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1. Objetivo 

Esse material tem por objetivo fornecer ao cliente informações sobre a solução Virtual PBX contratada 

da TIM, incluindo a estrutura da plataforma, perfis de acesso e suas funcionalidades. 

As informações contidas nesse documento podem sofrer alterações sem aviso prévio, tendo inclusive, 

algumas opções diferentes do portal de configuração, pois o mesmo está em constante evolução. 

2. Estrutura da plataforma 

A estrutura da plataforma de Virtual PBX é dividida em quatro níveis hierárquicos sendo que alguns 

são opcionais, o cliente pode optar por utilizar ou não, e outros já possuem uma configuração padrão. 

 
Figura 1 Hierarquia Portal de Configuração 

1° Nível: Empresa Contratante 

Esse é o primeiro nível da hierarquia da plataforma de Virtual PBX, sendo sempre configurada pela 

TIM, refere-se à empresa contratante do serviço de PABX (obrigatório). 

2° Nível: Filial 

Nesse nível da plataforma são criados os serviços de Virtual PBX para cada localidade contratada pelo 

cliente. Com isso, é como se cada localidade tivesse o seu equipamento PABX independente. As 

informações desse nível são configuradas pela TIM (obrigatório). 

3° Nível: Departamento 

Esse nível é opcional, e fica a critério do cliente fazer ou não a configuração. Caso opte por criar essa 

estrutura na hierarquia o cliente criará um grupo para cada departamento, área ou grupo funcional, a 

seu critério, e associará os ramais que desejar a cada departamento. Depois disso poderá fazer 

configurações específicas de grupo para esses ramais. 

4° Nível: Ramal 

Nesse nível são definidos os ramais, seus pacotes de facilidades e suas características. Essa 

informação é configurada incialmente pela TIM, mas pode ser alterada pelo cliente a qualquer 

momento. 
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3. Tipos de Perfis (Login) 

A ferramenta é dividida e configurada em quatro níveis hierárquicos, conforme figura abaixo. Para cada 

nível hierárquico existe um perfil de acesso determinados, conforme lista abaixo. Cada tipo de perfil 

pode ter um ou mais logins criados e associados.  

 
Figura 2 Hierarquia de Acesso ao Portal 

3.1. Administrador Geral  

Esse perfil é indicado para a pessoa responsável dentro da empresa pela configuração e manutenção 

do Virtual PBX (ponto focal do atendimento). Esse perfil possui acesso a configurações gerais do 

Virtual PBX, contratado pela empresa, assim como alterações nas características de cada ramal.  

Esse é o perfil indicado para empresas que possuam a solução contratada para somente um site/filial. 

Caso a empresa tenha contratado mais de um site/filial esse login terá acesso às configurações do 

Virtual PBX de todas as localidades. Essa pessoa também é chamada de mantenedor ou 

administrador do PABX. 

3.2. Administrador Local 

Esse perfil é opcional, sendo indicado para empresas que possuam o serviço contratado para mais de 

um site/filial e em cada localidade possui uma pessoa que será responsável pelo Virtual PBX. Essa 

pessoa também é conhecida como mantenedor local ou administrador do PABX local. Com esse perfil 

o usuário terá acesso às configurações do PABX e de ramais somente da localidade em que for 

responsável. 

3.3. Administrador Departamento 

Esse perfil é opcional, sendo indicado para empresas que queriam ter um responsável por 

departamento criado dentro de cada site/filial. Essa pessoa também é conhecida como mantenedor ou 

administrador do PABX. Com esse perfil o usuário terá acesso às configurações e ramais somente do 

departamento em que for responsável. 

3.4. Usuário do Ramal 

Esse perfil é criado automaticamente quando um novo ramal é criado, e deve ser usado pelo usuário 

do ramal. Com esse perfil, o usuário conseguirá, via portal de configuração, ativar, desativar ou 

configurar as facilidades do seu ramal. Algumas dessas facilidades também podem ser ativadas, 
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desativadas ou configuradas via features codes, códigos digitados no teclado do telefone (IP Phone 

e/ou Softphone).  

Abaixo temos um exemplo dessa hierarquia numa empresa hipotética: 

 
Figura 3 Exemplo de Hierarquia de Empresa no Portal 

4. Acesso ao portal de configuração 

O serviço TIM Virtual PBX possui o portal de configuração que é acessado através da internet no 

endereço https://vpbx.tim.com.br. 

 
Figura 4 Portal de Configuração de Usuário 

O login é feito utilizando usuário e senha fornecidos pela TIM, no ato da implantação, ou criados 

pelo administrador do Virtual PBX dentro do cliente. Caso um usuário de ramal esqueça sua senha é 

https://vpbx.tim.com.br/
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necessário solicitar ao administrador do PABX uma nova senha. Caso o administrador esqueça sua 

senha é necessário solicitar uma nova senha para a TIM. 

5. Descrição das facilidades do portal 

Nesse item serão detalhas as facilidades que existem no portal de configuração. Essas facilidades 

estão associadas ao perfil de acesso, e ao pacote de facilidades (licença vPBX) contratado para cada 

ramal. Com isso, nem todas estão disponíveis para todos os usuários e perfis. 

As facilidades do serviço são divididas em três pacotes: 

 Standard  

 Advanced 

 Premium 

O pacote Advanced contém todas as facilidades do pacote Standard mais algumas adicionais. O 

pacote Premium contem todas as facilidades do pacote Advanced e Standard, e mais algumas 

adicionais. 

As listas abaixo de facilidades estão disponíveis quando é utilizado um login com perfil de Usuário do 

Ramal. As mesmas são detalhas mais abaixo no documento. 

5.1. Menu Aplicativo dos Clientes 

Facilidade Descrição Licença 

Aviso Luminoso quando Ocupado 

(Busy lamp Field – BLF) 

Essa facilidade habilita o monitoramento do status 

do ramal de um usuário através do telefone IP.  

 

BroadTouch Business Communicator 

Desktop - Áudio 

Essa facilidade indica que o ramal em questão 

possui a licença para ser utilizado no Softphone 

para PC.  

 

BroadTouch Business Communicator 

Mobile – Áudio 

Essa facilidade indica que o ramal em questão 

possui a licença para utilizar o ramal no Softphone 

para smartphone Android e/ou IOS. 

 

5.2. Menu Chamadas Realizadas 

Facilidade Descrição Licença 

Retorno de Chamada  

(Call Return) 

Retorna a chamada para o último assinante que 

ligou, caso a chamada tenha sido atendida ou não. 

 

Rediscagem do último Número (Last 

Number Redial) 

Retorna a chamada para o último assinante que foi 

chamado, caso a chamada tenha sido atendida ou 

não. 

 

Retorno Automático de Chamada 

(Automatic Callback) 

Permite monitorar um ramal ocupado e 

automaticamente estabelecer uma chamada 

quando o ramal de destino estiver disponível. 

 

Discagem Rápida 100  

(Speed Dial 100) 

Permite criar uma lista de discagem abreviada 

para até 100 números. 

 

Discagem Rápida 8  

(Speed Dial 8) 

Permite criar uma lista de discagem abreviada 

para até 8 números. 

 

Bloqueio da Identificação da 

Chamada (Line ID Blocking) 

Bloqueio a apresentação do número no bina de 

quem estiver recebendo a ligação. 
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5.3. Menu Chamadas Recebidas 

Facilidade Descrição Licença 

Apresentação do Número de Origem 

para Chamadas Externas 

(External Calling Line ID Delivery) 

Bloqueia a apresentação do número chamador 

para chamadas externas ao grupo. 

 

Apresentação do Número de Origem 

para Chamadas Internas 

(Internal Calling Line ID Delivery) 

Bloqueia a apresentação do número chamador 

para chamadas dentro do grupo 

 

Desvio incondicional de Chamadas 

(Call Forwarding Always) 

Encaminha todas as chamadas recebidas pelo 

ramal para outro número 

 

Desvio de chamada em caso de 

ocupado 

(Call Forwarding Busy) 

Encaminha as chamadas recebidas para outro 

número caso o ramal esteja ocupado 

 

Desvio de chamada em caso de não 

atendimento 

(Call Forwarding No Answer) 

Encaminha as chamadas recebidas pelo ramal 

para outro número quando a ligação não é 

atendida no ramal 

 

Desvio de chamada quando 

indisponível 

(Call Forwarding Not Reachable) 

Encaminha as chamadas recebidas pelo ramal 

para outro número quando o ramal não está 

registrado ou está indisponível 

 

Rejeição de chamadas anônimas 

(Anonymous Call Rejection) 

Não permite o ramal receber chamada caso o 

originador esteja com o número restrito (anônimo) 

 

Não Pertube 

(Do Not Disturb - DND) 

Encaminha automaticamente suas chamadas para 

o correio de voz, se configurado. Caso não esteja 

o usuário ouve um tom de ocupado. 

 

Números Alternativos 

(Alternate Numbers) 

Permite que sejam configurados até 10 outros 

números de ramais alternativos/adicionais a um 

número de ramal.  

 

Espera/Recuperação Automática de 

Chamada 

(Automatic Hold/Retrieve) 

Permite configurar um tempo para as chamadas 

colocadas em hold (espera) serem recuperadas de 

forma automática. 

 

Desvio de chamadas Customizado 

(Call Forwarding Selective) 

Encaminha automaticamente as chamadas 

recebidas no ramal para um número de telefone 

diferente quando critérios predefinidos, como 

número do telefone originador, horário do dia ou 

dia da semana, são atendidos. 

 

Notificação de Chamada 

(Call Notify) 

Encaminha uma notificação por email quando uma 

chamada que possua critérios pré determinados 

seja recebida. 

 

Toque Personalizado para Usuário 

(Custom Ringback User) 

Permite especificar o toque a ser reproduzido para 

chamadas específicas correspondendo com 

critérios pré-definidos. 

 

Anúncio de Pré-alerta 

(Pre-alerting Announcement) 

Permite que você configure um áudio para ser 

reproduzido antes da chamada ser conectada, 

quando corresponder com critérios pré-definidos. 

 

Alerta de Prioridade 

(Priority Alert) 

Permite que o telefone reproduza um toque 

diferente baseado nos seus critérios pré-definidos.  

 

Aceitação Seletiva 

(Selective Acceptance) 

Permite que você receba apenas chamadas que 

correspondam aos seus critérios pré-definidos. 

 

Recusa Seletiva 

(Selective Rejection) 

Permite que você rejeite chamadas que 

correspondam aos seus critérios pré-definidos. 

 

Toque Sequencial Permite que uma chamada toque em até 5 ramais  
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(Sequencial Ring) ou telefones diferentes de forma sequencial, além 

do ramal que foi chamado originalmente. 

Toque Simultâneo Particular 

(Simultaneous Ring Personal) 

Permite que uma chamada toque em até 10 

ramais ou telefones diferentes de forma 

simultânea além do ramal que foi chamado 

originalmente. 

 

5.4. Menu Controle de Chamadas 

Facilidade Descrição Licença 

Chamada em Espera 

(Call Waiting) 

Permite receber uma segunda chamada enquanto 

está em andamento na primeira chamada. 

 

Transferência de Chamada 

(Call Transfer) 

Permite transferir chamadas de um ramal para 

outro ramal ou telefone externo. 

 

Flash para Chamada em Espera 

(Flash Call Hold) 

Essa facilidade funciona somente com telefones 

analógicos e permite colocar as chamadas em 

espera. 

 

Conferência a 3 (três) 

(Three Way Call) 

Permite realizar conferência com até três 

participantes. 

 

Inibidor de Desvio (Diversion Inibitor) 

Permite inibir o redirecionamento de chamada de 

uma terceira parte através do uso de um Código 

de Acesso de Recurso. 

