OpenScape Enterprise Express
Uma solução corporativa multifuncional projetada para o
crescimento do seu negócio

Possibilidade de colaboração
em equipe, proporcionando
mais produtividade e inovação
Como obtenho
todos os benefícios
da mobilidade,
comunicações
unificadas, mensagens
unificadas e contact
center sem uma
integração complexa
em meus processos
de negócios
existentes?

Pegamos as melhores aplicações da categoria e transformamos em
um pacote de solução multifuncional de rápida instalação.

Seu principal objetivo é conseguir
competir efetivamente. Sua
infraestrutura de comunicações tem um
papel fundamental para alcançar esse
objetivo. A solução correta diminui os
custos operacionais e traz vantagens ao
seu negócio à medida que os funcionários
ficam mais conectados uns aos outros e
aos clientes.

Voz

Comunicações
Unificadas (UC)

Mensagens
Unificadas (UM)

Mobilidade

Contact Center

Resolva a Complexidade de Integração

Melhore o Desempenho dos Negócios

•

•

•

•
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Audioconferência

Reunir uma solução corporativa
completa a partir de várias aplicações
é custoso e desafiador. É necessário
conhecimento amplo em vários produtos.
A interoperabilidade deve ser testada e
uma única atualização de uma aplicação
pode iniciar um novo ciclo de testes de
integração. Projetos como esse podem
ficar fora de controle facilmente,
esgotando seus valiosos recursos.

Usando a tecnologia de virtualização
para fornecer as aplicações necessárias
pré-instaladas em um único servidor
Uma única solução multifuncional
com aplicações pré-integradas reduz
a complexidade, simplifica e acelera a
implantação
As atualizações de uma solução
multifuncional são testadas como
parte de um controle de qualidade
contínuo, reduzindo a resolução de
problemas e conflitos entre aplicações

•

•
•

Comunicações Unificadas (UC)
aceleram de modo drástico os
fluxos de trabalho de colaboração e
comunicações corporativas
Contact center pré-integrado
e integração com redes sociais
significam uma maior satisfação do
cliente
Uma força de trabalho móvel torna o
seu negócio mais ágil
Uma solução de gerenciamento
unificado torna essa solução fácil de
gerenciar, com menos tempo gasto no
aprendizado de vários sistemas

Pegamos o melhor das aplicações da
categoria e transformamos em um pacote
de solução multifuncional de rápida
instalação.

O OpenScape Enterprise Express foi
projetado como uma solução corporativa
multifuncional que reduz a complexidade,
o custo e o tempo necessários para
integrar todas as partes diferentes de
uma solução completa de comunicações
unificadas.

As aplicações são provenientes do
portfólio OpenScape Enterprise, uma
solução corporativa premiada, fornecida
em todo o mundo e agora dimensionada
para atender empresas de médio porte
que procuram colocar seus negócios em
funcionamento rapidamente.

OpenScape Enterprise Express

Voice

O OpenScape Enterprise Express é uma
solução com base em SIP, pré-integrada
com o melhor conjunto da categoria de
aplicações corporativas do portfólio
OpenScape Enterprise. Ele inclui um
sistema de gerenciamento unificado
da solução para todas as aplicações,
elementos da rede e terminais IP.

OpenScape Voice
Redundancy Option

Aplicações OpenScape Enterprise
UC (Presença, IM,
Audioconferência, One
Number Service, etc.)
Mobile
Common
Management Portal
User Management
Media Server

Xpressions (UM)
Contact Center
Concierge

Trace Manager
Deployment Service
(DLS)

Voice Node 2

Linux

Linux

Windows

Windows

Linux

Máquina Virtual

Máquina Virtual

Máquina Virtual

Máquina Virtual

Máquina Virtual

Topology Hiding Gateway

Topology Hiding GW

Linux

Linux

Máquina Virtual

Máquina Virtual

Hypervisor VMware

Hypervisor VMware

Hardware compatível com VMware

HW compatível com Vmware*
*recomendado ser separado
do hardware original

O OpenScape Enterprise Express pode
rodar em um único servidor montável em
rack ou totalmente em software com base
em máquinas virtuais pré-configuradas.
VMWare ESXi V5.5 ou ESXi V6 podem ser
usados como tecnologia de hipervisor.

