
 
 

Categoria para ligação externa 
 

 

São José, 22 de Julho, 2013. 

 
Para que um ramal possa acessar a linha externa através do PABX, você deverá programar a 
categoria para ligação externa, definindo o tipo de ligação (local, regional, DDD ou DDI), que ele 
poderá realizar. 

 
Programação via Comando 
 

 Categoria para ligação externa (Períodos Diurno e Noturno):  
12 + SENHA GERAL (Padrão 123) + 371 + Categoria + Nº do ramal, aguarde tom ou 
mensagem de programação correta. 

 
 Categoria para ligação externa (Período Diurno):  

12 + SENHA GERAL (Padrão 123) + 351 + Categoria + Nº do ramal, aguarde tom ou 
mensagem de programação correta. 
 

 Categoria para ligação externa (Período Noturno):  
12 + SENHA GERAL (Padrão 123) + 361 + Categoria + Nº do ramal, aguarde tom ou 
mensagem de programação correta. 
 

Categoria: 
 
1 – Ramal faz ligações internas, externas locais, regionais, DDD, DDI e pode receber ligações 
externas; 
2 – Ramal faz ligações internas, externas locais, regionais, DDD e pode receber ligações 
externas; 
3 – Ramal faz ligações internas, externas locais e regionais, podendo receber ligações externas; 
4 – Ramal faz ligações internas, externas locais e pode receber ligações externas; 
5 – Ramal faz ligações internas, podendo receber ligações externas; 
6 – Ramal só faz ligações internas; 
7 – Ramal não faz ligações internas, mas pode receber ligações externas. 
 
Modulare  i ,  Conecta  e Corp6000  
Exemplo 1: 12 + 123 + 371 + 1 + 21 – Nesta programação definimos que o ramal 21 poderá fazer 
qualquer tipo de ligação nos períodos Diurno e Noturno. 
 
Corp8000 e  Corp 16000 

Exemplo 2: 12 + 123 + 351 + 4 + 205 – Nesta programação definimos que o ramal 205 poderá originar 
chamadas internas e chamada externa local no período Diurno.  
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SUPORTE A CLIENTES 
Para informações: (48) 2106 0006 

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767 

www.intelbras.com.br/suporte.php 
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: das 8 às 20 h | Sábado: das 8 às 18 h 
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