Grandstream e IDT/net2phone se associam para oferecer soluções premiadas
de telefonia IDT para o mercado brasileiro
Parceria oferece os telefones IP e as soluções de PBX IP da Grandstream junto com a oferta de troncos
SIP da IDT/net2phone, proporcionando uma solução de comunicação empresarial eficiente e confiável
Boston, MA, EUA e São Paulo, Brasil – 26 de setembro de 2017 – A Grandstream, que conecta o mundo
desde 2002 com soluções premiadas de comunicação unificada SIP, e a IDT/net2phone, provedor
internacional de serviços de comunicação em nuvem autorizado pela ANATEL, a Agência Nacional de
Telecomunicações do Brasil, anunciaram hoje sua nova parceria. Por meio da parceria, empresas de
todo o país terão acesso a uma solução de comunicação empolgante e econômica que engloba os
premiados telefones IP e PBXs IP da Grandstream, junto com o avançado serviço de troncos SIP da
IDT/net2phone.
“Estamos empolgados em firmar essa parceria com a IDT/net2phone, conhecido provedor de
telecomunicações do Brasil, para fornecer uma solução de comunicação IP completa para empresas de
todo o país”, declarou David Li, CEO da Grandstream. “Desde sempre, a missão da Grandstream é
conectar o mundo, proporcionando às empresas uma produtividade sem precedente, graças a nossas
soluções avançadas, mas fáceis de usar, e a IDT/net2phone é a parceira ideal para nós nessa missão.”
“Nossa parceria com a Grandstream para disponibilizar um amplo portfólio de telefones IP e PBXs IP
premiados, oferece às empresas brasileiras uma solução de comunicação completa, que reduzirá
significativamente as contas telefônicas mensais e, ao mesmo tempo, permitirá uma migração dos
antigos PBXs comutados para a comunicação em nuvem prática, econômica e eficaz”, disse Jonah Fink,
presidente da net2phone. “Juntos, estamos satisfeitos com a oportunidade de atender as criativas
empresas brasileiras que apostam na colaboração e na inovação.”
A Grandstream tem um telefone IP ideal para cada tipo de usuário, como telefones DECT sem fio e
Android™ com vídeo básicos, intermediários e avançados. A série UCM de PBXs IP da Grandstream
tornou-se um dos PBXs IP locais mais populares do mundo para pequenas e médias empresas, graças a
sua capacidade de suportar comunicações por voz, vídeo, dados e mobilidade sem exigir qualquer
licença ou taxas permanentes.
Os serviços de PBX hospedado e troncos SIP da IDT/net2phone oferecem chamadas nacionais ilimitadas
para telefones fixos em todo o Brasil e tarifas reduzidas por minuto para celulares nacionais, além de
ligações internacionais ilimitadas para os Estados Unidos e mais de 20 outras regiões internacionais
populares.
Sobre a Grandstream Networks
A Grandstream Networks, Inc. conecta o mundo desde 2002 com produtos e soluções de comunicação
SIP unificada que permitem que as empresas sejam mais produtivas do que nunca. Nossas soluções
premiadas atendem aos mercados de pequenas e médias empresas e corporativo, tendo sido

reconhecidas internacionalmente por sua qualidade, confiabilidade e inovação. As soluções da
Grandstream reduzem os custos de comunicação, melhoram a segurança e aumentam a produtividade.
Nossos produtos baseados em SIP de padrão aberto oferecem ampla interoperabilidade, recursos
inigualáveis e flexibilidade. Para obter mais informações, visite www.grandstream.com o se conecte a
nós no Facebook, no LinkedIn e no Twitter.
Sobre a IDT Corporation
A IDT Corporation (NYSE: IDT), por meio de sua divisão IDT Telecom, fornece serviços de
telecomunicação e pagamento para pessoas físicas e jurídicas, principalmente através de suas marcas
mais importantes, Boss Revolution® e Net2Phone®. O negócio de atacado da IDT Telecom é uma
concessionária líder mundial em chamadas internacionais de longa distância. Para obter mais
informações sobre a IDT, acesse www.idtlatam.com/br.
Sobre a net2phone:
A net2phone, importante provedor de serviços de telefonia em Nuvem, oferece um pacote completo de
soluções de comunicação em mais de 160 países. A net2phone encaminha milhões de minutos
diariamente por redes de dados, fornecendo serviços de voz de alta qualidade e proporcionando a
consumidores e empresas uma economia de até 90% em tarifas de ligações internacionais. Para obter
mais informações sobre os produtos e serviços da net2phone, acesse www.net2phone.com. A
net2phone é uma subsidiária da IDT Corporation (NYSE: IDT).
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