
TIM Virtual PBX – Quick Reference Guide - Aplicativo para Desktop

Para começar a utilizar o serviço no aplicativo para desktop é necessário fazer o login com as 
informações recebidas no momento da ativação do serviço

Usuário: Inserir seu usuário (ex.: 2132500000@teste.com.br)
Senha: Inserir sua senha

Obs.: A senha diferencia letras maiúsculas de minúsculas

Para maior facilidade marcar os campos “Lembrar Senha” e “Conectar automaticamente”

Esse guia tem como finalidade prestar uma rápida ajuda para que o usuário possa configurar e utilizar o seu ramal a partir do aplicativo instalado no 
computador. Para maior detalhes sobre os funcionamento da solução acesse o respectivo documento.
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Agenda do aplicativo
Relação de contatos gravados nesse aplicativo 

Histórico de ligações
Relação de chamadas realizadas, perdidas 

e recebidas pelo ramal

Realização de Chamadas
Discagem para um ramal ou número telefônico

Diretório
Relação de ramais criados no PABX

Busca e Discagem
Busca  por um nome ou número além de poder 
discar para algum outro telefone

Adicionar
Adicionar e editar os contatos e grupos da agenda 
do aplicativo

Discar
Após selecionar o contato clique aqui para discar

Discagem a partir da PSTN
Esse botão não está disponível nessa versão

Mute
Silencia o toque de chamada recebida

Opções
Exibe opções do aplicativo

Visão geral do aplicativo
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1. Na tela principal clique na opção Dialpad e
digite o número desejado

2. Pressione “enter” no teclado do computador
ou o botão de chamada no aplicativo

1. Dentro da agenda do aplicativo selecionar o
contato desejado

2. Clicar duas vezes no nome desejado.
Nesse caso a ligação será feita para o
primeiro número cadastrado

3. Quando o contato possui múltiplos número
é possível clicar com o botão direito do
mouse e selecionar o número que se deseja
discar

1

2

Fazendo uma ligação quando o número não está na agenda

Fazendo uma ligação quando o número está na agenda
Na janela flutuante

Dentro do aplicativo 

Nesse caso aparecerá uma janela flutuante informando o nome
(caso seja uma chamada interna ou o número esteja cadastrado
na agenda do aplicativo) e o número que está ligando

Em ambos os casos:

para atender a ligação basta clicar no botão verde
para recusar a ligação basta clicar no botão vermelho

Recebendo uma ligação (o aplicativo irá exibi-la de duas formas)

Fazendo e recebendo uma chamada

1
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1. Clique no botão Opção
2. Selecione Preferências

A B C D A. Geral  
Configuração do idioma, conexão 
automática, confirmações e logs

B. Áudio
Configuração das opções de áudio de 
entrada e saída e tons de chamadas 

C. Credenciais
Definição das credenciais do ramal, 
essa opção não é configurável

D. Proxy
Habilita, desabilita e configura as 
opções de Proxy

1. Clique no botão de +
Selecione “Adicionar contato” para adicionar contato de 
uma pessoa
Selecione “Adicionar Grupo” para adicionar um grupo 
dentro da agenda telefônica do aplicativo e poder 
organizar os contatos

Preferências e Adicionando Contatos

Menu Preferências

Adicionando contatos no aplicativo
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