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Pro Suite
A vertical Pro Suite compõe um conjunto de serviços combinados para que suas equipes possam
obter o máximo de produtividade e colaboração para obter os melhores resultados.
Empodere suas equipes com recursos avançados e integrados de colaboração e produtividade, tudo de
forma simplificada.
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Multi Suite
1.1 Descrição da Oferta
A solução Multi Suite ("MULTI") prevê o fornecimento de uma plataforma SaaS abstraindo a
infraestrutura e a complexidade da TI, entregando de forma simples serviços como: PBX-IP, Email,
Messenger & Web, Active Directory e Files, hospedados na infraestrutura de Cloud ÁVATO.
Solução Multi Suite simplifica a entrega dos serviços de colaboração e produtividade dos usuários, e
ajuda no processo de transformação digital da sua empresa.

1.2. Topologia:

1.3 Opções da Solução e Recursos
PBX-IP:
Serviço de PBX-IP em container dedicado para o cliente, com escopo e todos os recursos como URA/
IVR, Roteamento de chamadas, Ramais, Salas de audioconferência, relatórios, etc.

E-mail:
Serviço de E-mail em container dedicado para o cliente, com recursos avançados de gerenciamento
de caixas postais e regras de mensagens, inclui groupware com leitor de e-mails, calendário e tarefas.

Messenger:
Serviço de Messenger em container dedicado para o cliente, rodando serviço Jabber com recursos de
chat por usuário e por grupo, incluindo transferência de arquivos, chamadas de voz e videochamadas.

Active Directory:
Serviço de Autenticação do Active Directory da Microsoft, baseado em LDAP, possibilitando
autenticação de estações de trabalho e outros serviços, pode rodar replicado como AD-Secundário do
existente ou vice-versa.

Files:
Serviço de armazenamento e replicação/sincronização remota de arquivos na nuvem, compatível com
Windows, Linux e MacOS.
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1.5 Recursos Opcionais
• Serviços de Gerenciamento: sua empresa conta com um time pronto para atender suas
necessidades de TI, em diferentes níveis de suporte, empregando as melhores práticas (planejamento,
implementação e sustentação), suportado no dia-a-dia (recursos, serviços e liberações). Também
prevê análise de logs, utilização de recursos, e envio de relatório mensal com indicadores KPIs do
serviço e informações relevantes.

1.6. Requisitos de Serviço
O Multi Suite está disponível para clientes que possuem Smart Internet e/ou Porta de Acesso à Rede
ÁVATO.

1.7 Exclusões de serviço
• Não estão inclusos o suporte aos usuários e estações de trabalho para rodar os serviços.

1.8 Formatos de cobrança
• Serviços Instalação/ativação;
• Mensalidade recorrente sobre os serviços e capacidades fornecidas;
• Outros serviços adicionais também estão sujeitos a cobranças adicionais.

1.9 SLA (Contrato de Níveis de Serviços)
• Crédito por indisponibilidade: proporcional à indisponibilidade, creditado no mês subsequente;
• Atendimento Remoto: 24x7 [todos os dias do ano];
• Tempo de resposta a incidente: máx. 01 hora para iniciar o tratamento da demanda/problema;
• Manutenção programada: janelas das 00:30 às 06:30, com pelo menos 2 dias de aviso prévio ao
cliente;

-- Fim da Descrição do Serviço: Multi Suite --
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TelePresence
1.1 Descrição da Oferta
A solução TelePresence ("PRESENCE") prevê o fornecimento de uma plataforma de tele-presença
baseada na tecnologia WebRTC na nuvem, fornecendo toda a infraestrutura necessária para a
realização de tele-reuniões com qualidade e desempenho necessários para substituir a presença física
dos participantes.

1.2. Topologia:
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1.3 Opções da Solução e Recursos
• Tele Presence Lite
Recomendado para reuniões com até 4 participantes no ambiente físico fornecido;
○ Sala On-line para até 12 conexões simultâneas, compatível com navegador WebRTC, Android e Apple
○ Apple Mac-Mini, operando exclusivamente como MCU (Media Controller Unit)
○ Conexão Dedicada e Exclusiva de 15 Mbit/s Full Duplex, conectada na MCU
○ 1x Tela LCD/LED 49"
○ Dispositivo de videoconferência BCC950: câmera e microfone HD

• Tele Presence Standard
Recomendado para reuniões com até 8 participantes no ambiente físico fornecido;
○ Sala On-line para até 12 conexões simultâneas, compatível com navegador WebRTC, Android e Apple
○ Apple Mac-Mini, operando exclusivamente como MCU (Media Controller Unit)
○ Conexão Dedicada e Exclusiva de 15 Mbit/s Full Duplex, conectada na MCU
○ 1x Tela LCD/LED 49"
○ Câmera de videoconferência CONNECT: 1080p 30 fps, H.264, Campo de visão de 90º, Pan & Tilt
panorâmica de 260°/ inclinação de 130°, Zoom de 10x sem perda