As máquinas virtuais pré-configuradas
permitem uma implementação rápida
no datacenter ou no ambiente de nuvem
privada do cliente.
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Fatos rápidos sobre o OpenScape Enterprise Express
Escalabilidade

200 a 5.000

Tecnologia

Comunicações com base em IP SIP

Aplicações pré-instaladas

Aplicações corporativas de voz, comunicações
unificadas (UC), mensagens unificadas (UM),
conferência, contact center, mobilidade, mesa de
telefonista, Session Border Controller, aplicações de
gerenciamento incluindo gerenciamento de usuários
com base em templates

Tecnologia de virtualização

VMware Hypervisor

Client Móvel

OpenScape Mobile

Opções de implantação

Independente de Hardware– todas as aplicações
fornecidas como uma solução única virtualizada
•

A Unify oferece pré-instalação em um servidor Dell
Power Edge R630

Implementação em
múltiplas localidades

Sim – opções de filiais remotas com sobrevivência
inclusa

Conectividade com a rede
pública de telefonia

Troncos analógicos, digitais ou SIP

Contact Center

O pacote básico inclui 50 agentes de Contact Center e
pode chegar a até 250 agentes. O pacote básico pode ser
fornecido com ou sem os agentes de Contact Center.

Mobilidade – BYOD para os
anywhere workers
Você precisa de uma força de trabalho
móvel para estar no mesmo ritmo
que a concorrência, mas os custos de
gerenciamento de outro conjunto de
dispositivos podem fazer com que a
lucratividade diminua.

Eu tenho a solução
certa para migrar
para uma estratégia
BYOD (Bring your
own device - leve
seu próprio
dispositivo) para meus
funcionários?
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Permitir que seus funcionários móveis
usem seu próprio dispositivo (BYOD) pode
ser a solução certa para você. Isso melhora
a satisfação do funcionário enquanto
mantém os custos reduzidos.

*apenas suportado no modo UC only”

O OpenScape Mobile reúne funções de
UC, vídeo e VoIP em um client móvel com
uma experiência única, incluindo uma
interface de usuário intuitiva e exclusiva,
acionada por gestos. Ele fornece recursos
de UC sofisticados, incluindo presença,
conferência, acesso a diretório, One
Number Service, VoIP, vídeo HD e nossos
recursos exclusivos de Call Swipe.
O OpenScape Mobile com OpenScape UC
Mobile fornece cobertura extensiva para
BYOD:
•
•
•
•

Android: V4.1, V4.2, V4.3, V4.4, V5.0, V6
Apple: IOS V8, iOS V9
BlackBerry*: BB10
Windows Mobile*: Windows Phone 8.1,
10

Comunicações unificadas –
colaboração livre e melhoria da
produtividade
O aumento da produtividade dos
funcionários e a criação processos de
negócios eficientes podem ajudar a
fornecer resultados positivos no lucro
final e no faturamento.
As Comunicações Unificadas (UC) são
são ferramentas indispensáveis para
uma colaboração eficaz em equipe.
Os problemas são resolvidos de modo
mais rápido à medida que o fluxo de
trabalho melhora. Atualmente muitas
organizações dependem da capacidade
de seus funcionáros interagirem com os
demais membros de suas equipes, que
podem estar localizados em qualquer
lugar.
O OpenScape UC foi projetado para
o ambiente de negócios dinâmico
atual, possibilitando às equipes um
modo simples e intuitivo de colaborar
a qualquer momento e de qualquer
lugar. As conferências de áudio podem
ser configuradas no modo ad-hoc, ou

Mensagens unificadas – nunca
perca uma mensagem!
Seu telefone ainda é uma parte
importante de suas comunicações
diárias, juntamente com o correio de voz
e o e-mail. E as mensagens unificadas
garantem a entrega em tempo hábil
das mensagens, assegurando que nada
importante é perdido ou esquecido.
E a conveniência de um portal de
voz ativado por fala significa que as
mensagens unificadas fornecem aos seus
funcionários móveis acesso fácil onde
quer que eles estejam.
O OpenScape Xpressions é uma solução
de mensagens unificadas interligada
com o OpenScape UC para uma solução
completa de comunicação e mensagens
unificadas.