 

Convidado de Mesa de Trabalho 

(Hoteling Guest) 

Permite que um usuário associe seu perfil de 

serviço com um usuário Host de Mesa de 

Trabalho.  

 

Isento de Irrompimento 

(Barge-in Exempt) 

Permite bloquear tentativas de outros usuários 

para entrar nas chamadas em andamento. 

 

Captura de Chamada Individual com 

Código 

(Directed Call Pickup with Barge-in) 

Permite capturar chamadas de outros ramais do 

mesmo grupo enquanto ela está tocando. 

 

Atendimento de Chamada 

Direcionada com Irrompimento 

(Directed Call Pickup with Barge-in) 

Permite entrar em conferencia na chamada de um 

ramal quando a mesma está em andamento.  

 

Host de Mesa de Trabalho 

(Hoteling Host) 

Permite que o usuário seja designado como 

usuário host, permitindo que os usuários se 

associem como Convidados de Mesa de Trabalho.  

 

Conferência com 10 Participantes 

(N-Way Call) 

Permite realizar uma chamada em conferência 

com até 10 participantes. 

 

Push to Talk 

Permite que as pessoas liguem umas para as 

outras e tenham as chamadas atendidas 

automaticamente. 

 

Shared Call Appearance 
Permite configurar o mesmo ramal em outros 

devices para funcionarem de forma simultânea.  

 

Broadworks Anywhere 

Permite configurar telefones fixos e celulares que 

também receberão as chamadas, em conjunto 

com o ramal.  

 

Ativação de Serviço Em Chamada 

(In-Call Service Activation) 

Permite os usuários ativarem serviços durante a 

chamada de forma transparente. Utilizado em 

telefones analógicos. 
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5.5. Menu Perfil 

Facilidade Descrição Licença 

Perfil 

(Profile) 

Permite visualizar e mantenha sua informação de 

perfil do usuário como nome, local de trabalho, 

entre outros. 

 

Endereços 

(Address) 

Permite visualizar o número do telefone e outras 

identidades utilizadas para fazer e receber 

chamadas. 

 

Repositório de Anúncios 

(Announcement Repository) 

Permite adicionar e gerenciar os arquivos de 

áudios personalizados que serão utilizados no 

ramal 

 

Senhas 

(Password) 

Permite configurar suas senhas para o portal web 

e/ou portal de voz. 

 

Calendário 

(Schedule) 

Permite criar e gerenciar os calendários utilizados 

no ramal.  

 

Políticas de Chamadas (Call 

Policies) 

Permite visualizar ou modificar as regras de 

chamadas para cada ramal. 

 

5.6. Menu Plano de Chamadas 

Facilidade Descrição Licença 

Regras para Chamadas Recebidas 

(Incoming Calling Plan) 

Permite visualizar as regras para o recebimento de 

chamadas do ramal.  

 

Políticas para Chamadas Realizadas 

(Outgoing Calling Plan) 

Permite visualizar as regras para a realização de 

chamadas do ramal. 

 

Plano do Dígito de Realização de 

Chamada. (Outgoing Digit Plan) 

Permite visualizar as regras para a realização de 

chamadas do ramal. 

 

5.7. Menu Troca de Mensagens  

Facilidade Descrição Licença 

Portal de Voz 

(Voice Portal) 

Permite configurar um Nome Personalizado e 

acesse a caixa postal. 

 

Chamadas a partir do Portal de Voz 

(Voice Portal Calling) 

Permite originar chamadas caso não esteja 

autenticado no seu ramal. 

 

5.8. Menu Utilitários 

Facilidade Descrição Licença 

Log de Chamadas 

(Basic Call Log) 

Exibe histórico de chamadas recebidas, perdidas 

ou realizadas recentemente. 

 

Diretório Empresarial 

(Enterprise Directory) 

Exibe a listagem de ramais do diretório da 

empresa. 

 

Autenticação 

(Authentication) 

Permite cadastrar ou alterar a senha de 

autenticação do ramal.  

 

Códigos de Acessos aos Recursos 

(Feature Access Code) 

Exibe a lista de todas as features codes das 

facilidades que possuem esse código. 

 

Registros (Registrations) Exibe todos os registros do ramal.  
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6. Descrição detalhada das facilidades 

A partir desse item, iremos detalhar as facilidades do Virtual PBX, assim como elas devem ser 

acessadas, configuradas, habilitadas ou desabilitadas, seja através de features codes ou do portal de 

configuração.  

Features Codes são códigos de acessos, contendo os caracteres * e/ou #, digitados no teclado do 

telefone, seja ele um aparelho IP, analógico ou no softphones.  

Quando esses códigos são digitados, eles habilitam ou desabilitam as funcionalidades a que estão 

associados. 

6.1 Números alternativos 

Item localizado no menu Chamadas Recebidas. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Chamadas Recebidas>Números Alternativos 

Este serviço permite que um usuário possua até dez ramais TIM vpbx, além do principal configurado, 

para tocar no mesmo telefone IP. O usuário poderá atribuir um dos quatro padrões de toque 

disponíveis para cada número alternativo. Esse serviço funciona somente em aparelhos telefônicos IP 

que suportam seleção de toque. 

Os números devem ser configurados no portal de configuração pelo administrador do PABX no cliente, 

e não podem ser alterados pelo usuário do ramal. O usuário de ramal pode somente selecionar o 

toque e habilitar/desabilitar a facilidade. 

Para realizar a configuração, o administrador deve selecionar na lista o número que se deseja 

associar, definir o número do ramal equivalente e o toque desejado. 

 
Figura 5 Números Alternativos 
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6.2 Rejeição de chamada anônima 

Item localizado no menu Chamadas Recebidas. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Chamadas Recebidas>Rejeição de Chamadas Anônima 

Este serviço permite que o usuário bloqueie a recepção de chamadas sem Identificação (chamada 

anônima). Com o serviço ativado, se a pessoa que originar a chamada ocultar sua identidade, ela 

ouvirá uma mensagem informando que o usuário chamado não aceita chamada sem identificação. O 

telefone do usuário que receberia a chamada não irá tocar e nem terá nenhum indicação da chamada 

recebida. Este serviço não se aplica a ligações de dentro de um grupo (ramal x ramal). 

Dentro da configuração dessa facilidade é possível somente habilitar/desabilitar o serviço que pode ser 

feito pelo usuário do ramal ou pelo administrador do PABX. 

 
Figura 6 Rejeição de Chamadas Anônimas 

6.3 Autenticação 

Item localizado no menu Utilitários. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Utilitários>Autenticação 

Esse serviço oferece autenticação na plataforma de Virtual PBX para os aparelhos IP ou Softphone. 

Sempre que um ramal tenta se autenticar na plataforma, ele envia o usuário e senha, que são 

confrontados com o que estiver nos campos dessa opção. Se as informações estiverem corretas o 

login é realizado com sucesso, caso contrário não será possível conectar o ramal na plataforma e o 

usuário não efetuará nem receberá chamadas. 

Nessa opção é possível alterar a senha utilizada para o login do ramal na plataforma. A informação 

do usuário não deve ser alterada em hipótese alguma.  

A senha pode ser alterada pelo usuário do ramal ou pelo administrador do PABX. 
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Figura 7 Autenticação 

6.4 Retorno automático de chamada 

Item localizado no menu Chamadas Realizadas. 

Caminho:<Empresa><Grupo><Usuários><Chamadas Realizadas>Retorno Automático de Chamada 

O retorno automático de chamada é um recurso que permite que um usuário (originador) seja 

notificado quando o ramal de destino chamado, que anteriormente estava ocupado, ficar livre.  

Quando o usuário chamado esteja ocupado, o usuário que está originando a chamada escuta uma 

mensagem perguntando ao originador se ele deseja aceitar o retorno automático de chamada para 

aquela ligação. 

Após aceitar o retorno automático de chamada, o usuário desliga o telefone e será notificado com um 

toque especial quando os dois ramais estiverem livres durante um período de 5 min. Se o usuário 

atender ao toque especial, a chamada será iniciada automaticamente e direcionada a outra parte. 

Para que o serviço funcione é necessário que ele esteja habilitado no portal de configuração, por 

padrão ele é desabilitado, e que o serviço de Chamada em Espera esteja desabilitado.. 

É possível desativar uma solicitação de retorno automático de chamada pressionando #8 no teclado, 

seja do aparelho IP, analógico ou do softphone.  

Também é possível solicitar um retorno específico ou cancelar, assim como outras opções digitando 

#9 no teclado, seja do aparelho IP, analógico ou do softphone.  
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Figura 8 Retorno Automático de Chamada 

6.5 Espera/Recuperação Automática de Chamadas 

Item localizado no menu Chamadas Recebidas. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Chamadas Recebidas>Espera/Recuperação Automática de 

Chamadas 

O serviço de Espera/Recuperação Automática de Chamadas tem como exemplo de utilização o caso 

de usuários recepcionistas que operam consoles de atendimento. Quando uma chamada é entregue 

no ramal da recepcionista a mesma atende a ligação, colhe informações com que está chamando e 

transfere a chamada a outro ramal com o serviço de Espera/Recuperação automática. A pessoa que 

está chamando é colocada em espera e ouve a música de espera durante esse período. 

A recepcionista se comunica com a pessoa que deve receber a chamada e realiza a conexão com a 

pessoa que está em espera. A pessoa chama o ramal e recupera a chamada que está em espera. 

Caso a pessoa que está recebendo a ligação não retire a chamada de espera ela sairá de espera 

automaticamente após um tempo, configurado no sistema, voltando para a recepcionista.  

Somente uma chamada pode ser colocada em espera por assinante com o recurso de 

Espera/Recuperação automática. 

O serviço é configurado no nível de ramal, ou seja, cada usuário de ramal pode ativar ou desativar o 

serviço além de definir o tempo em que a chamada irá sair automaticamente da espera.  Por padrão 

esse serviço está desabilitado. 

A facilidade de Espera/Recuperação Automática de Chamadas prove um método alternativo para 

colocar e tirar a chamada de espera (On Hold), de forma que as chamadas são colocadas 

automaticamente em espera. 
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Figura 9 Espera/Recuperação Automática de Chamadas 

6.6 Log de Chamadas 

Item localizado no menu Utilitários. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Utilitários>Logs de Chamadas 

O serviço de histórico de chamadas permite o armazenamento das últimas chamadas recebidas, 

realizadas e não atendidas. O número máximo armazenado é de 20 entradas por cada tipo de 

chamada.  

 
Figura 10 Logs de Chamadas 
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6.7 BroadWorks Anywhere 

Item localizado no menu Controle de Chamada. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários>< Controle de Chamada > BroadWorks Anywhere 

Essa função permite ao usuário associar números fixos e móveis ao ramal do PABX de forma que 

quando o ramal receber uma ligação todos os números, incluindo o ramal, receberão a chamada e irão 

tocar. É possível fazer a inclusão ou edição dos números configurados a partir do portal de 

configuração ou do softphones. 

 
Figura 11 BroadWorks Anywhere 

6.8 Desvio incondicional de Chamadas 

Item localizado no menu Chamadas Recebidas. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários>< Chamadas Recebidas> Desvio incondicional de Chamadas. 

Este serviço permite que um usuário redirecione automaticamente todas as chamadas recebidas para 

outro destino, podendo ser definido pelo usuário do ramal ou pelo administrador do PABX. As 

chamadas serão encaminhadas incondicionalmente, ou seja, independente da situação do ramal.  

No portal de configuração, se marcado o campo “Reproduzir Lembrete de Toque quando uma ligação 

for encaminhada” será reproduzido um rápido toque no aparelho telefônico que o ramal estiver 

registrado, informando do desvio da chamada, claro, se estiver registrado em um aparelho telefônico.  

