3CX RAMAL IP
DIRETO NA OPERADORA

Habilita o RAMAL da sua empresa NO CELULAR para você atender o seu negócio
onde estiver em trânsito, home office ou no escritório.
– Pode ser instalado em celulares smartphones com iOS ou Android, em computadores com Windows ou Mac e em telefones IP
homologados.

+ de 100.000 clientes
Preço por ramal: R$ 24,90
Pode chegar a R$ 31,15 no combo
com plano de minutos
Pode chegar a R$ 47,90 no combo
com plano ilimitado para fixo e móvel

Facilita WEB CONFERÊNCIA profissional que ajuda a vender mais por telefone
– Nela o seu cliente remoto pode acompanhar a tela e o mouse do seu computador no navegador dele, enquanto você fala e
demonstra o seu produto no conforto do seu escritório ou home office.

Protege as ligações entre ramais de escutas indevidas, com criptografia SRTP e DTLS.
Não cobra ligações entre ramais e para o seu nº Directcall no Brasil e no exterior.

OPCIONAIS GRATUITOS, se você contratar 5 ou mais ramais:
• URA para o seu cliente encontrar sozinho o departamento de interesse
Ex.: Seja bem-vindo a MINHA EMPRESA, disque 1 para VENDAS, 2 para FINANCEIRO ou aguarde.

• Distribuição justa de ligações recebidas para GRUPOS DE RAMAIS (ex. vendedores).

Esta solução é indicada para até 16 ramais
Se você precisa de mais consulte-nos sobre 3CX PBX IP, Callcenter IP direto na operadora.

Preços de combos:
Com PLANOS DE MINUTOS e com PLANOS ILIMITADOS para FIXO e MÓVEL BR.
COMBO 2 RAMAIS

COMBO 4 RAMAIS

COMBO 12 RAMAIS

COMBO 2 RAMAIS

COMBO 12 RAMAIS

com Plano de minutos

com Plano de minutos

com Plano de minutos

com Plano ilimitado

com Plano ilimitado

R$

37,40

R$

por ramal

31,15

R$

por ramal

31,15

R$

por ramal

59,40

R$

por ramal

47,90
por ramal

Incluso 2 Ramais

Incluso 4 Ramais

Incluso 12 Ramais

Incluso 2 Ramais

Incluso 12 Ramais

2 Ligações simultâneas

4 Ligações simultâneas

12 Ligações simultâneas

1 Ligação simultânea

4 Ligações simultâneas

Plano de minutos R$25

Plano de minutos R$25

Plano de minutos R$75

Plano ilimitado Fixo e Móvel

Plano ilimitado Fixo e Móvel

Consulte tarifas

Consulte tarifas

Consulte tarifas

Consulte condições

Consulte condições

Total do combo

Total do combo

Total do combo

Total do combo

Total do combo

R$74,80 por mês

R$124,60 por mês

R$373,80 por mês

R$118,80 por mês

R$574,80 por mês

Consulte-nos sobre outras opções de COMBO com mais ou menos ramais, portabilidade ou número novo em
qualquer DDD do Brasil.

TESTE GRÁTIS no seu celular
Leva 5 minutos

Por que DirectCall?
Porte o seu nº para a Directcall em qualquer DDD do Brasil ou contrate nº novo
Atenda ligações “locais” em cidades ou países onde seu negócio nem possui endereço físico.
– Números LOCAIS e NACIONAIS (0800 e 03XX) em todos os códigos de área no Brasil. +Inf.

A 3CX indica o SIP Trunk da Directcall como preferencial no Brasil

Grandes empresas confiam na Directcall

www.directcall.com
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0800 724 0804

