
Serviços completos de 
chamada pela nuvem para 
seus clientes, nativamente 

integrados ao Webex Calling.

Planos de chamadas de PSTN 
flexíveis e competitivos para 

atender aos requisitos  
dos seus clientes.

Serviço de chamada pela nuvem 
disponível para implementação 
em 24 países para substituição  

de PSTN doméstica.

Alcance mais clientes

Alcance mais clientes com acesso  
a chamadas de PSTN completas na 
nuvem, nativamente integradas ao Cisco 
Webex Calling.

Demonstre os custos reduzidos para  
os clientes sem precisar gerenciar  
o hardware na rede para serviços  
de chamadas.

Disponibilidade em mais de 24 países. 
Cobertura geográfica global para ajudar 
as empresas com presença em diversos 
países.

Serviços de voz oferecidos pela rede  
de MPSL de nível 1 da NTT.

Aproveite um plano de compensação 
com aceleradores para maiores níveis 
corporativos.
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Serviço completo de chamada pela 
nuvem nativamente integrado ao 
Webex Calling

Para os VARs da Cisco, o Cloud Connected PSTN 
para Webex Calling oferece recursos para que os 
revendedores proponham um serviço completo 
de chamada pela nuvem para seus clientes 
Webex.

Atenda às expectativas de clientes que exigem 
um serviço de nuvem completo, que não 
querem gerenciar hardware no local e buscam 
planos de chamadas atrativos que atendam às 
necessidades das próprias empresas.

Entregue valor aos clientes do Webex Calling 
durante a transição deles para a nuvem com 
um serviço de PSTN nativamente integrado 
oferecido pela divisão Cloud Communications  
da NTT.

Cloud Connected PSTN 
para Webex Calling

CLOUD COMMUNICATIONS
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Relacionamento com  
o revendedor Cisco

Fazemos contratos com  
o cliente para o fornecimento 
de serviços de voz

Termos comerciais com 
o revendedor da Cisco a 
serem acordados antes do 
envolvimento com o cliente

Fornecemos a cotação para 
o cliente de acordo com a 
especificação fornecida

Gestão de projetos

Forneceremos novos DDIs 
em múltiplos de 10

Gerenciaremos a 
portabilidade de números 
de maneira alinhada aos 
requisitos do cliente final

Alinharemos com os 
revendedores da Cisco 
para atender aos prazos de 
execução do projeto

O revendedor de colaboração da Cisco gerencia o cliente com a divisão Cloud 
Communications da NTT simplesmente fornecendo o recurso de substituição de 
PSTN com o Webex Calling, além de cobertura para discagem doméstica em 24 
países.

Discagem para mais de 200 destinos

Planos de licenças modulares disponíveis para atender aos padrões 
de chamada dos clientes

Cobertura do Cloud Connected PSTN para Webex

Cobertura de país para discagem

Trabalhando com a divisão Cloud Communications da NTT

Planos do Cloud Connected PSTN para Webex Calling

Uma solução completa de chamada na nuvem que reduz os custos e permite que os VARs da Cisco ofereçam mais 
valor aos clientes.

Cloud Connected PSTN para Webex Calling

Austrália Dinamarca Hong Kong México Polônia Suécia

Áustria Finlândia Irlanda Holanda Portugal Suíça

Bélgica França Itália Nova Zelândia Singapura Reino Unido

Canadá Alemanha Luxemburgo Noruega Espanha EUA

Essencial Doméstico

Suporte e faturamento

Faremos a cobrança 
diretamente do cliente final

Outros termos comerciais 
serão efetuados de maneira 
alinhada ao contrato entre 
nós e o VAR da Cisco

Folha do produto | Cloud Connected PSTN para Webex Calling
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1 número de usuário local
Chamadas de emergência

Internacional (pacote adicional)

51 destinos para telefone fifixo 
51 destinos para celular 
Pacote de 250 minutos 
Os minutos podem ser 
agrupados

1 número de usuário local 
Chamadas de emergência

Chamadas Recebidas: grátis
Chamadas Locais - Por Minuto
Chamadas Intern. - Por Minuto

Chamadas Recebidas: grátis
Pacote de Chamadas Locais de
500 Min (podem ser agrupados)
Chamadas Intern. - Por Minuto