Em um cenário onde o usuário A está com o serviço ativado e configurado para encaminhar todas as 

chamadas para o usuário B, e o usuário B liga para o usuário A será criado um loop de chamada. Pra 

evitar esse cenário o serviço TIM Virtual PBX, realiza algumas verificações antes de fazer o 

encaminhamento da chamada. 

Pode ser feita uma configuração para evitar, por exemplo, que as chamadas sejam encaminhadas 

para um celular. Com isso, o administrador do PABX do cliente pode definir para quais tipos de 

números as chamadas podem ser encaminhadas.  
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Essa restrição é feita no menu Plano de Chamada dentro da facilidade Políticas Para Realização de 

Chamadas. Dentro dessa opção as configurações de restrição ou não devem ser feitas na aba 

Iniciando Desvio/Transferência de Chamadas. 

O serviço pode ser ativado por meio do portal de configuração ou por features codes.  

Para utilização do serviço com as features codes, devem ser utilizados os códigos abaixo: 

 Ativação: digita *72, opcionalmente seguido por um número de telefone para 

encaminhamento. Se nenhum numero de telefone for digitado, as chamadas são 

encaminhadas para o numero de telefone previamente configurado pelo usuário. Após digitar o 

código o sistema toca um aviso de confirmação e a chamada é finalizada. 

 Desativação: digita *73, o sistema toca um aviso de confirmação e o usuário desliga e a 

chamada é finalizada.  

 Status: Para obter o status atual do serviço (ativado ou desativado) e o número de 

encaminhamento das chamadas, o usuário digita *21*.  

 
Figura 12 Desvio Incondicional de Chamadas 

6.9 Desvio de chamada em caso de ocupado 

Item localizado no menu Chamadas Recebidas. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários>< Chamadas Recebidas> Desvio de Chamadas em Caso de 

Ocupado. 

Este serviço permite que um usuário redirecione para outro número todas as chamadas recebidas 

quando o ramal do usuário estiver ocupado. 

Um usuário é considerado ocupado quando está numa ligação ou quando alguma facilidade ativada 

faz com que o ramal fique como esse status, como por exemplo, a facilidade de Não Pertube ou 

Rejeição seletiva de chamadas. 
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Esse serviço não funciona quando a facilidade de Chamada em Espera está habilitada, pois nesse 

cenário o ramal não estará ocupado. 

O serviço pode ser ativado por meio do portal de configuração ou por features codes.  

No portal de configuração é possível habilitar ou desabilitar o serviço. Além disso, é necessário que o 

usuário informe o número telefônico para o qual as chamadas serão encaminhadas. Esse número 

deve ser configurado no formato como o usuário realiza as chamadas normalmente e deve ser um tipo 

de chamada permitida pelo mantenedor do PABX. 

Para utilização do serviço com as features codes, devem ser utilizados os códigos abaixo: 

 Ativação: digita *90. Caso o número de telefone para o qual as chamadas serão 

encaminhadas já esteja configurado no portal não é necessário digitar o número. Caso não 

esteja o usuário deve digitar também o número no formato como é discado normalmente. Após 

digitar o código o sistema toca um aviso de confirmação e a chamada é finalizada. 

 Desativação: digita *91 o sistema toca um aviso de confirmação e o usuário desliga e a 

chamada é finalizada.  

 Status: para obter o status atual do serviço (ativado ou desativado) e o número de 

encaminhamento das chamadas, o usuário digita *67*. 

 

Figura 13 Desvio de Chamadas em Caso de Ocupado 

6.10 Desvio de chamada em caso de não atendimento 

Item localizado no menu Chamadas Recebidas. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários>< Chamadas Recebidas> Desvio de Chamadas em Caso de Não 

Atendimento. 
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Esse serviço redireciona as chamadas recebidas em um ramal para um numero de telefone especifico 

quando um usuário não atender a uma chamada recebida dentro de um numero de toques especifico. 

A quantidade de toques é configurável, tendo como limite 20 toques.  

O serviço pode ser ativado por meio do portal de configuração ou por features codes.  

No portal de configuração existe a possibilidade de habilitar ou desabilitar o serviço. Além disso, é 

necessário que o usuário informe o número telefônico para o qual as chamadas serão encaminhadas. 

Esse número deve ser configurado no formato como o usuário realiza chamadas normalmente, e deve 

ser um tipo de chamada permitida pelo mantenedor do PABX. Também é possível definir a quantidade 

de toques antes de encaminhar a chamada. 

Para utilização do serviço com as features codes, devem ser utilizados os códigos abaixo: 

 Ativação: digita *92. Caso o número de telefone para o qual as chamadas serão 

encaminhadas já esteja configurado no portal não é necessário digitar o número. Caso não 

esteja o usuário deve digitar também o número no formato como é discado normalmente. Após 

digitar o código o sistema toca um aviso de confirmação e a chamada é finalizada. 

 Desativação: digita *93 o sistema toca um aviso de confirmação e o usuário desliga e a 

chamada é finalizada.  

 Status: para obter o status atual do serviço (ativado ou desativado) e o número de 

encaminhamento das chamadas, o usuário digita *61*. 

 Quantidade de toques: para definir a quantidade de toques antes de transferir a chamada 

digite *610 e após a mensagem digite o número referente à quantidade de toques desejada, 

limitado a 20. 

 
Figura 14 Desvio de Chamada em Caso de Não Atendimento 
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6.11 Desvio de chamada quando indisponível 

Item localizado no menu Chamadas Recebidas. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Chamadas Recebidas> Desvio de Chamadas Quando 

Indisponível. 

Este serviço permite que usuários redirecionem suas chamadas recebidas para outro número 

telefônico quando o ramal não estiver registrado ou o dispositivo onde o ramal está registrado estiver 

sem sinal ou fora da rede.  

O serviço pode ser ativado por meio do portal de configuração ou por features codes.  

No portal de configuração existe a possibilidade de habilitar ou desabilitar o serviço. Além disso, é 

necessário que o usuário informe o número telefônico para o qual as chamadas serão encaminhadas. 

Esse número deve ser configurado no formato como o usuário realiza chamadas normalmente e deve 

ser um tipo de chamada permitida pelo mantenedor do PABX.  

Para utilização do serviço com as features codes, devem ser utilizados os códigos abaixo: 

 Ativação: digita *94. Caso o número de telefone para o qual as chamadas serão 

encaminhadas já esteja configurado no portal não é necessário digitar o número. Caso não 

esteja o usuário deve digitar também o número no formato como é discado normalmente. Após 

digitar o código o sistema toca um aviso de confirmação e a chamada é finalizada. 

 Desativação: digita *95 o sistema toca um aviso de confirmação e o usuário desliga e a 

chamada é finalizada.  

 Status: para obter o status atual do serviço (ativado ou desativado) e o número de 

encaminhamento das chamadas, o usuário digita *63*. 

 
Figura 15 Desvio de Chamadas Quando Indisponível 
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6.12 Notificação de chamada 

Item localizado no menu Chamadas Recebidas. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Chamadas Recebidas> Notificação de Chamada 

Com essa facilidade, a plataforma do TIM Virtual PBX encaminhará um email, com as informações 

sobre o originador da chamada, para o usuário sempre que uma chamada recebida atender a critérios 

pré-determinados, como por exemplo, dia e hora específicos, um número determinado ou um conjunto 

destes critérios. 

Para configurar o serviço primeiramente o usuário deve criar a regra com os critérios, clicando em 

Adicionar e depois preenchendo os campos solicitados, lembrando que o cronograma e cronograma 

de feriados são definidos em Perfil > Calendário. 

Depois o usuário deve preencher o email que irá receber as notificações e ativar as regras que desejar 

utilizar. 

 
Figura 16 Notificação de Chamada  

6.13 Transferência de chamadas 

Item localizado no menu Controle de Chamada. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários>< Controle de Chamada>Transferência de Chamadas 

Esse serviço permite que um usuário transfira uma chamada para outro destino específico.  

A transferência de chamadas pode ser de dois tipos: 

 Cega: Neste cenário, o usuário transfere uma chamada ativa para um destino específico sem 

consultar a parte de destino. 

Para iniciar esse tipo de transferência, o usuário com a chamada ativa pressiona o botão flash 

ou trans., dependendo do aparelho utilizado, e liga para o numero de destino. Enquanto a 
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ligação estiver tocando, o usuário que originou a transferência desliga a chamada. A pessoa 

que originalmente realizou a ligação ouve o toque sendo conectada a parte de destino, caso 

esta atenda ao telefone. Caso não atenda a ligação pode ficar tocando, cair na caixa postal ou 

ter outra ação. 

 Com consulta a terceiro: Neste cenário, o usuário consulta a pessoa que ira receber a 

transferência antes de concluir a transferência.  

Para iniciar uma transferência de chamada com consulta, o usuário pressiona o botão flash ou 

trans., dependendo do aparelho utilizado, e liga para o número de destino. Quando a chamada 

e atendida, o usuário pode consultar essa terceira parte. Para transferir, o usuário que originou 

a transferência desliga fazendo com que a chamada original seja transferida para um terceiro. 

O usuário também pode realizar a transferência de chamadas com consulta por meio do 

Gerenciador de chamadas CommPilot. Para isso, devem digitar o numero do ramal na janela 

de discagem do CommPilot e clicar no botão Dial. Uma vez estabelecida à chamada para o 

terceiro, os usuários podem falar de forma privativa com o terceiro antes de desligar ou utilizar 

o botão Trans. para conectar as outras duas partes simultaneamente. 

 O usuário pode cancelar a transferência durante a consulta com dois toques breves no botão do 

gancho, o que libera a terceira parte da ligação. O mesmo resultado pode ser obtido ao retirar a 

terceira parte no gerenciador de chamadas CommPilot. Tanto o método flash como os botões do 

CommPilot podem ser utilizados de forma intercalada durante a sessão. 

 
Figura 17 Transferência de Chamadas 

6.14 Inibidor de desvio 

Item localizado no menu Controle de Chamada. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários>< Controle de Chamada>Inibidor de Desvio 

Com esse serviço, o usuário evita que chamadas transferidas por ele sejam redirecionadas pela 

pessoa para quem eles transferiram. Esse serviço não possui configuração no portal de configuração.  

Para que utilizar a facilidade, deve-se realizar a discagem com a feature code *80, no formato 

*80+ramal. Caso a pessoa que recebeu a chamada tente transferir a chamada, a mesma é derrubada. 
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Figura 18 Inibidor de Desvio 

6.15 Chamada em espera 

Item localizado no menu Controle de Chamada. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários>< Controle de Chamada>Chamada em Espera 

Este serviço permite que um usuário atenda a uma chamada quando já estiver conversando em outra 

chamada, podendo ser ativado para uma chamada especifica ou para todas elas de forma padrão. 

 De forma geral: O serviço pode ser configurado por meio do portal de configuração ou por 

features codes.  

No portal de configuração existe a possibilidade de habilitar ou desabilitar o serviço. 

Para utilização do serviço com as features codes, devem ser utilizados os códigos abaixo: 

o Ativação: digita *43. Caso o número de telefone para o qual as chamadas serão 

encaminhadas já esteja configurado no portal não é necessário digitar o número. Caso 

não esteja o usuário deve digitar também o número no formato como é discado 

normalmente. Após digitar o código o sistema toca um aviso de confirmação e a 

chamada é finalizada. 

o Desativação: digita #43 o sistema toca um aviso de confirmação e o usuário desliga e 

a chamada é finalizada.  

o Status: para obter o status atual do serviço (ativado ou desativado) e o número de 

encaminhamento das chamadas, o usuário digita *53*. 

Marcando o campo da opção Desabilitar Exibição da Identificação do Originador de Chamada em 

Espera o número da chamada em espera não será exibido durante a ligação, ou seja, não haverá o 

bina da chamada. 

