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NOSSA SEDE



Coloque seu sistema telefônico na Nuvem

Operadora JRC PABX

A telefonia da Operadora JRC é mais que um PABX. É uma nova maneira de se 
comunicar e modernizar o seu negócio, com mobilidade e tecnologia através de um 
sistema telefônico empresarial com mais de 200 características que permitirão você 
unificar as comunicações da sua empresa por um preço econômico.





Funcionalidade do JRC PABX 
em NUVEM

VOZ
Captura e Estacionamento de Chamadas
Chamadas em Espera
Chamadas Ilimitadas
Diretório de ramais da empresa
Discagem Externa Direta
Discagem Interna Direta
Discagem por Nome
Discagem por Ramal
Discagem Rápida
Identificador de Chamadas
Números Gratuitos
Números Locais
Portabilidade de Número
Rediscagem do Último Número
Retenção de Chamadas
Transferências de Chamadas
Teleconferência com salas ilimitadas

MOBILIDADE
Ramais Móveis usando Softfone (Android, 
iPhone, Windows/Mac)

FLUXO DE CHAMADAS
Atendentes Virtuais Ilimitados (URAs)
Editor de Plano de Discagem Visual
Encaminhamento de Chamadas
Escape da Fila de Chamadas
Estratégias Avançadas de Roteamento de Chamadas
Filas de Chamadas Ilimitadas
Filtros de Chamadas
Me Ache/Me Siga
Mensagens de Retenção Personalizadas
Música de Espera Personalizada
Não Perturbe
Programações Personalizadas
Relatório de Tempo de Espera da Pessoa Ligando
Saudações Personalizadas
Transferência de Ramal

PABX
Compativo com Multi-locais
PABX em Nuvem, sem necessidade de estrutura de 
telefonia na empresa

MENSAGENS
Correio de Voz
Correio de voz para E-mail
Indicador de Chamada Perdida
Indicador de Mensagem em Espera

INTEGRAÇÕES CALL
Chrome Extension
Salesforce
Microsoft Office Integration
Navegador Clique-para-Ligar

INTERNACIONAL
Atendente Virtual 
Correio de Voz com Suporte

ADMINISTRAÇÃO
Portal do Administrador via Web, alterações em 
tempo real – Bloquear ramais, ouvir gravações, 
alterar roteamento para filial, alterar siga-me, 
alterar URA, tudo com alguns cliques do mouse.
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Integração da JRC 
COM FILIAIS de empresas



Com a Operadora JRC você terá a possibilidade de atender o ramal de 
sua mesa em sua casa(home office) ou em qualquer lugar do mundo 
onde estiver através do Softphone JRC LGPD instalado no Celular 
smartphone, computador de mesa, tablet ou noteboock;

MOBILIDADE



Redução de Custo com compra de novas aquisições ou trocas por 
defeito de peças hardware, custo com manutenções mensais e/ou 
mantenedor fixo e Infraestrutura de espaço físico;

REDUÇÃO DE CUSTO



Na Operadora JRC você não tem custos com licenças anuais para 
UPgrade de sua versão do PABX e portanto sempre estará atualizado 
com uma versão moderna com todas funcionalidades atuais;

UP-Grade PABX



Bolsonaro sancionou a nova Lei da LGPD no dia 18/09 e com a Operadora JRC 
você garante a LGPD dentro do seu negócio e evita qualquer multa em seu 
estabelecimento com armazenamento e segurança dos seus dados de sua 
telefonia.

LGPD



A Operadora JRC possui ISO 27001, ISO TIER 3 e ISO LGPD para garantir sua 
política de segurança com dados de seus clientes, aumentando a 
segurança das informações para evitar vazamento de dados. 

QUALIDADE



Gravação 100% de todas as chamadas recebidas e efetuadas em todos os 
ramais de sua empresa com gerenciamento em tempo real podendo ouvir 
a ligação ou baixar a qualquer momento. Grande ferramenta alheia para 
auxiliar a empresa em qualquer processo trabalhista para juntar como 
prova dos acontecimentos.

GRAVAÇÃO



Ferramenta que permite efetuar a gestão e controle dos seus 
ramais, com acesso para configuração e gerenciamento pela 
internet para controle de horário e dia para uso de cada ramal da 
empresa; Permite o funcionário não usar o ramal fora do horário de 
trabalho.

GESTOR ON-LINE



Sua telefonia nunca para, mesmo que tenha queda de energia ou 
internet sua ligações são direcionadas para o Celular - Rede 3G ou 4G ou 
para outra filial;

ANTI DESASTRE



“Correio de voz”, o VOICE MAIL é um conhecido aliado na vida de milhares de brasileiros, 
portadores de telefonia móvel. A ferramenta é responsável por atender automaticamente 
as ligações e gravar as mensagens de quem ligou, em casos de linha ocupada, telefone 
desligado ou sem cobertura de rede. Com o VOICE MAIL da JRC você recebe e-mail com o 
número ou ramal do responsável que ligou em seu ramal e ainda pode ouvir o recado que 
deixado por audio.

VOICE MAIL



Possível efetuar a integração com Skype(Teams) e  outros CRMs para 
efetuar e receber chamadas direto do PABX da JRC;

SKYPE(TEAMS)



PAISES COM LIGAÇÃO 
FLAT RAMAL JRC

100 países: 
Brasil, EUA, Argentina, Áustria, Canadá, 
Chipre, Dinamarca, França, Alemanha, 
Hungria, Irlanda, Israel, Itália, 
Cazaquistão, Coréia do Sul, México, 
Holanda, Peru, Portugal, Romênia, 
Cingapura, Eslováquia, Espanha, Suécia, 
Reino Unido, ......




