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NOS Central Pro
Funcionalidades da NOS Central Pro

Tudo começa com uma chamada para a sua empresa
Conheça as funcionalidades da NOS Central Pro

Principais Funcionalidades

De forma simples e acessível a qualquer tipo de empresa, a NOS Central Pro permite que o atendimento de chamadas fique à 
frente da sua concorrência, através das várias funcionalidades existentes.

Grupo
de atendimento
Se o número para onde o cliente 
liga estiver ocupado, a chamada 
não se perde. Sem qualquer sinal de 
interrupção, o cliente é reencaminhado 
para outro número e assim 
sucessivamente, para que haja sempre 
alguém que consiga atender o cliente.

Mensagens
automáticas 
Permite a configuração de diferentes 
mensagens de acordo com o dia 
e hora, períodos de férias, fins de 
semana ou horário fora do período de 
funcionamento. Assim, a chamada do 
seu cliente nunca fica sem resposta. 

Fila
de espera 
No caso de haver vários clientes a ligar 
ao mesmo tempo, as chamadas ficam 
em espera até que cada uma possa ser 
atendida.

Música
em espera  
Se o seu cliente ligar para um número 
e estiver ocupado, pode definir uma 
música de espera que irá ser ouvida por 
quem liga.

Atendimento
automático (IVR) 
Se pretender um atendimento ainda 
mais profissional, pode optar por ter 
um atendimento automático (+€20/
mês). Aqui, é o cliente que escolhe, 
selecionando com o teclado do seu 
telefone ou telemóvel uma das opções 
disponíveis. Pode ainda configurar um 
número para o qual a chamada deve 
ser reencaminhada no caso de o cliente 
não marcar nenhuma opção.



Esta solução engloba também um conjunto de funcionalidades que o ajuda a gerir os números fixos e móveis da sua empresa, 
simplificando a comunicação entre eles.

Diretório de contactos
da empresa 
Pode ter até 500 contactos de clientes, 
fornecedores e outras entidades, 
inseridos e geridos via área de cliente. 
Assim, quando um destes números 
ligar para um telefone da sua empresa 
é facilmente identificado. Este diretório 
surge também nos telefones da sua 
empresa.

Encaminhamentos 
Esqueceu-se do seu telemóvel ou 
não tem ninguém no escritório? 
Pode encaminhar todas as chamadas 
recebidas por determinado telefone/
telemóvel para o correio de voz ou 
para outro telefone/telemóvel. No 
caso de determinado colaborador 
já se encontrar numa chamada 
também a pode encaminhar para 
um número alternativo. Assim, todas 
as oportunidades de negócio são 
facilmente atendidas. 

Monitorização
de extensões  
Permite que um utilizador com telefone 
de secretária avançado ou com ecrã 
tátil possa rapidamente verificar se um 
contacto da empresa está disponível ou 
ocupado. Pode controlar o estado até 
18 contactos da empresa, configurados 
na área de cliente.

Nome
por extensão  
Pode definir o primeiro e último 
nome de cada utilizador dos seus 
números fixos e móveis. Este nome 
é apresentado entre chamadas de 
telefones/telemóveis da empresa.

Não incomodar   
Quando um colaborador precisar de 
estar concentrado em determinado 
negócio ou tarefa, este pode colocar 
o telefone indisponível para o 
atendimento de chamadas, através do 
telefone. Todas as chamadas para este 
número fixo vão receber um sinal de 
ocupado quando esta funcionalidade 
está ativa.

Numeração
curta  
Outro benefício da NOS Central Pro 
para o seu negócio é a possibilidade de 
todos os seus colaboradores fazerem 
chamadas entre telefones/telemóveis 
para outros colaboradores, usando 
apenas as extensões, ou seja, apenas 
quatro números.

Devolução de chamadas 
e remarcação do último 
número 
Para os casos em que precisa de 
rapidamente dar resposta a um 
cliente ou fornecedor, pode devolver 
a chamada à última pessoa que ligou, 
quer a chamada tenha sido atendida ou 
não, ou remarcar o último número para 
o qual ligou, bastando procurar na lista 
do seu telefone fixo. 