 De forma específica: Caso a chamada em espera esteja desabilitado mas o usuário deseja 

realizar uma chamada e receber outras ao mesmo tempo ele pode habilitar esse serviço para 
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uma chamada específica, utilizando feature codes. Para habilitar o serviço dessa forma o 

usuário deve realizar a chamada para o número desejado no formato *70+número desejado.  

 
Figura 19 Chamada em Espera 

6.16 Bloqueio da Identificação da Chamada 

Item localizado no menu Chamadas Realizadas. 

Caminho:<Empresa><Grupo><Usuários><Chamadas Realizadas>Bloqueio de Identificação de Chamada 

Nesse serviço o usuário pode habilitar ou desabilitar o envio do seu número quando originar uma 

chamada. Caso o serviço esteja habilitado, quem receber a ligação não irá ver o número de quem está 

originando a ligação. 

O serviço pode ser configurado por meio do portal de configuração ou por features codes e pode ser 

feito para todas as chamadas ou para uma chamada específica. 

 Todas as chamadas: O serviço pode ser configurado por meio do portal de configuração ou 

por features codes.  

Para utilização do serviço com as features codes, devem ser utilizados os códigos abaixo: 

o Ativação: digita *31. Após digitar o código o sistema toca um aviso de confirmação e a 

chamada é finalizada. 

o Desativação: digita #31 o sistema toca um aviso de confirmação e o usuário desliga e 

a chamada é finalizada.  

o Status: digita *54*  

 Chamada específica: Nesse caso, a chamada deve ser originada com a utilização de features 

codes, conforme abaixo: 

o Bloqueio para uma chamada específica: Esse caso deve ser usado quando o 

serviço estiver configurado para enviar o número de origem porém se deseja que 

numa chamada especifica o número não seja enviado. Pra isso, deve fazer a ligação 

no formato *67+número. Nesse caso o bloqueio será feito somente para o número 
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discado especificamente. A chamada seguinte já será feita com o envio do número 

originador. 

o Desbloqueio para uma chamada específica: Esse caso deve ser usado quando o 

serviço estiver configurado para não enviar o número de origem porém, se deseja que 

numa chamada específica o número seja enviado. Pra isso, deve fazer a ligação no 

formato *65+número. Nesse caso o bloqueio não será feito somente para o número 

discado especificamente. A chamada seguinte já não será feita com o envio do 

número originador. 

 
Figura 20 Bloqueio de Identificação de Chamada 

6.17 Gerenciador de Chamadas CommPilot 

Item localizado no menu Aplicativos dos Clientes. 

Caminho:<Empresa><Grupo><Usuários><Aplicativos dos Clientes>Gerenciador de Chamadas CommPilot 

Para acessar a ferramenta, após se logar no portal de configuração deve-se ir no menu do lado direito 

superior, ao lado da palavra home, e selecionar a opção Gerenciador de Chamadas. O mesmo será 

aberto numa nova tela do navegador de internet. Para melhor funcionalidade da ferramenta, deve-se 

verificar se o há algum bloqueio no navegador para abertura de pop up. 

Essa ferramenta oferece ao usuário uma alternativa, via interface gráfica, para iniciar, controlar e 

encerrar as chamadas, substituindo o teclado do telefone e a tecla de gancho. Essa função não 

substitui o aparelho telefônico, ou seja, ele trabalha em conjunto com o aparelho. 

Com essa integração é possível utilizar os contatos cadastrados no Outlook, através da integração da 

plataforma com o Microsoft Outlook, para originar as chamadas. Além dessa integração é possível 

originar chamadas selecionando um contato no diretório de telefones do PABX.  

Selecionando no portal de configuração a opção Executar Gerenciador de Chamadas CommPilot ao 

efetuar Login faz com que essa ferramenta adicional ao portal de configuração seja iniciado sempre 

que o usuário fizer o login. Essa funcionalidade não está disponível para todos os navegadores de 

acesso a internet.  



TIM VIRTUAL PBX 
MANUAL DO PORTAL DE CONFIGURAÇÃO 

 
 

 
  

Versão 2.0   Página: 28/67 

 

 
Figura 21 Gerenciador de Chamadas CommPilot 

6.18 Integração com o Outlook 

Item localizado no menu Aplicativos dos Clientes. 

Caminho:<Empresa><Grupo><Usuários><Aplicativos dos Clientes>Integração com Outlook 

A plataforma possui integração com o Microsoft Outlook somente quando utilizado o CommPilot. 

Nesse caso, o CommPilot se integra com o Microsoft Outlook do computador, exibindo os contatos que 

contam na agenda. O Microsoft Outlook é uma aplicativo registrado da Microsoft. 

A integração com o Outlook e realizada de forma automática e transparente para o usuário, desde que 

esteja habilitado no portal. Não é necessário realizar nenhuma configuração no Outlook. Esse serviço 

é suportado para o Outlook 2000 ou superior.  

A habilitação do serviço deve ser feita no portal, assim como também é possível se a plataforma irá 

exibir todos os contatos do Outlook ou somente os padrões. Por default essa opção está habilitada na 

plataforma.  

 
Figura 22 Integração com Outlook 

6.19 CommPilot Express 

Item localizado no menu Chamadas Recebidas. 

Caminho:<Empresa><Grupo><Usuários><Chamadas Recebidas>CommPilot Express 

O CommPilot Express permite que um usuário possua quatro perfis de status pré configurados com 

determinadas características para as chamadas recebidas.  
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Os seguintes perfis estão definidos na plataforma: 

 Disponível no escritório 

Este perfil indica que o usuário está em seu local de trabalho, onde os aparelho telefônicos, caso 

existam, estão configurados. Nessa situação, o usuário precisa que suas chamadas sejam entregues 

em seus dispositivos normais e opcionalmente a outro numero.  Além disso, os usuários podem 

precisar que suas chamadas recebidas sejam encaminhadas para o correio de voz quando estiverem 

ocupados, ou incapazes de atender a uma chamada. De modo alternativo, os usuários podem optar 

por ter suas chamadas redirecionadas para um numero de telefone selecionado como por exemplo da 

secretária.  

 Disponível fora do escritório 

Este perfil indica que o usuário está fora de seu local de trabalho mas pode receber chamadas. 

Opcionalmente esses usuários podem querer manter um registro de todas as chamadas recebidas 

para saber se alguma chamada foi perdida ou simplesmente manter esse registro para 

acompanhamento quando voltar para o escritório. Com esse proposito, esse perfil permite que os 

usuários especifiquem de forma opcional um endereço de e-mail para o qual a notificação com todas 

as chamadas devera ser enviada. 

 Ocupado 

Este perfil serve para o usuário que está temporariamente impossibilitado para receber chamadas, por 

exemplo, se estiverem em reunião. Neste contexto, o usuário deseja que somente chamadas de 

números importantes toquem no ramal, para isso, o perfil ocupado permite que o usuário selecione ate 

três números para as quais as chamadas serão recepcionadas. As outras chamadas serão enviadas 

diretamente para o correio de voz. Adicionalmente, os usuários podem estar interessados em ser 

notificados sobre mensagens deixadas na caixa de mensagens. Por isso, o perfil "Ocupado" permite 

que os usuários especifiquem de forma opcional um endereço de e-mail para o qual as notificações de 

e-mail deverão ser enviadas. 

 Indisponível 

Este perfil deve ser utilizado fora do horário comercial ou quando os usuários estiverem em período 

ferias. Nesse caso, o interesse do usuário é enviar todas as chamadas recebidas para o correio de voz 

ou para um numero de telefone especifico, fornecendo uma saudação especial, informando a 

indisponibilidade ou o horário comercial. Esses usuários também podem ter interesse em que algumas 

chamadas importantes sejam transferidas. Por isso, o perfil Indisponível permite que os usuários 

encaminhem todas as chamadas diretamente para o correio de voz e permite de forma opcional que 

seja definida uma saudação especial e uma lista de terceiros que podem chamar os usuários 

diretamente em um numero de telefone. Se estiver selecionada a opção Saudação de Indisponível e o 

usuário tiver carregado previamente tal saudação personalizada, o tratamento personalizado será 

aplicado. 
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Figura 23 Commpilot Express 

6.20 Toque Personalizado para Usuário 

Item localizado no menu Chamadas Recebidas. 

Caminho:<Empresa><Grupo><Usuários><Chamadas Recebidas>Toque Personalizado para Usuário 

Essa facilidade permite configurar um toque personalizado que será reproduzido quando um 

determinado número estiver chamando, ao invés do toque padrão. 

Antes de configurar essa facilidade deve ser feito o upload do arquivo com o áudio desejado para a 

plataforma através do menu Perfil na opção Repositório de Anúncios. 

Para poder configurar essa facilidade deve-se clicar em Adicionar. Na aba Configuração Geral, deve-

se preencher os campos com as informações solicitadas. Caso deseje selecionar um Calendário ele 

deve ser criado anteriormente no menu Perfil na opção Calendário. Na aba Toque Inicial deve-se 

selecionar o arquivo de áudio que será reproduzido quando os critérios definidos na aba anterior forma 

seguidos.  

Após criar as regras desejadas deve-se clicar no flag de ativo para que ela funcione. 
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Figura 24 Toque Personalizado para Usuário 

6.21 Captura de Chamada Individual com Código 

Item localizado no menu Controle de Chamada. 

Caminho:<Empresa><Grupo><Usuários><Controle de Chamada>Captura de Chamada Individual com 

Código 

O atendimento de chamadas direcionadas permite que um usuário digite uma feature code seguido por 

um ramal, para atender a uma chamada direcionada a um usuário com esse ramal. 

Para atender uma chamada utilizando esse serviço o usuário deve digitar a feature code *97 no 

formato *97+ramal, onde ramal é o número do ramal que está tocando e se deseja captura a chamada.  

Esse serviço não possui configuração no portal de configuração. 

 
Figura 25 Captura de Chamada Individual com Código 
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6.22 Atendimento de Chamada Direcionada com Irrompimento 

Item localizado no menu Controle de Chamada. 

Caminho:<Empresa><Grupo><Usuários><Controle de Chamada>Atendimento de Chamada Direcionada 

com Irrompimento 

Essa funcionalidade permite ao usuário capturar uma chamada que está em andamento de outro 

ramal, entrando em conferência, podendo participar da conversa.  

Para poder entrar nessa conferencia é necessário digitar a feature code *33 no formato *33+ramal em 

que se deseja entrar na ligação, fechando a conferência. O usuário que está tendo o ramal capturado 

escuta um bip quando a outra pessoa entra na ligação. 

Essa opção não funciona caso o ramal em que se deseje capturar e entrar na conferência esteja com a 

opção “Isento de Irrompimento” habilitada no portal de configuração. 

Esse serviço não possui configuração no portal de configuração, somente é possível verifica o status 

do serviço.  

 
Figura 26 Atendimento de Chamada Direcionada com Irrompimento 

6.23 Isento de irrompimento 

Item localizado no menu Controle de Chamada. 

Caminho:<Empresa><Grupo><Usuários><Controle de Chamada>Isento de Irrompimento 

Quando um usuário está com a opção Isento de Irrompimento habilitada as suas chamadas não 

podem ser capturadas por outro usuário com a função Atendimento de Chamada Direcionada com 

Irrompimento. Essa opção deve ser habilitada ou desabilitada pelo portal de configuração.   
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Figura 27 Isento de Irrompimento 

6.24 Não perturbe 

Item localizado no menu Chamadas Recebidas. 

Caminho:<Empresa><Grupo><Usuários><Chamadas Recebidas>Não Perturbe 

Essa função permite que o usuário defina como seu status como indisponível, fazendo com que não 

receba nenhuma ligação, todas elas serão processadas como se o usuário estivesse ocupado ou não 

pudesse atender chamadas.  

