Central PABX IP/Gateway
Suporte a videochamadas
Mais comodidade e tecnologia com a possibilidade de realizar reuniões sem sair da empresa.

A CIP 850 encaminha
a chamada por uma linha IP

Softphone IP

Rede IP
Usuário realiza uma
chamada de áudio
para um cliente
Usuário recebe a
solicitação de vídeo
e aceita

Softphone IP

O cliente atende e
solicita a chamada
de vídeo

Codecs suportados: H.261, H.263, H.263+ e H.264.

Provedor VoIP

Central PABX IP/Gateway

Portabilidade numérica
A CIP 850 é homologada com o serviço de consulta a portabilidade ATI, da empresa SipPulse. Com ele, o cliente tem garantia de redução
de custos em chamadas para celular.

Encaminha a chamada
pela operadora correta

Operadora de
telefonia móvel
Cliente

Rede IP

Retorna com
o número portador

Chamada
encaminhada para
análise de portabilidade
Via linha
analógica

Usuário realiza uma
chamada para celular

Central PABX IP/Gateway
Sistema cordless Intelbras GID 308
Mais mobilidade para o usuário através de um sistema cordless DECT/IP profissional.

Rede IP

A base GID e seus terminais
são ramais IP da CIP 850

Central PABX IP/Gateway
Função SIP
As câmeras IP Intelbras possuem função SIP, que permite realizar e receber chamadas VoIP. Mais segurança para sua casa ou negócio.

A câmera IP detecta
presença e realiza uma
chamada VoIP

A CIP 850 encaminha a
chamada para o ramal IP no
smartphone do proprietário

Rede IP
internet

O proprietário consegue ver
a imagem da câmera, falar
e ouvir, interagindo com o
ambiente

Central PABX IP/Gateway
Ramal IP
Receba ou efetue chamadas pelo celular como se estivesse dentro da empresa.

O colaborador A faz uma
chamada de dentro da
empresa para um cliente
e encaminha para o
colaborador B

Uma leg (perna) da
chamada é enviada para o
ramal do colaborador B

O ramal IP é encontrado
através da rede IP

Rede IP
A chamada é recebida no
celular do colaborador B
através do softphone gratuito
da Intelbras iS Mobile

A CIP 850 realiza o roteamento da chamada, e leva a
chamada até o cliente pela rede pública de telefonia e
até o colaborador B através de ramais IP

A outra leg (perna) da
chamada é enviada para
o cliente através da rede
pública de telefonia

PSTN

Celular
O roteador encaminha a
chamada para um ramal IP
através da rede IP Wi-Fi

O colaborador B utiliza
o celular como um
ramal IP da CIP 850 e
conversa normalmente
com o cliente