agendadas via Microsoft Office ou IBM
Notes.
Essa flexibilidade facilita a integração
com os processos de negócios existentes.
E a qualidade HD traz um som cristalino
para as conferências de áudio.
Para garantir que sua solução de UC
possa criar um ecossistema colaborativo
de funcionários, fornecedores e clientes,
o OpenScape UC oferece a capacidade
de criar federações de IM (Instant
Messaging) e Presença com qualquer
solução UC compatível com XMPP.
Oferece uma excelente visualização de
presença agregada e centrada no usuário
por meio de vários canais, como voz (para
o dispositivo preferido do usuário), IM e
vídeo. Inclui também a visualização de
presença de contatos, equipes, presença
de fuso horário e local, notificação de
presença (“tell-me-when”), presença
contextualizada quando integrado com
aplicações de negócios e integração de
presença e IM com soluções de e-mail
da Microsoft e IBM , com os plug-ins
OpenScape Fusion.

Permite que os usuários acessem e
gerenciem mensagens de voz e e-mail
a partir uma única caixa de entrada
unificada. As mensagens podem ser
recuperadas pelos OpenScape UC. O
OpenScape Xpressions conecta-se com
a maioria dos servidores populares
de e-mail, como Microsoft Exchange/
Outlook, IBM Notes, via conector IMAP4
ou POP3, ou com praticamente qualquer
outro sistema. O OpenScape Xpressions
inclui um servidor de fax integrado e
também suporta SMS.

Como posso fazer
minhas equipes
colaborarem
mais, obterem a
melhor decisão
mais rapidamente e
apresentarem novas
ideias para solucionar
problemas de
negócios?

Toda mensagem é
importante, e ser
capaz de acessar
todas as minhas
mensagens de
qualquer lugar
também é importante.
Qual ferramenta
fornece essa
necessidade básica?
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Contact center – resolução no
primeiro contato
A experiência do cliente com seu negócio
pode depender da resolução no primeiro
contato. E você deseja que a primeira
impressão do seu cliente seja positiva.

Como posso fornecer
aos meus agentes
de contact center
a flexibilidade para
trabalhar de qualquer
lugar? Os agentes que
trabalham em casa
são mais felizes e
isso faz com que eles
sejam mais produtivos.

A resolução no primeiro contato não
apenas aumenta a satisfação do cliente,
como também pode aumentar as
oportunidades de vendas cruzadas em
20%*, elevando o desempenho geral dos
negócios.
O OpenScape Contact Center é uma
solução integrada de contact center com
múltiplos canais, com manuseio de vários
contatos, encaminhamento de chamadas
com base em habilidades, ferramentas de
colaboração e presença, URA integrada e
suporte a redes multisite.

Plataforma de voz – Rica em
recursos e segurança

Comunicação segura
é algo que deve estar
integrado desde o
início. Temos todas
as bases cobertas
para um alto nível de
conforto?
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* www.sqmgroup.com

A voz ainda é uma parte fundamental
das necessidades de comunicação
empresarial. Recursos avançados e
padronizados são básicos e o áudio
deve ser confiável e claro. Deve haver
variedade de escolha de ambiente
de trabalho, mas isso não pode ser
complicado.
A segurança também é uma necessidade
que está sempre presente, especialmente
agora que as comunicações unificadas
e VoIP se tornaram tecnologias
de comunicação dominantes. As
comunicações à devem estar integradas
à plataforma de comunicações desde o
início.

O OpenScape Contact Center fornece
presença multimídia e ferramentas
de colaboração totalmente integradas
no desktop do agente, para melhorar
a resolução no primeiro contato e a
produtividade. Essas ferramentas
permitem uma transformação de
mídia em um clique (do chat para voz,
para a web e para vídeo) e o controle
para o cliente de quando entrar em
uma sessão de colaboração e quais
aplicativos compartilhar. Outros recursos
incluem compartilhamento de tela
do desktop, navegação conjunta (cobrowsing), whiteboard, preenchimento
de formulários, controle remoto do
computador, troca de arquivos e vídeo ao
vivo do desktop.