O serviço pode ser configurado por meio do portal de configuração ou por features codes.  

No portal de configuração existe a possibilidade de habilitar ou desabilitar o serviço. Marcar o campo 

“Reproduzir o Lembrete de Toque quando uma ligação for bloqueada” faz com que o aparelho 

telefônico, onde o ramal está configurado, sempre emita um bip ao receber chamada.  

Para utilização do serviço com as features codes, devem ser utilizados os códigos abaixo: 

 Ativação: digita *78. Após digitar o código o sistema toca um aviso de confirmação e a 

chamada é finalizada. 

 Desativação: digita *77 o sistema toca um aviso de confirmação e a chamada é finalizada.  

 Status: para obter o status atual do serviço (ativado ou desativado) e o número de 

encaminhamento das chamadas, o usuário digita *63*. 

A maioria dos aparelhos telefônicos IP possui uma tecla especifica para essa finalidade, também 

conhecida como Do Not Disturb (DND). 

O estado padrão para esse serviço é o desabilitado. 
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Figura 28 Não Perturbe 

6.25 Códigos de Acesso ao Recurso 

Item localizado no menu Utilitários. 

Caminho:<Empresa><Grupo><Usuários><Controle de Chamada>Códigos de Acesso Ao Recurso 

Essa seção possui a relação de todos os features codes disponíveis dentro da plataforma TIM Virtual 

PBX para utilização.  

A descrição completa esta disponível no Anexo. 

6.26 Flash para Chamada em Espera 

Item localizado no Controle de Chamadas. 

Caminho:<Empresa><Grupo><Usuários><Controle de Chamada>Flash para Chamada em Espera 

Esse recurso funciona somente em aparelho telefônico analógico, conectado através de um IAD, e 

permite que um usuário coloque uma chamada em espera por qualquer período ate que uma das 

partes encerre a chamada. Para a ativação do mesmo é necessário a digitação de um código de 

ativação que é digitado apos um toque no botão flash. 

Durante a chamada o usuário do ramal que deseja colocar a chamada em espera aperta o botão flash 

do aparelho. Ao ouvir o tom especial digita o código *22 e então a chamada será colocada em espera.  

Se o usuário do ramal desligar enquanto a outra chamada está em espera, ele ouvirá um toque e ao 

atender a chamada será reconectada. Caso a pessoa que está em espera desligar a chamada a 

mesma será encerrada. 

Para recuperar a chamada o usuário do ramal que colocou em espera deve apertar novamente o 

Flash. Ao ouvir o tom especial digita *22 e então a chamada será reconectada. 
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Figura 29 Flash para Chamada em Espera 

6.27 Host de Mesa de trabalho 

Item localizado no menu Controle de Chamada. 

Caminho:<Empresa><Grupo><Usuários><Controle de Chamada>Flash para Chamada em Espera 

O serviço de mesa de trabalho é dividido em duas facilidades: Host de Mesa de trabalho e Convidado 

de Mesa de Trabalho. A mesa de trabalho permite aos usuários dos ramais associarem seus ramais 

em aparelhos telefônicos que não sejam os seus próprios.  

Esta funcionalidade pode ser utilizada com funcionários que não tem uma posição fixa de trabalho ou 

para visitantes de outras filiais. A conta de usuário associada a esse aparelho telefônico que está na 

posição de trabalho deve ter um serviço de host atribuído. As pessoas que irão se logar nesse 

aparelho telefônico deverão ter em seu perfil a funcionalidade de Convidado de Mesa de Trabalho. 

Dentro do portal de configuração é possível além de habilitar ou desabilitar o serviço: 

 Impor Limite de Associação: Nesse campo é possível, se desejável, limitar um tempo (em 

horas) para que o usuário fique conectado. Após esse tempo o usuário logado naquele 

aparelho telefônico será desconectado automaticamente, independente se estiver usando o 

ramal ou não. Esse tempo pode ser configurado entre 0 e 999 horas, sendo o padrão 24 horas. 

Caso tenha algum ramal conectado a plataforma a alteração nesse parâmetro somente será 

feita pra esse ramal na próxima associação. 

 Nível de acesso: Esse item somente pode ser configurado pelo administrador do PABX, onde 

ele pode restringir quais usuários podem se registrar como convidado naquele ramal. 

Selecionando Empresa todos os usuários podem se registrar. Selecionando Grupo somente os 

usuário do mesmo grupo daquele ramal podem se registrar. Alterar esse item não causa 

impacto nos telefones registrados. 

 Convidado Associado: Esse item mostra se há algum ramal configurado como convidado 

naquele ramal. Caso tenha, serão exibidas as informações do usuário do ramal. Caso não 

tenha nenhum ramal configurado como convidado os campos estarão em branco. 
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Figura 30 Host de Mesa de Trabalho 

6.28 Convidado de Mesa de Trabalho 

Item localizado no menu Controle de Chamada. 

Caminho:<Empresa><Grupo><Usuários><Controle de Chamada>Flash para Chamada em Espera 

O serviço de mesa de trabalho é dividido em duas facilidades: Host de Mesa de trabalho e Convidado 

de Mesa de Trabalho. A mesa de trabalho permite aos usuários dos ramais associarem seus ramais 

em aparelhos telefônicos que não sejam os seus próprios.  

Esta funcionalidade pode ser utilizada com funcionários que não tem uma posição fixa de trabalho ou 

para visitantes de outras filiais. A conta de usuário associada a esse aparelho telefônico que está na 

posição de trabalho deve ter um serviço de host atribuído. As pessoas que irão se logar nesse 

aparelho telefônico deverão ter em seu perfil a funcionalidade de Convidado de Mesa de Trabalho. 

Dentro do portal de configuração é possível além de habilitar ou desabilitar o serviço: 

 Limite a Associação: O tempo de associação pode ser configurado, nesse caso, por usuários 

de ramal ou administrador do PABX. Essa configuração e utilizada para definir um 

temporizador que desassociara o visitante automaticamente do host quando o tempo se 

esgotar. O valor de tempo de associação deve ser maior do que 0 e menor que o tempo-limite 

de associação configurado no host. 

 Associação de host: Nessa parte é possível selecionar todos os hosts ao qual esse usuário 

está autorizado de se registrar como convidado de mesa de trabalho. Para tanto deve ser feita 

uma pesquisa e adicionar os ramais desejado a lista de host associado, lista a direita. 

Associação 

Para poder fazer a associação de convidado eu um host é necessário primeiramente ir no ramal que 

será o host e habilitar essa facilidade. Depois de feito isso, deve-se ir ao ramal que será o convidado e 

selecionar os possíveis hosts, item no tópico Associação de Host acima. Com isso os ramais estarão 

aptos a funcionar como host e convidado. 
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Para poder ativar o serviço de convidado no host o usuário disca para a caixa postal onde ouvirá as 

opções do menu. O usuário deve digitar 7, que é a opção para associar/acessar o host e então digitar 

a opção desejada no próximo menu. 

Desassociação 

Se a opção desassociação for escolhida, o ramal do usuário convidado será desassociado do ramal 

host. Se o usuário visitante não for o atual usuário associado ao host, a solicitação será negada e o 

usuário é informado de que ele não está atualmente associado aquele host. 

Usuário com atribuições de convidado e host 

A mesma conta de usuário pode ter os dois serviços atribuídos. Contudo, não é possível associar o 

serviço de usuário visitante com o mesmo serviço de usuário host. 

 
Figura 31 Convidado de Mesa de Trabalho 

6.29 Rediscagem do Último Número Chamado 

Item localizado no menu Chamadas Realizadas. 

Caminho:<Empresa><Grupo><Usuários><Chamadas Realizadas>Rediscagem do Último Número Chamado 

Este serviço permite que o usuário chame novamente o último número chamado ao clicar no botão 

Redial em seu gerenciador de chamadas Commpilot ou digitando a feature code *66. 
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Figura 32 Rediscagem do Último Número 

6.30 Chamada em Espera com Música/Vídeo 

Item localizado no menu Controle de Chamada. 

Caminho:<Empresa><Grupo><Usuários><Controle de Chamada>Chamada em Espera com Música/Vídeo 

Esse serviço permite reproduzir uma música personalizada quando tiver alguma chamada em espera. 

O serviço pode ser configurado por meio do portal de configuração ou por features codes. 

No portal de configuração existe a possibilidade de habilitar ou desabilitar o serviço. Além disso, é 

possível selecionar se como música de espera será reproduzida a música padrão do grupo ou 

selecionar uma música específica para o ramal.  

Caso o serviço esteja ativado é possível desativa-lo para uma chamada específica digitando a feature 

code *60 no formato *60+telefone desejado. Com isso, caso essa chamada seja colocada em espera 

pelo usuário do ramal o outro lado não irá escutar a musica de espera. Ao finalizar essa chamada a 

próxima terá a musica reproduzida normalmente exceto se for feita utilizando novamente o código 

acima.  

Apesar de o serviço fazer referência a Vídeo, essa opção não está disponível no momento.  
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Figura 33 Chamada em Espera com Música/Vídeo 

6.31 Conferência com N Participantes 

Item localizado no menu Controle de Chamada. 

Caminho:<Empresa><Grupo><Usuários><Controle de Chamada>Conferência com N Participantes 

Esse serviço permite que seja feita uma conferência com até 10 participantes. Não há necessidade de 

configuração no portal ou de features codes para isso.  

Pode ser necessário a configuração nos aparelhos telefônicos IP para poder suportar esse tipo de 

serviço. 

No seu aparelho telefônico IP procure dentro da seção de conferência a opção “Tipo de Conferência” 

deve ser do tipo “Remota” ou” Rede” e o “URI da Conferencia” ou “Servidor de Conferencia” deve ser 

conf@vpbx.timbrasil.com.br. Além disso, deve ser selecionado que o servidor é Broadsoft. 

 
Figura 34 Conferência com N Participantes 

  

mailto:conf@vpbx.timbrasil.com.br
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6.32 Anúncio de Pré-alerta 

Item localizado no menu Chamadas Recebidas. 

Caminho:<Empresa><Grupo><Usuários><Chamadas Recebidas>Anúncio de Pré-Alerta 

Este serviço permite que a pessoa que está discando escute um áudio antes da chamada ser 

completada e quem está recebendo a ligação ouvir o toque. O usuário pode especificar a mensagem a 

ser executada e as condições sob as quais a mensagem será executada (horários, números de 

telefone, etc). 

Para adicionar uma regra ao serviço deve-se clicar em Adicionar e definir as regras de chamadas. 

Lembrando que o arquivo do toque já deve estar carregado na plataforma a partir do menu Perfil > 

Repositório de Anúncios. 

Apesar do serviço fazer referência a Vídeo, essa opção não está disponível no momento.  

 
Figura 35 Anúncio de Pré Alerta 

6.33 Alerta de Prioridade 

Item localizado no menu Chamadas Recebidas. 

Caminho:<Empresa><Grupo><Usuários><Chamadas Recebidas> Alerta de Prioridade 

Este serviço permite que um usuário defina critérios para que certas chamadas sejam apresentadas 

com um toque diferenciado.  

Para incluir uma regra clique em Adicionar e então preencha os campos solicitados. Deve-se marcar o 

campo ao lado de cada regra para que ela funcione. É possível incluir um ramal nesse serviço, mas no 

momento da configuração ele deve ser escrito no formato completo, ou seja, com o prefixo e não 

somente os quatros dígitos do ramal. 
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Lembrando que o cronograma e cronograma de feriados são definidos no menu Perfil e facilidade 

Calendário. 

 
Figura 36 Alerta de Prioridade 

6.34 Push To Talk 

Item localizado no menu Controle de Chamada. 

