A série UCM PABX IP da Grandstream, esta agora compatível com o
software tarifador, Info360 da Informatec
A Info360, oferece aos usuários do UCM PABX IP da Grandstream a opcao de rastrear todos os hábitos e
custos de chamadas
Boston, MA, USA e Sao Paulo, Brasil – 27 de Janeiro de 2017 - A Grandstream Networks,
conectando o mundo desde 2002 com as premiadas soluções de comunicação unificada SIP,
anunciou hoje que sua série UCM PABX IP esta agora interoperável com o software tarifador,
Info360 da Informatec. O Info360 da Informatec é um software de contabilidade de chamadas de
alto desempenho que permite aos usuários monitorar o uso e hábitos de chamadas para identificar
gastos, necessidades adicionais de comunicação e criar um registro de todas as chamadas recebidas
e enviadas. A Informatec, sediada em São Paulo, Brasil, oferece sistemas completos de
contabilidade de chamadas para PABXs, bem como sistemas de voz e fax.
O Info360 pode ser integrado diretamente nos PBX IP da série UCM e oferece uma ampla variedade
de ótimos recursos que permitem aos usuários rastrear e criar um registro para todas as chamadas
recebidas e enviadas. Este software poderoso, funciona automaticamente, gera relatórios
automaticamente e pode ser acessado de uma variedade de browsers. Ele oferece relatórios
abrangentes e filtros configuráveis, monitoramento automático de segurança, capacidade de
comparar os custos de telefonia entre os diferentes provedores e suporta a integração com vários
sites.
A premiada série UCM PABX IP da Grandstream, oferece aos usuários a capacidade de construir
redes integradas de voz, vídeo, dados e mobilidade que possuem recursos de nível empresarial,
sendo fáceis de gerenciar e não tem nenhuma taxa de licenciamento. A série UCM é composta pela
série UCM6200, que suporta 500 ou 800 usuários, e o UCM6510, que suporta até 2000 usuários e
suporta E1 / T1 / J1.
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 ou se conecte a nós no Facebook, no LinkedIn e no Twitter.
###

Contao da Grandstream
Phil Bowers
1-617-566-9300
marketing@grandstream.com
Contao da Informatec
Rodolfo Xavier
Diretor, INFORMATEC
+55 11 3868 6704
rodolfo.xavier@informatec.com.br

