrevivência dos ramais remotos, sobrevivência da rede de 
filiais e muitas outras capacidades de resolução de falhas que 
garantem a melhor disponibilidade e continuidade operacional.

Qualidade	de	voz
Funções específicas de otimização no hardware e no software
alcançam alta qualidade de voz. Parâmetros de qualidade 
de serviço priorizam o tráfego de mensagens de voz e, 
dependendo do canal de comunicação individual, o nível de 
volume de voz apropriado é ajustado e automaticamente 
gerenciado pelo servidor.

Segurança
A Série SV8000 fornece comunicações seguras, incluindo
criptografia de voz, uma variedade de métodos de autenticação, 
registro de entrada detalhado, serviços de integridade de 
informação e serviços de gerenciamento de banda. 

Economia de energia

O	consumo	de	energia	é	menor	que	qualquer	plataforma

de	comunicação	corporativa	convencional	ou	sistema	PBX	

graças	ao	projeto	de	última	geração	da	Série	SV8000.
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Comunicações unificadas  
Aplicativos que aperfeiçoam processos empresariais 

A NEC compreende que atualmente as empresas estão à procura de modelos mais eficientes de gestão 

das mudanças e de fidelização dos clientes por meio de um serviço de alta qualidade. O conjunto de 

aplicativos suportados pela Série SV8000 inclui:

•	Microsoft’s	Office	Communications	Server	(OCS)

•	Aplicativos	de	gerenciamento

•	Ambientes	de	comunicação	pessoal

•	Ferramentas	de	Contact	Center

•	Correio	de	voz	e	mensagens	unificadas

•	Ferramentas	de	controle	de	custo

•	Avançados	consoles	de	operador

•	Softfone	IP	multimídia

•	Arquitetura	PC	virtual	e	VoIP

Microsoft’s	Office	Communications	Server	(OCS)	

Esse aplicativo integra facilmente o Microsoft Office com o seu 

sistema telefônico. Ele fornece detecção de presença

no desktop, o que elimina atrasos na localização de pessoas, 

que podem se comunicar em tempo real por meio de 

Mensagens instantâneas, colaboração de áudio e web, bem 

como vídeo conferência. Usuários remotos também podem 

tirar proveito desse recurso sem necessitar da rede VPN. Para 

manter a segurança, todas as transações são criptografadas de 

maneira que se pode utilizar serviços de Instant Message. Além 

do OCS, pode-se ter uma total integração com o Microsoft 

Exchange, que fornece troca de mensagens unificada e Outlook 

Voice Access para caixas de e-mail através de qualquer telefone; 

o sistema de auto atendimento permite o roteamento de 

chamadas automático.

Aplicativos	de	gerenciamento

É um conjunto de ferramentas amigáveis ao usuário para fácil 

gerenciamento do sistema de comunicação, incluindo

configuração, relatório de custos, controle de orçamento

e segurança. Por ser modular, é possível montar e projetar um 

pacote que se encaixa precisamente nas suas necessidades.

Portal	de	comunicação

Permite otimizar a produtividade dos funcionários onde 

quer que eles estejam, uma vez que eles podem transportar 

seu ambiente de comunicações pessoal. Eles terão acesso à 

telefonia e ambiente de informação personalizados por meio 

de um único e pessoal ponto de entrada no portal.

Call	Center

Uma ferramenta de central de atendimento que suporta até 

500 agentes. Com características como CTI, discagem prévia, 

resposta automática de e-mail, os agentes serão capazes de 

lidar de forma eficiente com as questões dos clientes, sendo 

elas via e-mail, telefone, correio de voz ou fax.

Correio	de	voz	e	Mensagens	Unificadas

O correio de voz e de mensagens unificadas via IP oferece 

uma solução que permite aos funcionários receber e-mails em 

qualquer telefone convertendo texto para voz. Usuários podem 

ainda registrar chamadas para referência posterior e a interface 

visual intuitiva os ajuda a priorizar mensagens e trabalhar mais 

produtivamente. E evidentemente, o aplicativo de troca de 

mensagens unificada se integra com o Microsoft Outlook, Lotus 

Notes e Novell GroupWise.
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Pacote	de	controle	de	despesa

Este pacote modular de aplicativos totalmente baseada na 

web fornece informações para todas as chamadas de voz, 

incluindo VoIP. É possível estabelecer orçamentos individuais,  

por departamentos, projetos, receber aviso quando estes 

estão quase excedidos e automaticamente restringir classe de 

serviços quando o orçamento é ultrapassado.