Caminho:<Empresa><Grupo><Usuários><Controle de Chamadas>Push to Talk 

O serviço Push To Talk (Pressione para Falar) permite que o usuário chame outro ramal, e este atenda 

de forma automática, fornecendo uma funcionalidade semelhante à de um intercomunicador. O usuário 

do ramal ou mantenedor do PABX pode especificar uma lista de ramais dos quais pode aceitar ou não 

chamadas desse tipo.  

Esse serviço precisa ser configurado no portal e para utiliza-lo deve-se digitar a feature code antes do 

número.  

No portal de configuração os seguintes itens devem ser configurados: 

 Atendimento Automático: Se habilitado ativa a facilidade, para desativar selecione 

desabilitado. 

 Tipo de Conexão de Saída: 

o Unidirecional: dessa forma a pessoa que originou a ligação consegue falar com quem 

recebeu mas essa não consegue falar com quem originou a chamada. 

o Bidirecional: dessa forma as duas partes envolvidas, quem originou e quem recebeu 

a chamada, podem conversar. 

 Lista de Acesso: 
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o Permitir chamadas apenas dos usuários selecionados abaixo: permite que o 

ramal em questão receba uma chamada Push To Call somente dos ramais que 

constam no campo Usuários Selecionados. 

o Permitir chamadas de todos exceto dos usuários selecionados abaixo: permite 

que o ramal em questão receba uma chamada Push To Call de todos os ramais 

configurados no PABX com exceção dos que constam no campo Usuários 

Selecionados. 

Para incluir itens na lista de selecionados deve-se primeiro fazer um filtro com critérios que atenda ao 

interesse do ramal desejado. A relação irá aparecer no campo Usuários Disponíveis, onde se deve 

selecionar os números dos ramais desejados e clicar em Adicionar. Com isso, os ramais irão aparecer 

no campo Usuários Selecionados, onde estarão aptos a operar com a funcionalidade. 

Para originar uma chamada Push to Talk, deve-se utilizar a feature code *50, no formato *50+ramal 

desejado. Ligando dessa forma, a chamada é atendida automaticamente no aparelho telefônico IP 

onde o ramal de quem está recebendo a ligação está configurado. 

Esse serviço funciona somente com aparelho IP, não estando disponível para Softphone. 

 
Figura 37 Push To Talk 

6.35 Escritório Remoto 

Item localizado no menu Controle de Chamada. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Controle de Chamadas>Escritório Remoto 

Esse serviço permite utilizar o ramal mesmo quando não se está perto do aparelho telefônico IP ou 

softphone. Essa facilidade é muito útil para quem está em viagem ou trabalhando de home office. 
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Para utilizar o serviço o usuário digita um numero de telefone do local onde está e ativa o serviço. 

Desse ponto em diante, sua localização na plataforma é temporariamente substituída pela localidade 

recentemente configurada. 

Quando o serviço estiver ativo, todas as chamadas recebidas no ramal serão redirecionadas para o 

número configurado como escritório remoto. 

Para poder originar as chamadas o usuário deve utilizar o CommPilot dentro do portal de configuração, 

digitando o número desejado e clicando para discar. Com isso, a plataforma irá realizar as chamadas 

seguindo as politicas de permissão definidas pelo administrador do PABX. As chamadas sempre serão 

feitas em duas etapas, primeiro a plataforma origina para o número do escritório remoto e após 

atender é feita a ligação para o número desejado. Quando a segunda parte atende a ligação às 

chamadas são conectadas. 

Quando o serviço está ativo, uma mensagem é exibida no CommPilot, indicando que as chamadas 

recebidas serão redirecionadas ao número configurado como escritório remoto. 

 
Figura 38 Escritório Remoto 

6.36 Aceitação Seletiva 

Item localizado no menu Chamadas Recebidas. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Chamadas Recebidas>Aceitação Seletiva 

Com essa função é possível configurar um ramal para aceitar chamadas somente de números que 

atendam a um critério pré-determinado.  

Para configurar o serviço clique em Adicionar e preencher os dados da próxima tela, lembrando que o 

cronograma e cronograma de feriados são definidos no menu Perfil e facilidade Calendário. 

Afim de que a regra funcione deve-se seleciona-la, marcando o campo ao lado da mesma. 
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Figura 39 Aceitação Seletiva 

6.37 Recusa Seletiva 

Item localizado no menu Chamadas Recebidas. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Chamadas Recebidas>Recusa Seletiva 

Com essa função é possível configurar um ramal para não aceitar chamadas somente de números que 

atendam a um critério pré determinado.  

Para configurar o serviço clique em Adicionar e preencher os dados da próxima tela.  

Para configurar o serviço clique em Adicionar e preencher os dados da próxima tela, lembrando que o 

cronograma e cronograma de feriados são definidos no menu Perfil e facilidade Calendário. 

Afim de que a regra funcione deve-se seleciona-la, marcando o campo ao lado da mesma. 
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Figura 40 Recusa Seletiva 

6.38 Toque Sequencial  

Item localizado no menu Chamadas Recebidas. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Chamadas Recebidas>Toque Sequencial 

Este serviço permite que usuários definam uma lista com números de telefones, podendo ser ramais 

ou não, que serão tocados sequencialmente quando o ramal principal receber uma chamada. 

Enquanto o serviço busca pelo usuário, a pessoa que esta chamando ouvirá uma mensagem de que o 

usuário está sendo localizado.  

As configurações desse serviço devem ser feitas através do portal de configuração.  

Deve-se criar pelo menos uma regra com critérios de chamadas, clicando em Adicionar e preenchendo 

os campos da tela seguinte. Lembrando que o cronograma e cronograma de feriados são definidos no 

menu Perfil e facilidade Calendário. Afim de que a regra funcione deve-se seleciona-la, marcando o 

campo ao lado da mesma. 

O campo “Confirmação de atendimento necessária” solicita, se estiver marcado, que quem atenda a 

chamada pressione qualquer tecla para poder completar a chamada. 

Para que o serviço funcione é necessário que pelo menos uma das regras criadas esteja com o status 

de ativo, além de estar habilitado no portal de configuração. 
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Figura 41 Toque Sequencial 

6.39 Toque simultâneo particular 

Item localizado no menu Chamadas Recebidas. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Chamadas Recebidas>Toque Simultâneo Particular 

Este serviço permite ao usuário que múltiplos telefones toquem ao mesmo tempo quando qualquer 

chamada for feita para o numero de telefone do seu ramal. O primeiro destino a atender será 

conectado na ligação com quem está originando a chamada. 

As configurações desse serviço devem ser feitas através do portal de configuração 

Deve-se criar pelo menos uma regra com critérios de chamadas, clicando em Adicionar e preenchendo 

os campos da tela seguinte. Lembrando que o cronograma e cronograma de feriados são definidos no 

menu Perfil e facilidade Calendário. Afim de que a regra funcione deve-se seleciona-la, marcando o 

campo ao lado da mesma. 

O campo “Confirmação de atendimento necessária” solicita, se estiver marcado, que quem atenda a 

chamada pressione qualquer tecla para poder completar a chamada. 

O campo “Não tocar meus Números de Toque Simultâneo se eu já estiver em uma chamada”, quando 

marcado, não deixa a facilidade funcionar caso o ramal esteja em chamada. 
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Para que o serviço funcione é necessário que pelo menos uma das regras criadas deve estar com o 

status de ativo, além de estar habilitado no portal de configuração.  

 
Figura 42 Toque Simultâneo Particular 

6.40 Discagem Rápida 8 

Item localizado no menu Chamadas Realizadas. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Chamadas Realizadas>Discagem Rápida 8 

Este serviço permite ao usuário associar códigos numérico de discagem entre 2 e 9 para números 

utilizados com frequência com isso, ao invés de sempre digitar o número o usuário digita somente o 

código configurado.  

O serviço pode ser configurado por meio do portal de configuração ou por features codes. 

No portal de configuração existe a possibilidade de associar os números telefônicos aos códigos de 2 a 

9, definindo também uma descrição para aquele número.  

Para configuração do serviço com as features codes, deve ser utilizado o código *74, no formato 

*74+X+YYYYYYYYY, onde X refere-se ao código de um digito (2 a 9) referente a discagem rápida e o 

YYYYYYYYYY referente ao número que será armazenado. O número deve ser armazenado no 

formato que é discado normalmente. 



TIM VIRTUAL PBX 
MANUAL DO PORTAL DE CONFIGURAÇÃO 

 
 

 
  

Versão 2.0   Página: 48/67 

 

Para fazer a ligação o usuário deve discar o código programado, como se estivesse fazendo uma 

ligação. Ex.: Se para o número 37000000 foi configurado o código 3 deve-se digitar o número 3 e 

mandar discar, com isso, será feita uma chamada para o número 37000000. 

 
Figura 43 Discagem Rápida 8 

6.41 Discagem Rápida 100 

Item localizado no menu Chamadas Realizadas. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Chamadas Recebidas>Discagem Rápida 100 

Este serviço permite ao usuário associar códigos numéricos de discagem entre 00 e 99 para números 

utilizados com frequência com isso, ao invés de sempre digitar o número o usuário digita somente o 

código configurado.  

O serviço pode ser configurado por meio do portal de configuração ou por features codes. 

No portal de configuração existe a possibilidade de associar os números telefônicos aos códigos de 00 

a 99, definindo também uma descrição para aquele número.  

Para configuração do serviço com as features codes, deve ser utilizado o código *75, no formato 

*75+XX+YYYYYYYYY onde XX refere-se ao código de dois dígitos (00 a 99) referente a discagem 

rápida e o YYYYYYYYYY referente ao número que será armazenado. O número deve ser armazenado 

no formato que é discado normalmente. 

Para fazer a ligação o usuário deve discar # + o código programado no aparelho telefônico ou 

softphone, como se estivesse fazendo uma ligação. Ex.: Se para o ramal 37000000 foi configurado o 

código 03 deve-se digitar #03 e mandar discar. Será feita uma chamada para o número 37000000. 
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Figura 44 Discagem Rápida 100 

6.42 Conferência a 3 (três) 

Item localizado no menu Controle de Chamadas. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Controle de Chamadas>Conferência a 3 (três) 

Este serviço permite ao usuário fazer uma conferência com mais dois outros números, permitindo que 

todos se comuniquem entre si. A forma como o serviço é utilizado muda se for utilizado aparelho 

IP/Softphone ou Aparelho analógico conectado em um ATA/IAD.  

Esse serviço não possui configuração no portal de configuração e nem feature codes. 

 Utilizando Aparelho IP/Softphone 

Para iniciar uma conferencia a três, o usuário discar para o primeiro número e após esse atender 

pressionar a tecla conferencia do aparelho IP ou do Softphone. Com isso, o usuário irá ouvir um novo 

tom de discagem, devendo discar para o terceiro número desejado. Antes ou apos a terceira pessoa 

atender, o usuário pressiona o botão de conferencia e forma uma conferencia a três entre as partes. 

O usuário pode ter uma conversa com a terceira pessoa antes de iniciar a conferencia entre as três 

partes, basta para isso não apertar o botão de conferencia.  

 Utilizando Aparelho Telefônico Analógico 

Para iniciar uma conferencia a três o usuário aperta o botão de flash e disca para a terceira pessoa. 

Antes ou apos a terceira pessoa atender, o usuário pressiona o botão de flash e forma uma 

conferencia a três entre as partes. Para desconectar a pessoa adicional, o usuário pressiona o botão 

de flash e é reconectada a ligação original entre duas pessoas. Caso o usuário se desconecte, todas 

as pessoas serão desconectadas. 