Produtividade e Eficiência



Nos momentos em que a sua equipa está fora do escritório, a NOS Central Pro ajuda-o a dirigir as chamadas dos seus clientes à 
sua equipa, onde quer que ela esteja. Assim, as suas oportunidades de negócio nunca ficam perdidas no voice mail.

Porque cada negócio é um negócio, pode facilmente configurar a sua NOS Central Pro de forma simples e intuitiva, sem 
complicações, para que seja totalmente adequada à forma como a sua empresa trabalha.

Voice mail
único
O cliente ligou para o seu telefone/
telemóvel e não conseguiu atender? 
Pode ter o mesmo voice mail para o 
seu número fixo e móvel, e consultar 
a partir de qualquer um dos números. 
Assim, as mensagens deixadas quer 
no telefone quer no telemóvel, nunca 
ficam perdidas no seu voice mail.

Apresentação
do número da empresa 
O número da sua empresa pode ser o 
seu cartão de visita. Pode escolher qual 
o número que a empresa quer que seja 
apresentado nas chamadas: próprio 
número ou número geral da empresa 
(número do atendimento automático 
IVR, grupo de atendimento ou de uma 
fila de espera).

Parqueamento
de chamadas  
Quando um colaborador precisa de se 
deslocar no escritório, pode colocar 
uma chamada em espera e recupera-la 
a partir de outro telefone ou no próprio 
terminal.

Captura
de chamadas   
No caso de ter uma chamada a tocar no 
telefone ao lado, qualquer colaborador 
pode atender no seu telefone 
chamadas que estão a tocar nesse 
telefone.

Edição de utilizadores
e moradas    
Através do portal pode rapidamente 
efetuar ou alterar todas as 
configurações por colaborador, 
telefone ou telemóvel, assim como a 
configuração geral da empresa, sem 
necessidade de técnicos especializados. 
É simples, mas se precisar de apoio, nós 
ajudamos.

Chamada
em espera   
Se alguém precisar de tirar uma dúvida, 
pode reter a chamada do cliente e voltar 
à mesma posteriormente. Assim a 
comunicação torna-se mais ágil.

Várias
moradas    
Se a sua empresa tiver várias lojas, 
escritórios ou armazéns, pode gerir 
as suas comunicações como se 
estivessem todas no mesmo espaço. 
Assim, consegue atender os seus 
clientes, onde quer que o seu negócio 
esteja.

Mobilidade

Flexibilidade e Autonomia



Durante todo o processo é acompanhado por uma equipa dedicada, para que tenha a sua central adequada ao seu negócio. A 
solução NOS Central Pro não tem investimento inicial e permite-lhe otimizar a sua fatura. Assim o único investimento é no seu 
negócio.

Suporte
técnico 
Temos equipas especializadas que o 
acompanham durante todo o processo 
de instalação ou alteração da sua 
solução e que o ajudam a ter a solução 
adequada ao seu negócio. 

Chamadas
intra-empresa  
Os números fixos ou móveis da 
empresa falam a custo zero entre si, 
permitindo aumentar a colaboração 
entre a sua equipa sem ter uma fatura 
elevada. 

Gestor de 
aprovisionamento    
Tem a possibilidade de contactar uma 
equipa remota de suporte através 
do 16100, que estará disponível 
para o apoiar nas configurações das 
funcionalidades da solução.

Barramentos    
Pode definir para cada colaborador 
diferentes barramentos, desde 
chamadas para números fora 
da empresa, serviços de valor 
acrescentado, internacional, etc. Assim 
pode controlar a sua fatura.

Atualizações
automáticas    
O software é atualizado 
automaticamente de acordo com a 
versão mais recente, para que a sua 
Central nunca fique desatualizada.

Confiança e eficiência de custos



Telefone
de secretária
O telefone mais intuitivo e adequado 
a utilizações mais simples do dia a dia. 
Este telefone está incluído na voz fixa.
O telefone permite ter chamadas 
em conferência, marcação rápida, 
transferência e captura de chamadas 
e ter chamadas em espera. Pode 
também por as chamadas em alta voz.

Telefone de secretária com ecrã tátil
Telefone ideal para os negócios com um elevado volume de chamadas ou para 
negócios que têm rececionista, com ecrã tátil e a cores, para que o colaborador possa 
desempenhar o seu trabalho com eficiência (+€15/mês e por telefone).