O OpenScape Voice fornece excelente
controle multimídia em tempo real das
comunicações corporativas. Sendo uma
plataforma de comunicações com base
em SIP nativo, fornece um caminho
de evolução contínua para os clientes
à medida que os novos recursos SIP e
WebRTC são desenvolvidos em relação
à mudança de tecnologia das soluções
proprietárias.
A segurança é integrada com suporte a
criptografia de mídia de ponta a ponta
usando SRTP (MIKEY/SDES), além da
segurança da sinalização usando o TLS.
O TLS também é usado para transporte
seguro de mensagens XML, fornecendo
autenticação do usuário e autorização
com base no cargo para acesso às funções
de gerenciamento do OpenScape Voice.

Cada versão do OpenScape Voice
passa por testes independentes
de vulnerabilidades de segurança
(aprimoramento da plataforma). A
segurança integrada do OpenScape Voice
inclui:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Segurança no gerenciamento de senha
e conta
Segurança na transferência de
arquivos
Segurança no fluxo de mídia
Suporte TLS – conexões de rede
Segurança de bilhetes de chamadas
HTTPS
Provisionamento e registro de
segurança
Suporte a TLS – acesso do assinante
Defesa contra ataques de negação de
serviço

OpenScape Enterprise Express
Experiência do usuário
“Graças à presença em
tempo real e recursos de
conferência de voz, ficou
mais fácil encontrar pessoas,
fazer reuniões e conectar os participantes
independentemente do local. Isso otimiza a
produtividade e o tempo da equipe.”
Guebio Carvalho,
Analista de infraestrutura
de TI no SEBRAE-MG

•
•
•
•
•
•
•

IPsec
Armazenamento seguro de senha CDR
Proteção contra vírus
Registro de eventos
Categorias de autenticação
Mecanismo de privacidade SIP
Provisionamento VLAN

Os OpenScape Desk Phones são
intuitivos, ocupam pouco espaço e têm
interface de rede gigabit. A família de
terminais ergonômicos OpenScape
Desk Phone IP fornece uma experiência
de comunicação econômica, amigável
ao usuário e com muitos recursos.
Implementação simples, áudio claro em
HD e Ethernet 10/100/1.000 Mbit: uma
experiência exclusiva para usuários de
desktop com o melhor valor da categoria.

“Nossa infraestrutura de
comunicação baseada em
SIP é inerentemente mais
rentável. Estamos até
achando que precisamos de menos telefones
físicos porque o ambiente UC permite que
grande parte da nossa força de trabalho
seja virtual.”
Richard Fairhurst,
Diretor — Infraestrutura global de TI
Pall Corporation
Leia a história de sucesso do cliente.

Leia a história de sucesso do cliente.
“Conseguimos
aumentar a resolução
no primeiro contato,
melhorar a experiência de esclarecimento e
revisar de modo preciso o desempenho com
relatórios em tempo real durante a fase de
esclarecimentos.”
Paul Butler,
Diretor de sistemas de informação, da
Universidade de Greenwich
Leia a história de sucesso do cliente.
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About Atos
Atos is a global leader in digital transformation with over 110,000 employees in 73 countries and annual revenue of
over € 11 billion. European number one in Cloud, Cybersecurity and High-Performance Computing, the Group provides
end-to-end Orchestrated Hybrid Cloud, Big Data, Business Applications and Digital Workplace solutions. The group is the
Worldwide Information Technology Partner for the Olympic & Paralympic Games and operates under the brands Atos, Atos
Syntel, and Unify. Atos is a SE (Societas Europaea), listed on the CAC40 Paris stock index.
The purpose of Atos is to help design the future of the information technology space. Its expertise and services support the
development of knowledge, education as well as multicultural and pluralistic approaches to research that contribute to
scientific and technological excellence. Across the world, the group enables its customers, employees and collaborators, and
members of societies at large to live, work and develop sustainably and confidently in the information technology space.
Unify is the Atos brand for communication and collaboration solutions. At the core of the Atos Digital Workplace portfolio,
Unify technology enables organizations of all sizes to transform the way they collaborate, creating a more connected and
productive workforce which can dramatically improve team performance, individual engagement and business efficiency.
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