O usuário pode ter uma conversa com a terceira pessoa antes de iniciar a conferencia entre as três 

partes, basta para isso não apertar o botão de hold. 
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Figura 45 Conferência a 3 (três) 

6.43 Perfil 

Item localizado no menu Perfil. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Perfil>Perfil 

Nessa seção é possível definir as informações do ramal como nome e sobre nome do utilizador, qual o 

idioma o portal de configuração será exibido entre outras informações.  

 
Figura 46 Perfil 
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6.44 Endereços 

Item localizado no menu Perfil. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Perfil>Endereços 

Nessa seção é possível que o usuário visualize qual o número telefônico está associado ao seu ramal.  

A configuração desse serviço é feito pelo mantenedor do PABX no momento da criação do ramal. Essa 

atividade é detalhada no manual do administrador do PABX. 

 
Figura 47 Endereços 

6.45 Repositório de Anúncios 

Item localizado no menu Perfil. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Perfil>Repositório de Anúncios 

Nessa seção é possível fazer o upload dos arquivos de áudio que serão utilizados nas facilidades que 

possuem esse recurso. Todos os arquivos devem ser colocados na plataforma através dessa seção, 

seja pelo administrador para utilizar no grupo, ou seja, pelo usuário de ramal. Quando uma facilidade 

permitir a execução de um arquivo de áudio ela irá buscar os arquivos disponíveis nessa seção.  

No momento não está disponível o upload e a utilização de mídias de vídeo. 

Para adicionar clique em Adicionar e então selecione o arquivo e informe o nome que irá identificar o 

arquivo na plataforma.  

Também é possível realizar uma busca, conforme os parâmetros da ferramenta, nos arquivos que 

estão criados na plataforma. 

Os arquivos devem ter duração entre 1 e 20 segundos, com formato PCM16, 16Khz, 16 bits e mono. 
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Figura 48 Repositório de Anúncios 

6.46 Senhas 

Item localizado no menu Perfil. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Perfil>Senhas 

Nesse item é possível configurar e alterar a senha que será utilizada: 

 Configurar senha de portal web: Esse item altera a senha de acesso ao portal de 

configuração. 

 Configurar senha de portal de voz: Esse item altera a senha de acesso ao portal de voz. 

Depois de escolher qual senha será alterada deve-se preencher os três campos seguintes e clicar em 

Ok 

 
Figura 49 Senhas 
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6.47 Calendário 

Item localizado no menu Perfil. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Perfil>Calendário 

Nessa seção é possível criar e gerenciar os calendários criados e que serão utilizados por outras 

facilidades como encaminhamento de chamada, encaminhamento seletivo entre outros onde se possa 

definir regras baseadas em dias e horários. 

É possível definir um calendário para o grupo, nesse caso ele é criado e definido pelo mantenedor do 

PABX, e outro calendário para cada ramal específico, podendo ser criado pelo usuário do ramal.  

Para criar um novo calendário clique em Adicionar e então preencha a tela seguinte para criar o 

calendário. 

Para editar um calendário existente, clique em Editar ao lado do calendário desejado. Nessa opção é 

possível criar entradas novas para o calendário assim como alterar os dados das informações 

existentes. No caso de calendário definido pelo mantenedor do PABX não é possível editar as 

informações, somente visualizar. 

Para apagar um calendário existente, deve-se selecionar o botão ao lado do item desejado, seja uma 

entrada de um calendário ou o calendário, e depois em Aplicar ou Ok. 

Também é possível pesquisar por um calendário ou entrada seguindo os critérios da ferramenta. 

 
Figura 50 Calendário 

6.48 Políticas de Chamadas 

Item localizado no menu Perfil. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Perfil>Políticas de Chamadas 

Nessa seção são exibas as configurações de politicas de chamadas definidas para o ramal em 

questão. Essas informações são configuradas pelo mantenedor do PABX. 
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Figura 51 Políticas de Chamadas 

6.49 Aviso Luminoso quando Ocupado 

Item localizado no menu Aplicativos dos Clientes. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Aplicativos dos Clientes>Aviso Luminoso quando Ocupado 

Também conhecido como BLF ou Busy Lamp Field essa facilidade permite selecionar o usuário dentro 

do grupo que será monitorado por outro determinado usuário. Essa monitoração consiste em indicar, 

através de leds nos aparelhos IP, para o usuário monitorador o status do monitorado, se disponível ou 

ocupado. Essa configuração deve ser feita no ramal de quem está monitorando, no ramal monitorado 

não é necessário realizar nenhuma configuração. 

O serviço deve ser inicialmente configurado pelo mantenedor do PABX pois é necessário definir o 

endereço URI de lista que pode ser qualquer informação como o número do ramal ou o nome do 

usuário. Importante que essa informação não pode ter espaço em branco. Essa mesma URI de lista 

deve ser configurada no aparelho telefônico IP que será responsável pela monitoração.  

A opção Habilitar notificação de Captura de Chamada permite a quem está monitorando também seja 

notificado sobre chamadas deixadas em espera contra o ramal monitorado. 

A pessoa com perfil de usuário de ramal, responsável pelo monitoramento, consegue adicionar ou 

remover ramais na lista dos monitorados. Para tanto ela deve buscar os ramais desejado, selecionar 

na caixa Usuários Disponíveis na esquerda e então adicionar para a caixa à direita, usuário 

Monitorados. 

 
Figura 52 Aviso Luminoso quando Ocupado 
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6.50 Retorno de Chamada 

Item localizado no menu Chamadas Realizadas. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Chamadas Realizadas>Retorno de Chamada 

Esse serviço permite rediscar para o último número de chamada recebida pelo ramal. A mesma não 

possui configuração no portal de configuração. 

Para utilizar esse serviço basta discar a feature code *69 e a própria plataforma rediscar para o último 

número recebido. Devido ao formato como as operadoras entregam os números nem sempre é 

possível utilizar essa função com números externos ou se utilizado a chamada pode ser encaminhada 

para outro número, não sendo o desejado. 

O usuário pode excluir o ultimo numero de chamada recebida digitando a feature code #92#. Apos a 

exclusão o usuário ouvirá uma mensagem confirmando a ação. Apos a exclusão de um numero 

recebido, o serviço não poderá ser utilizado até que outro numero seja recebido.  

 
Figura 53 Retorno de Chamada  

6.51 Lista de Telefones Pessoais 

Item localizado no menu Chamadas Realizadas. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Chamadas Realizadas>Lista de Telefones Pessoais 

Essa facilidade permite a criação de uma lista de contatos pessoal para ser utilizado no CommPilot. A 

partir dessa lista é possível fazer uma discagem rápida utilizando o CommPilot. 

No portal de configuração é possível: 

 Adicionar: Clicar no botão Adiciona e preencher os campos na página seguinte 

 Modificar: Clicar no botão Editar ao lado do contato desejado 

 Deletar: Selecionar o campo ao lado do contato desejado e clicar em Ok ou Aplicar 
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 Importar: Nessa opção é possível importar uma lista de nomes a partir de um arquivo CSV. 

Para isso, basta clicar em Importar Lista de Telefone e na tela seguinte selecionar o arquivo 

que será importado.  

O arquivo CSV deve estar no formato abaixo: 

"Name","Number" 

"Jane B Doe","3015551231" 

"Jane M Doe","3015551232" 

"Jane W Doe","3015551233" 

"John B Doe","301-555-1234" 

"John D Doe","301-555-1235" 

 
Figura 54 Lista de Telefones Pessoais 

6.52 Rejeição de chamadas anônimas 

Item localizado no menu Chamadas Recebidas. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Chamadas Recebidas>Rejeição de Chamadas Anônimas 

Essa facilidade dá o direito ao usuário do ramal de bloquear o recebimento de chamadas sem 

identificador de chamada. Nesse caso, a pessoa que está ligando com o número restrito para o ramal 

ouvirá uma mensagem informando que o número discado não recebe chamada de número restrito. 
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Figura 55 Rejeição de Chamadas Anônimas 

6.53 Desvio de chamadas Customizado 

Item localizado no menu Chamadas Recebidas. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Chamadas Recebidas>Desvio de Chamada Customizado 

Com essa facilidade é possível encaminhar uma chamada recebida para outro número telefônico 

definido no momento da criação da regra do serviço. Esse encaminhamento pode ser em função do 

número que está ligando, do dia e hora dentre outros critérios. 

O serviço pode ser configurado por meio do portal de configuração ou por features codes.  

No portal de configuração existe a possibilidade de habilitar ou desabilitar o serviço. Além disso, é 

necessário que o usuário informe o número telefônico para o qual as chamadas serão encaminhadas. 

Esse número deve ser configurado no formato como o usuário realiza chamada normalmente e deve 

ser um tipo de chamada permitida pelo mantenedor do PABX.  

Para adicionar uma regra deve-se clicar em Adicionar e então preencher os campos da tela seguinte, 

lembrando que o cronograma e cronograma de feriados são definidos no menu Perfil e facilidade 

Calendário. Após isso, deve-se clicar no quadrado ao lado da regra ou das regras que seja ativar. 

Para utilização do serviço com as features codes, devem ser utilizados os códigos abaixo: 

 Ativação: digita #76. Caso o número de telefone para o qual as chamadas serão 

encaminhadas já esteja configurado no portal não é necessário digitar o número. Caso não 

esteja o usuário deve digitar também o número no formato como é discado normalmente no 

formato #76+número. Após mandar discar o sistema toca um aviso de confirmação e a 

chamada é finalizada. Para poder ativar o serviço dessa forma é necessário que o já tenha 

sido configurado no portal e possua pelo menos um critério de encaminhamento marcado 

como ativo. 

 Desativação: digita #77 o sistema toca um aviso de confirmação e a chamada é finalizada.  
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Figura 56 Desvio de Chamada Customizado 

6.54 Flash para Chamada em Espera 

Item localizado no menu Controle de Chamada. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Controle de Chamadas>Flash para Chamada em Espera 

Essa função não possui configuração no portal e serve para colocar em espera uma chamada em um 

aparelho telefônico que não possua a tecla/função de Hold (chamada em espera), normalmente 

aparelhos telefônico analógico do legado. 

O serviço deve ser usado da seguinte maneira: 

1. Clique no botão de flash do aparelho ou pressione o hangup botão uma vez.  

2. Digite *22 no aparelho  

3. Realize a segunda chamada 

4. Para juntas as chamadas realize o processo da etapa 1 e digite *22 novamente 

 
Figura 57 Flash para Chamada em Espera 
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6.55 Captura de Chamada Individual com Código 

Item localizado no menu Controle de Chamada. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Controle de Chamadas>Captura de Chamada Individual com 

Código 

Também conhecido como Direct Call Pickup esse serviço permite ao usuário de um ramal puxar uma 

ligação que está tocando, ou seja, que ainda não foi atendida, em um outro ramal de seu grupo de Call 

Pickup. Para que esse serviço funcione é necessário que o mantenedor do PABX tenha configurado o 

grupo de Call Pickup, incluindo os ramais desejados no grupo. 

Para poder capturar a ligação que está tocando em algum ramal, a pessoa que deseja capturar a 

ligação deve digitar *97+ramal desejado para captura. Após fazer essa ação a chamada será atendida 

no ramal de quem digitou o código e irá parar de tocar onde estava tocando. 

No portal de configuração esse item não possui configuração. 

 
Figura 58 Captura de Chamada Individual com Código 

6.56 Shared Call Appearance 

Item localizado no menu Controle de Chamada. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Controle de Chamadas>Shared Call Appearance 

Nessa opção é possível verifica os perfis, aplicáveis a diversos devices, onde o ramal será 

configurado.  

Essa configuração deve ser feita somente pelo mantenedor do PABX ou pela TIM sob o risco do 

serviço parar de funcionar. 
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Figura 59 Shared Call Appearance 

6.57 Ativação de Serviço Em Chamada 

Item localizado no menu Controle de Chamada. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Controle de Chamadas>Ativação de Serviço Em Chamada 

Essa facilidade é específica pra aparelhos telefônicos analógicos para que o mesmo possa utilizar 

algumas facilidades do serviço conforme abaixo.  

