
A primeira operadora de telefonia em nuvem
100% Brasileira



A primeira operadora em nuvem 100% brasileira surge através de um 
resultado de 34 anos de experiência em telecom. Anos de liderança no mercado
móvel e diversas premiações, hoje traz o que há de mais novo em tecnologia
em telecomunicação fixa.

Nosso objetivo é proporcionar ao mercado brasileiro o melhor da tecnologia
IP, por meio de profissionais com know how, estrutura consolidade em um data
center Tier III e os melhores parceiros.

Estamos a 34 anos no mercado Brasileiro junto ao Grupo JRC sendo a primeira 
Operadora de “PABX em Nuvem” homologada ANATEL 100% Brasileira, já pronta 
e atendendo a nova lei LGPD (proteção de dados) desde Ago/2019!

O PABX na nuvem não apenas é importante para as grandes corporações, 
como é uma solução para as pequenas e médias empresas. Por exigir 
menores custos e baixa infraestrutura.
Esse sistema de telecomunicação moderniza e oferece mais 
vantagens competitivas para os negócios.

JRC PABX

Um empresa do

QUEM SOMOS
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NOSSA SEDE

Av. Iraí 300, Moema
São Paulo



ONDE ESTAMOS

Santana de Parnaíba

São José do Rio Preto

Orlando Flórida

Moema (Sede)
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QUAL O PROBLEMA ATUAL
DAS EMPRESAS SEM PABX 
NUVEM?

JRC PABX

Custos acima de R$ 30.000
Manutenções com custos mensais 
Qualquer tipo de alteração no PABX (mudar rotas, adicionar 
/ excluir ramais etc.) 
Necessidade de contratação de linhas telefonicas de 
operadoras com custos mensal de aluguel.  

Altos custos de ligaçõs telefônicas no Brasil com as operadoras tradicionais
Tarifa média de ligação DDD: R$ 0,43
Tarifa média de ligação DDI: R$ 1,10
Tarifa média de ligação móvel VCX: R$ 1,53

Você nunca sabe o quanto 
será sua conta telefônica



NOSSAS SOLUÇÕES
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PABX em nuvem 

Terminações de Voz

Serviços Nacionais 

Call Center



Smartphone 
e tablet

IP Phone

Notebook

CONFIGURAÇÃO JRC PABX

JRC PABX

A solução JRC PABX o que exite de mais avançado em sistemas de telefonia
empresarial usado em TODOS os países de 1° mundo permitindo usar o seu ramal 
de empresa de qualquer lugar do mundo com acesso integrado a Telefone IP’s, 
Computadores desktop ou notebook, tablets e celulares Smartphone.

Gerencie ramais e ligações
através do dashboard



EXEMPLO DE PABX COM FILIAIS
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011 SP

017SJRP

305MIAPABX

PABX

PABX

R 312

R 235
R 103 R 226



FUNCIONABILIDADE DO  JRC PABX
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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 Locais
Portabilidade de Número
Ramais ilimitados 
Rediscagem do Último Número
Retenção de chamadas 
Transferência de Chamadas
Telecomunicação com salas ilimitadas

Ramais Móveis usando Softphone
(Android, iPhone, Windows/Mac)

Atendentes Virtuais Ilitmitados (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 Acha/Me siga
Não Perturbe 
Programações Personalizadas
Relatório de Tempo e Espera da pessoa ligando
Saudações Personalizadas 
Transferência de Ramal

Correio de Voz
Indicador de chamadas
Indicador de Mensagem 
em Espera 

VOZ Mobilidade

Dashboard

Mensagens



+ 100 PAÍSES COM LIGAÇÕES ILIMITADAS
GRATUITAS 
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Países com tecnologia JRC PABX



O PABX em Nuvem JRC PABX é uma solução 100% cloud de central telefônica. Com um 
investimento baixo, esta solução permite o acesso a todas as vantagens da telefonia IP 
somada aos serviços padrão das centrais telefônicas tradicionais, contando com uma grande 
variedade de serviços de valor agregado. Esta solução pode agilizar muito a comunicação 
da sua empresa.

PABX com custo de 1 Milhão GRÁTIS em comodato para sua empresa;
PABX conta com mais de 200 funções;
Mobilidade de ramais e equipes - Fale de qualquer lugar do mundo sem custo;
Ramal de sua mesa no Celular, Notebook ou Tablet;
Integração entre filiais de empresas para falar sem custo ILIMITADO;
Economia na realização de chamadas em todo Brasil e Mundo;
Flexibilidade e Customização de projetos e integrações;
Gravação das chamadas por ramal com controle em tempo real.
Centro de custo e Relatórios em tempo real;
URA inclusa;
Sala de conferência;
Suporte 24x7;
Manutenção ILIMITADA sem custo mensal.
Instalação rápida;

PABX EM NUVEM

Principais Vantagens JRC PABX



Conquiste um canal direto para se comunicar com clientes, fornecedores 
e funcionários em todo o território nacional. Com o 0800 da JRC PABX a 
empresa concentra todas as chamadas em centrais de atendimento e as 
ligações são gratuitas para quem as realiza. Este não é um custo, mas sim 
um investimento da empresa, devido às vantagens competitivas, ao valor 
agregado e a agilidade na comunicação

Seus clientes reconhecem quando você se preocupa com eles. Nós sabemos a importância disso e é 
por isso que disponibilizamos para você o 40XX, um número único de abrangência nacional 
com baixo custo. Com ele, sua empresa tem uma linha voltada para prestação de serviços, 
de atendimento telefônico, canal de vendas e promoções.

0800

40XX

SERVIÇOS NACIONAIS
Sua empresa com canais de comunicação exclusivos 
para atender a todos os clientes.
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Dependendo do perfil de suas ligações, a Economia 
na conta telefônica pode passar de 70%

Além da redução de custos, sua empresa irá 
desfrutar de uma tecnologia completa.

O RESULTADO É 
ECONOMIA
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MODERNIZE SEU NEGÓCIO 

JRC PABX

Serviços para o seu negócio com ramais exclusivos para atender seus clientes.

JRC PABX

IP PHONE

SMARTPHONE 
EXCLUSIVO

NOTEBOOK 
E PC

MODELO TRADICIONAL MODELO JRC PABX

PABX FÍSICO

LINHAS



NOSSOS CLIENTES

Segmentos
Alimentação

Estética

Bebida Alcoólica

Construção

Medicina

Transportadora

Joalheria 

Advocacia



ENTRE EM CONTATO CONOSCO E 
SOLICITE UMA COTAÇÃO!

Vendas: 0800-203-3333
Suporte: 24x7: 0800-940-9990

JRCPABX.COM.BR

JRC-PABX

JRC.PABX

CONTATO@JRCPABX.COM.BR