• Tele Presence Enterprise
Recomendado para reuniões com até 16 participantes no ambiente físico fornecido;
○ Sala On-line para até 12 conexões simultâneas, compatível com navegador WebRTC, Android e Apple
○ Apple Mac-Mini, operando exclusivamente como MCU (Media Controller Unit)
○ Conexão Dedicada e Exclusiva de 15 Mbit/s Full Duplex, conectada na MCU
○ 2x Tela LCD/LED 49"
○ Dispositivo de videoconferência GROUP: 1080p 30 fps, H.264, Campo de visão de 90º, Pan & Tilt
panorâmica de 260°/ inclinação de 130°, Zoom de 10x sem perda, controle remoto, viva-voz full duplex
com cancelamento de eco acústico e supressão de ruído, microfone de expansão para 6 metros,

1.5 Recursos Opcionais
N/A

1.6. Requisitos de Serviço
O Tele Presence está disponível para clientes com algum serviço Connect Services contratado.

1.7 Exclusões de serviço
• Não estão inclusos a garantia de qualidade para usuários que estão conectados fora da infraestrutura
fornecida pela solução,
• Não estão inclusos o suporte para usuários e estações de trabalho para rodar os serviços fora da
infraestrutura fornecida pela solução.
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1.8 Formatos de cobrança
• Serviços Instalação/ativação;
• Mensalidade recorrente sobre os serviços e capacidades fornecidas;
• Outros serviços adicionais também estão sujeitos a cobranças adicionais.

1.9 SLA (Contrato de Níveis de Serviços)
• Crédito por indisponibilidade: proporcional à indisponibilidade, creditado no mês subsequente;
• Atendimento Remoto: 24x7 [todos os dias do ano];
• Tempo de resposta a incidente: máx. 01 hora para iniciar o tratamento da demanda/problema;
• Manutenção programada: janelas das 00:30 às 06:30, com pelo menos 2 dias de aviso prévio ao
cliente;
-- Fim da Descrição do Serviço: TelePresence --
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Pro Hosting
1.1 Descrição da Oferta
A solução Pro Hosting ("HOSTING") prevê o fornecimento de uma plataforma de hospedagem de
websites e serviço de e-mail convencional para pequenas e médias empresas.
A Solução Pro Hosting simplifica o movimento de sua empresa estar na Web com seu domínio próprio
(suaempresa.com.br), fornecendo serviços convenientes e acessíveis, com o suporte que você confia.

1.2. Topologia:

1.3 Opções da Solução e Recursos
• Hosting Lite
Recomendado para empresas que estão iniciando as operações ou pequenas empresas que não
possuem operações críticas na Web.
○ 1 domínio e zonas de DNS
○ Hospedagem Web em Windows ou Linux
○ Banco de dados: MySQL e/ou PostgreSQL
○ Até 15 Caixas de e-mail
○ Espaço de armazenamento global: 50 GB

• Hosting Standard
Recomendado para empresas que precisam de mais recursos, mas ainda não requerem um serviço
dedicado, e não possuem operações críticas na Web.
○ até 3 domínios e zonas de DNS
○ Hospedagem Web em Windows ou Linux
○ Banco de dados: MySQL e/ou PostgreSQL
○ Até 30 Caixas de e-mail
○ Espaço de armazenamento global: 100 GB
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1.5 Recursos Opcionais
N/A

1.6. Requisitos de Serviço
O Pro Hosting está disponível para clientes com algum serviço Connect Services contratado.

1.7 Exclusões de serviço
• Não estão inclusos o suporte/desenvolvimento/alteração/manutenção e/ou migração do website ou
aplicação web;

1.8 Formatos de cobrança
• Serviços Instalação/ativação;
• Mensalidade recorrente sobre os serviços e capacidades fornecidas;
• Outros serviços adicionais também estão sujeitos a cobranças adicionais.

1.9 SLA (Contrato de Níveis de Serviços)
• Crédito por indisponibilidade: proporcional à indisponibilidade, creditado no mês subsequente;
• Atendimento Remoto: 24x7 [todos os dias do ano];
• Tempo de resposta a incidente: máx. 01 hora para iniciar o tratamento da demanda/problema;
• Manutenção programada: janelas das 00:30 às 06:30, com pelo menos 2 dias de aviso prévio ao
cliente;

-- Fim da Descrição do Serviço: Pro Hosting --
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