O telefone permite monitorizar o estado das restantes extensões (Disponível, Ocupado 
- A chamar e Ocupado Em Chamada), ter chamadas em conferência, marcação rápida, 
chamadas em espera, sendo a transferência, captura e desvio de chamadas mais fácil.

Telefone
sem fios  
Telefone adequado para os 
colaboradores que precisam de 
mobilidade dentro do escritório, loja ou 
armazém (+€5/telefone). 

O telefone permite ter chamadas 
em conferência, marcação rápida, 
transferência e captura de chamadas 
e ter chamadas em espera. Pode 
também por as chamadas em alta voz 
ou ter um auricular.

Telefone
Audioconferência 
Equipamento ideal para salas de reuniões. Ajuda a diminuir o eco durante as reuniões, 
facilitando a comunicação (+€20/mês e por telefone).
Permite ter conferência a 5 e ajustar o volume, além das funcionalidades comuns de 
rechamada, transferência ou voice mail.

Telefone
de secretária avançado 
Telefone ideal para os negócios com 
elevado volume de chamadas ou para 
negócios que têm rececionista (+€5/
telefone).

O telefone permite monitorizar o estado 
das restantes extensões (Disponível, 
Ocupado - A chamar e Ocupado 
Em Chamada), ter chamadas em 
conferência, marcação rápida, chamadas 
em espera, sendo a transferência e 
captura de chamadas mais fácil. Pode 
também por as chamadas em alta voz.

NOS Central Pro
Equipamentos

Escolha os equipamentos que melhor se adaptam ao seu negócio ou a cada colaborador.

Principais Caraterísticas



Condições do tarifário fixo da sua central
A NOS Central Pro tem disponível três tarifários para a sua voz fixa que poderá escolher conforme o que melhor se adeque ao seu 
negócio. Nestes tarifários fixos está incluído o telefone fixo base sem valor adicional. As comunicações incluídas dependem dos 
tarifários que escolha para a sua empresa. 
No caso de ter escolhido o tarifário de 4.000 minutos para redes nacionais + 1.000 minutos para chamadas internacionais, tem 
acesso a chamadas internacionais para 50 destinos internacionais que incluem os seguintes países: África do Sul, Alemanha, Andorra, 
Argélia, Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá, China, Chipre, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, 
Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Gibraltar, Grécia, Holanda, Hong Kong, Hungria, India, Irlanda, Islândia, 
Israel, Itália, Japão, Letónia, Liechenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macau, Malta, Marrocos, Noruega, Polónia, Reino Unido, República 
Checa, Roménia, Rússia, Suécia, Suíça, Tailândia, Taiwan, Tunísia, Turquia, Venezuela e EUA (não inclui os estados do Alasca e do 
Hawai). 
Nos três tarifários de voz fixa da NOS Central Pro, as comunicações não contemplam chamadas para números de valor acrescentado, 
números ou serviços especiais, videochamadas ou chamadas internacionais para países que não constam nos 50 destinos 
internacionais, sendo válidas para utilização no próprio mês. Nos tarifários de voz fixa Intra empresa e 1.000 minutos para redes 
nacionais, as chamadas internacionais não estão incluídas. A taxação das chamadas é ao minuto.

Comunicações off bundle nacionais 
Depois de atingir o plafond de minutos incluídos ou em chamadas para números fora da sua Central no tarifário Intra empresa, é 
aplicada uma tarifa de €0,08/minuto, com taxação ao minuto. 

Comunicações off bundle internacionais  
No caso da sua voz fixa não incluir chamadas para números internacionais de determinado país ou se esgotar as comunicações 
internacionais para 50 destinos incluídas no tarifário 4.000 minutos para redes nacionais + 1.000 minutos para chamadas 
internacionais, são aplicadas as seguintes tarifas por tipo de comunicação e destino:

Comunicações Internacionais

Voz

Videochamada

Europa €0,29

América e África €0,55

Ásia e Oceânia €1,38

Satélite

€1,05

€0,20

€0,42

SMS

MMS

Taxação ao minuto

NOS Central Pro
Condições Comerciais