Comunicações	de	operador

Um console de operador baseado em PC habilita a 

recepcionista a prover serviços superiores em comparação ao 

console comum. Por exemplo, ela pode visualizar e responder 

em primeiro lugar chamadas prioritárias, saber quem está na 

espera e criar filas múltiplas para chamadores diferenciados. 

Além disso, para otimizar a eficiência, pode-se visualizar o status 

do ramal antes de transferir os chamados.
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Terminais e handsets para 
toda a sua equipe
Terminais e handsets
A Série SV8000 dá suporte a uma extensa gama de terminais 
IP multifuncionais e digitais e handsets que aumentam as 
capacidades de recursos oferecidos pelo sistema enquanto 
fornece serviço de telefones convencionais
através da LAN e WAN. 

Capacidade de atualização
A comunicação precisa acompanhar a expansão dos 
negócios. Terminais devem ser capazes de crescer com a 
empresa. Modularidade de terminais permite mais de 8000 
combinações para personalizar cada terminal e, assim, satisfazer 
as necessidades específicas da empresa. Não há a necessidade 
de substituir o terminal se forem necessários novos recursos. 
Dessa forma, o investimento inicial fica protegido e o terminal 
pode ser atualizado a um custo mínimo.

Suporte de interface 
aberta XML em terminais 
IP
Suporte de interface aberta XML habilita os desenvolvedores 
a criarem aplicativos acessíveis e visuais via terminais IP da 
NEC. A interface XML fornece ao usuário uma maneira de 
integrar ferramentas de produtividade no desktop e aumentar 
sua eficiência. Aplicativo como links de calendários, papéis de 
parede, diretórios de chamadas e inúmeros outros podem ser 
exibidos pelo LCD do terminal por meio da interface XML 
aberta.

Handsets IP DECT
Esses handsets dão mobilidade à equipe com todos os 
benefícios comprovados da tecnologia DECT como 
transmissão de voz sem ruídos entre rádios e criptografia 
segura sem custos de instalação de fiação.

Cause um impacto em sua

empresa ainda hoje.

10



O UNIVERGE360 resolve esses problemas unindo todos os 

dispositivos de comunicação e as informações presentes

neles, mantendo todos dentro de um ambiente de negócios.

Terminais VoWLAN 

São componentes que fazem parte das soluções de 

comunicação sem fio LAN (WLAN) de terceira geração 

da NEC: UNIVERGE Assured Mobility. Essa solução abrange 

controladores sem fio, pontos de acesso, software de 

gerenciamento de rede, aplicativos e dispositivos de usuários 

como o telefone IP sem fio.

Por que UNIVERGE360?
A velocidade dos negócios hoje aumenta a necessidade de 
agilidade na tomada de decisões e capacidade de resposta 
ao cliente. Contudo, por causa do número de diferentes 
dispositivos de comunicação e do crescimento dos ‘pockets’ de 
informação, acessar pessoas e informações está mais difícil que 
nunca. Além disso, a mobilidade dos funcionários e seus hábitos 
de trabalho em constante mudança fazem com que alcançá-los 
se torne um verdadeiro desafio.

Serviços

A	NEC	oferece	um	extenso	portfólio	de	serviços	por	

meio	de	organizações	de	vendas	e	parceiros	que	incluem

consultoria	e	integração	de	sistemas.	Para	uma	visão	geral	

de	como	o	seu	empreendimento	individual	pode	ser	

beneficiado,	contate	o	consultor	local.
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O UNIVERGE360 é a ferramenta 

da NEC para unificar as 

comunicações empresariais. Ele  

coloca as pessoas no centro das 

comunicações e atua dentro das 

necessidades da empresa unindo 

a infraestrutura, a comunicação e 

os negócios.

A NEC reserva-se ao direito de alterar as informações contidas neste catalogo sem aviso prévio.

Sobre a NEC Brasil.  A NEC é uma empresa de tradição no mercado corporativo, que hoje é referência na integração da tecnologia da informação com infra-estrutura de comunicações, transformando-se em um integrador de voz, dados 
e rastreabilidade, traduzindo tecnologia em resultados. A NEC investe permanentemente em capacitação profissional consultiva e técnica para prover o mercado com soluções de negócios que reduzem custos, aumentam produtividade e a 
competitividade das empresas, com competência e credibilidade.

NEC Brasil
São Paulo: (11) 2196 1010
Outras Localidades: 0800 01 20505
sac@nec.com.br
www.nec.com.br
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