
Aproveite o BYOC para obter a máxima flexibilidade no provisionamento de serviços 
do Zoom Phone

Com o recurso BYOC da Zoom, os clientes corporativos têm a flexibilidade de manter seus atuais provedores de serviços 
PSTN redirecionando os circuitos de voz existentes para a nuvem do Zoom Phone ou implementando uma solução híbrida 
com os planos de chamada da Zoom. Esse recurso exclusivo permite que os clientes desfrutem de todos os benefícios e 
recursos do Zoom Phone, mantendo seus contratos, números de telefone e tarifas existentes com sua operadora preferida.

Traga sua Própria 
Operadora

Traga sua Própria Operadora para o Zoom Phone

Não é segredo que as empresas modernas estão 
recorrendo aos melhores serviços em nuvem e soluções 
SaaS como uma maneira de ganhar flexibilidade para a 
implantação e gerenciamento da sua tecnologia crítica 
de negócios.

Ao migrar um PBX local para uma solução em nuvem, 
a maioria dos provedores de nuvem desejam que os 
clientes os acompanhem. Aqui na Zoom, oferecemos 
um modelo misto para proporcionar mais flexibilidade 
à jornada de uma organização até a nuvem.

O Zoom Phone permite o escalonamento sob 
demanda com gerenciamento fácil, direito no portal de 
administração da Zoom, e os usuários finais têm um 
cliente para dispositivo móvel e desktop otimizado para 
chamadas telefônicas, chat e reuniões. 

Migração mais fácil

Ao fazer upgrade para o Zoom Phone, 
o tom de discagem ainda é emitido por 
uma operadora existente, resultando 
em menor risco de interrupção do 
serviço, implantações mais rápidas e 
menos conflito ao tentar migrar muitos 
números de telefone.

Suporte global

Qualquer empresa multinacional 
com filiais e funcionários em outro 
país ainda pode usar o Zoom Phone, 
mesmo que a Zoom não tenha 
serviço nativo. 

Máxima flexibilidade

Um ponto de preocupação comum 
da migração é violar um contrato de 
serviço existente. As empresas que 
usam o Zoom Phone podem continuar 
com a operadora ou migrar para os 
planos de chamada da Zoom ao longo 
do tempo, o que fornece flexibilidade 
máxima.
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Com um caminho de migração claro e gerenciável do PBX local herdado para uma solução em nuvem, 
as empresas que decidem usar a abordagem BYOC podem:

 ● Alimentar o PBX na nuvem do Zoom Phone com números de telefone e acesso PSTN local em praticamente 
qualquer país.

 ● Consolidar filiais e usuários distribuídos em uma única conta de PBX na nuvem para melhorar a capacidade de 
gerenciamento.

 ● Manter os contratos existentes de prestadores de serviços PSTN e evitar taxas de rescisão antecipada.

 ● Minimizar os custos com tarifas mantendo as tarifas de chamada por minuto negociadas anteriormente.

 ● Evitar a necessidade de portabilidade de número e manter os números de telefone na operadora original.

 ● Simplificar a experiência do usuário final com um único aplicativo Zoom para comunicações por vídeo e voz.

Conectar operadoras PTSN terceirizadas à nuvem Zoom

Resumo

As opções flexíveis de conectividade PSTN oferecem máxima flexibilidade de serviço para empresas que desejam migrar para 
o Zoom Phone. Com planos nativos de chamadas ilimitadas e por minuto e a opção de trazer sua própria operadora para a 
nuvem da Zoom, os clientes têm uma variedade incrível de opções de conectividade para a PSTN.

BYOC via Internet pública
Redirecione os troncos SIP do BYOC a partir do seu 
data center por meio de um Controlador de Borda de 
Sessão (SBC) para o PBX na nuvem do Zoom Phone 
usando a Internet pública.

Benefícios:

 ● Migração simplificada

 ● Implantação mais rápida

 ● Redução dos custos operacionais com rede

 ● Perfeito para locais menores

BYOC via conexão privada direta
Redirecione os troncos SIP do BYOC a partir do seu 
data center por meio de um Controlador de Borda de 
Sessão (SBC) para o PBX na nuvem do Zoom Phone 
usando conexão de rede privada direta.

Benefícios:

 ● Largura de banda de rede dedicada para voz

 ● Maior segurança

 ● Maior confiabilidade

 ● Melhor qualidade de serviço


