Autorizada Anatel Nº 1011/2020

Telefonia Digital

Asterisk

O termo telefonia digital refere-se ao conceito de VoIP, ou Voz sob
Protocolo de Internet. A grosso modo, é o serviço através do qual se
podem fazer chamadas telefônicas por meio de um sinal de internet.

construção de aplicativos de comunicação. Ele alimenta sistemas de
PBX-IP, gateways VoIP, servidores de conferência e outras soluções
personalizadas. É usado por pequenas e grandes empresas, call
centers, operadoras e agências governamentais, em todo o mundo.

Internet

Telefone

Telefonia Voip
(Voz sobre IP)

Operadoras brasileiras que usam Asterisk:

Vantagens
• Economia de até 75%
• Números de qualquer lugar do Brasil
• Linhas simultâneas
• 0800 Digital
• Qualidade de ligação HD

Algumas empresas que usam Asterisk:

EBM x Aplicativos de voz
Diferente dos aplicativos de voz – como o Whatsapp – que só permitem
comunicação entre si, apesar de utilizarem a internet, a rede da EBM
está ligada com a rede mundial de telefonia.

Anatel
Aplicativos de voz também não possuem nenhum vínculo com a
Anatel. A EBM Tecnologias está autorizada pela Anatel para exploração
acordo com o Ato 1011, de 19 de fevereiro de 2020, publicado no Diário

Sendo autorizada Anatel, A EBM Tecnologias se
compromete com:
• Excelência de qualidade nas ligações
• Privacidade dos dados do cliente

Estrutura Padrão Multi-Filial
Características:

Filial 2

• Ligações ilimitadas entre unidades;
• Gerenciamento centralizado;
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- Celulares;
- Computadores;
- Telefones IP.

Filial 1

Filial N

Alguns de nossos clientes
Veja quem já confia na EBM Tecnologias

Dúvidas Frequentes
Garantia do Serviço
Sobre a qualidade da ligação
O protocolo SIP utiliza codificadores de som (G722, G711a e G711u)
que permitem que a voz tenha qualidade de alta definição.
Devido à sua natureza digital, as linhas não sofrem nenhum tipo de
interferência eletromagnética nem eletrostática. Sendo assim, sua
ligação nunca terá ruídos ou qualquer outro som anômalo.

Regulamentação pela Anatel.
A EBM Tecnologias é uma Operadora de Telefonia autorizada pela
Anatel, com estrutura própria, para exploração de telefonia fixa
comutada (STFC) em todo o território nacional, de acordo com o
Ato 1011, de 19 de fevereiro de 2020.

Linhas
O que é necessário para contratar o serviço?
Para consultar sobre a viabilidade da portabilidade numérica, entre
em contato com um de nossos representantes através do telefone
0800 777 5162.

Como escolher meu plano de telefonia?
O plano ideal é escolhido após uma análise completa das
necessidades de cada cliente. O objetivo da EBM Tecnologias
é aprimorar a telefonia da organização. É possível reduzir os
custos, ao mesmo tempo que evolui tecnologicamente toda
sua estrutura.
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