Abaixo as features codes para o serviço: 

 Flash: ## 

 Transferência de Chamada: *1 
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Figura 60 Ativação de Serviço Em Chamada 

6.58 Regras para Chamadas Recebidas 

Item localizado no menu Planos de Chamadas. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Planos de Chamada>Regras para Chamadas Recebidas 

Com esse serviço é possível configurar restrições nas chamadas recebidas por um ramal específico.  

Por padrão todas as opções são liberadas e somente podem ser alteradas pelo mantenedor do PABX 

do cliente. Para pode fazer as alterações o mantenedor deve habilitar o campo “Custom Settings” 

Nessa facilidade é possível definir se o ramal recebe ou não: 

 Chamadas de Empresas Internas: Esse campo trata do recebimento ou não de chamadas 

internas a empresa/PABX. Desmarcando essa opção o ramal para receber ligações ramal x 

ramal, deixando o campo marcado o ramal recebe chamada ramal x ramal. 

 Chamadas de Empresas Externas: Esse campo tratar do recebimento ou não de chamadas 

externas, podendo variar conforme lista abaixo: 

o S – Permitir 

o P – Parcial (somente se transferida por outro usuário do grupo) 

o N - Bloquear 

 Chamadas a Cobrar: Esse campo tratar do bloqueio ou não do ramal para receber chamada a 

cobrar. Deixando o campo marcado permite-se o recebimento de chamada a cobrar, 

desmarcando o campo o ramal bloqueia-se o recebimento de chamada a cobrar. 
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Figura 61 Regras para Chamadas Recebidas 

6.59 Políticas para Chamadas Realizadas 

Item localizado no menu Planos de Chamadas. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Planos de Chamada>Políticas para Chamadas Realizadas 

Com esse serviço é possível restringir e aplicar políticas de bloqueios de chamadas para cada ramal 

desejado. Por padrão todas as opções são liberadas e somente podem ser alteradas pelo mantenedor 

do PABX no cliente. Para pode fazer as alterações o mantenedor deve habilitar o campo “Custom 

Settings” 

Para cada tipo de chamada possível o mantenedor deve escolher entre as opções abaixo:  

 S - Permite o tipo de chamada 

 N - Bloqueia o tipo de chamada 

 A - Exige a digitação do código de autorização para poder realizar a chamada. O código de 

autorização é definido no menu Plano de Chamadas, opção Código de Autorização de Saída. 

 TX – Nesse caso o X poder assumir valor 1, 2 ou 3 e significa quantas vezes (onde X = 1, 2, 

ou 3) e significa quantas vezes a chamada poder ser transferida.  

Abaixo a definição de cada tipo de chamada:  

 Grupo: Chamadas dentro do grupo do PABX 

 Local: Chamadas para número fixo local, ou seja, dentro da mesma área local 

 Livre de tarifas: Chamadas para números 0800 

 Nacional: Chamada longa distância (DDD) nacional 

 Internacional: Chamada internacional para outro país 

 Operador Assistido: Classificação sem uso 

 Auxílio à lista: Chamada para o número 102 de consulta telefônica 

 Serviços Especiais I: Classificação sem uso 

 Serviços Especiais II: Classificação sem uso 

 Serviço Premium I: Chamadas para número celular local.  

 Serviço Premium II: Chamada de tarifação diferenciada como o 0300, 0500, 0900, etc  

 Casual: Classificação sem uso  

 Discagem URL: Classificação sem uso 

 Desconhecido: Classificação sem uso 
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Figura 62 Políticas para Chamadas Realizadas  

6.60 Plano do Dígito de Realização de Chamada 

Item localizado no menu Planos de Chamada. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Usuários><Planos de Chamada>Plano do Dígito de Realização de Chamada 

Nesse serviço o usuário visualiza se há alguma restrição para realização de chamada. 

Essa configuração somente é realizada pelo mantenedor do PABX e visualizada pelo usuário de ramal. 

 
Figura 63 Plano do Dígito de Realização de Chamada 

6.61 Portal de Voz 

Item localizado no menu Troca de Mensagens. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Troca de Mensagens><Portal de Voz 

Nesse portal é possível gravar a sua saudação, que será reproduzida na caixa postal, configurar a 

senha de acesso e mais alguns parâmetros.  

Selecione na caixa de seleção qual mensagem será usada como saudação da sua caixa postal. Essa 

mensagem será ouvida quando a chamada for encaminhada para a caixa postal. Esse áudio pode ser 
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gravado diretamente dentro do Portal de Voz ou ser carregado através de um arquivo no menu Perfil 

na opção Repositório de Anúncios. 

Habilitando o campo Login automático para Portal de Voz quando fizer chamada do meu telefone, e 

fazendo a ligação para o portal de voz a partir do ramal desejado, o sistema reconhece quem está 

ligando e não solicita a senha para acesso. 

 
Figura 64 Portal de Voz 

6.62 Diretório Empresarial 

Item localizado no menu Utilitários. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Utilitários><Diretório Empresarial 

Essa seção exibe as informações de usuário e ramais cadastrados na dentro do grupo do PABX. 

É possível gerar uma lista para impressão com todas as informações ou visualiza-lo em tela. Sendo 

possível pesquisar pelo nome ou pelo ramal, entre outras informações. 

Para exibir em tela os ramais preencha o filtro e clique em Busca ou deixe os campos em branco e 

clique em busca, o que trará como resultados todos os números existentes. Para Extrair uma lista 

pronta para impressão clique em Resumo do Diretório Empresarial ou Detalhe de Diretório 

Empresarial. 

 
Figura 65 Diretório Empresarial 
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6.63 Registros 

Item localizado no menu Utilitários. 

Caminho: <Empresa><Grupo><Utilitários><Registros 

Nesse serviço estão disponíveis os telefones/softphones onde o ramal em questão está autenticado. 

Nos itens abaixo são mostrados os detalhes de cada campo existente na tela: 

 Tipo de Dispositivo: Mostra se o ramal está autenticado em aparelho telefônico ou o 

Softphone, nesse caso indicado por Shared Call Appearance 

 Linha/Porta: Exibe o identificador do ramal conforme a configuração do mesmo 

 Nome do Perfil de Identidade/Dispositivo: Exibe o identificador do ramal conforme a 

configuração do mesmo 

 URI: Informação do pacote SIP utilizado no momento da configuração 

 Expira em: Data em que expira o registro do ramal naquele aparelho telefônico/Softphone. 

Caso o telefônico/softphone perca a conexão com a plataforma ele será automaticamente 

desconectado até esse horário 

 Bloqueio Iniciado: Caso o ramal tenha sido bloqueado temporariamente, especialmente por 

falha na autenticação do SIP, esse campo exibe o horário do inicio desse bloqueio 

 Bloqueio expira: Esse campo informa a hora que expira o bloqueio temporário 

 Contador de Bloqueio: Esse campo exibe quantas vezes o ramal foi bloqueado 

temporariamente. 

 

Figura 66 Registros 
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ANEXO 

CÓDIGOS DE ACESSO AO RECURSO 

Item localizado no menu Utilitários. 

Caminho:<Empresa><Grupo><Usuários><Controle de Chamada>Códigos de Acesso Ao Recurso 

ID SERVIÇO CÓDIGO 

1 Acesso à Portal de Voz *62 

2 Ativação de Controle de Localização *12 

3 Ativação de Desvio de Chamada Customizada #76 

4 Ativação do Grupo de Busca Ocupado #51 

5 Ativação Mantida de Código de Autorização (Desbloqueando Chamadas) *47 

6 Ativação Persistente de Chamada em Espera *43 

7 Ativação Persistente de Restrição do Número de Origem *31 

8 Bloqueio de Exibição da Identificação do Originador por Chamada *67 

9 Cancelar Chamada em Espera *70 

10 Captura de Chamada Estacionada *68 

11 Captura de Chamada Individual *98 

12 Captura de Chamada Individual com Código *97 

13 Captura e/ou Entrada em Chamada Individual com Código *33 

14 Chamada em Espera com Música por Desativação de Chamada *60 

15 Código de Conta por Chamada *71 

16 Desabilitar Desvio de Chamada em Caso de Não Atendimento *93 

17 Desabilitar Desvio de Chamada em Caso de Ocupado *91 

18 Desabilitar Desvio de Chamada quando Indisponível *95 

19 Desabilitar Desvio Incondicional de Chamadas *73 

20 Desabilitar Não Perturbe *79 

21 Desabilitar Rejeição de Retorno Automático de Chamada *87 

22 Desativação de Controle de Localização *13 

23 Desativação de Desvio de Chamada Customizada #77 

24 Desativação do Grupo de Busca Ocupado #52 

25 Desativação Mantida de Código de Autorização (Bloqueando Chamadas) *37 

26 Desativação Persistente de Chamada em Espera #43 

27 Desativação Persistente de Restrição do Número de Origem #31 

28 Desvio de Chamada em Caso de Não Atendimento para Ativação de Caixa Postal de Voz *41 

29 Desvio de Chamada em Caso de Não Atendimento para Desativação de Caixa Postal de Voz #41 

30 Desvio de Chamada em Caso de Ocupado para Ativação de Caixa Postal de Voz *40 

31 Desvio de Chamada em Caso de Ocupado para Desativação de Caixa Postal de Voz #40 

32 Desvio Incondicional de Chamadas para Ativação de Caixa Postal de Voz *21 

33 Desvio Incondicional de Chamadas para Desativação de Caixa Postal de Voz #21 

34 Discagem E.164 BroadWorks Anywhere *14 

35 Discagem Rápida 100 *75 
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36 Discagem Rápida 8 *74 

37 Eliminação de Número de Retorno de Chamada #92# 

38 Exibição da Identificação do Originador de Chamada *65 

39 Flash para Chamada em Espera *22 

40 Grupo de Captura de Chamada Estacionada #58 

41 Habilitar Desvio de Chamada em Caso de Não Atendimento *92 

42 Habilitar Desvio de Chamada em Caso de Ocupado *90 

43 Habilitar Desvio de Chamada quando Indisponível *94 

44 Habilitar Desvio Incondicional de Chamadas *72 

45 Habilitar Não Perturbe *78 

46 Habilitar Rejeição de Retorno Automático de Chamada *77 

47 Habilitar Retorno Automático de Chamada #8 

48 Inibidor de Desvio *80 

49 Interrogação de Chamada em Espera *53* 

50 Interrogação de Desvio de Chamada quando Indisponível *63* 

51 Interrogação de Desvio Incondicional de Chamadas *21* 

52 Interrogação de Rejeição de Chamadas Anônimas *52* 

53 Interrogação de Rejeição de Chamada Seletiva *51* 

54 Interrogação de Restrição do Número de Origem *54* 

55 Interrogação Desvio de Chamada em Caso de Não Atendimento *61* 

56 Interrogação do Grupo de Busca Ocupado #53 

57 Interrogar Desvio de em Caso de Ocupado *67* 

58 Limpar Indicador de Mensagem de Voz *99 

59 Menu de Acesso a Retorno Automático de Chamada #9 

60 Ponte de Chamada *15 

61 Push to Talk *50 

62 Recuperação de Caixa Postal de Voz *86 

63 Recuperação de Captura de Chamada Estacionada *88 

64 Recuperação de Chamada *11 

65 Rediscagem do Último Número *66 

66 Retorno de Chamada *69 

67 Tempo de Espera *610 

68 Transferência Direta de Caixa Postal de Voz *55 

69 Verificação de Restrição de Aviso de Linha Ativa *56* 

 


