
TIM Virtual PBX – Quick Reference Guide - Aplicativo para iOS - iPhone

Para começar a utilizar o serviço no aplicativo para iOS (iPhone) 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

O campo Exibir Senha mostra a senha digitada enquanto estiver marcado. Isso ajuda a evitar erro na 
digitação da senha do ramal.

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 celular 
com o sistema operacional iOS. Para maior detalhes sobre os funcionamento da solução acesse o respectivo documento.
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Visão geral do aplicativo
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Agenda do aplicativo Realização de chamadas

Histórico de chamadas Discar

Opções de telefone. As opções desse 
item mudam conforme a situação

Menu do aplicativo:
(Esse menu aparece deslizando o dedo da esquerda para a direita)

Configuração de chamadas: Nessa opção é possível editar as 
configurações das chamadas
Preferências: Nessa opção é possível editar as configurações do 
aplicativo
Sobre: Nessa opção são exibidas informações do aplicativo 
Versão: Informa a versão do aplicativo
TIM: Nessa opção o usuário é direcionado para o site da TIM

Menu
Nesse item tem-se acesso ao menu do aplicativo

Adicionar
Nesse item é possível adicionar um contato na 
agenda do telefone e o mesmo será exibido na 
agenda do aplicativo

Local da agenda
Clicando na seta é exibida a opção para
escolher se quer exibir os contatos da agenda
do telefone ou do Diretório



1. Clique na opção Dialpad e digite o número desejado

2. Pressione o botão azul no aplicativo para completar a
chamada

Na tela que se abre, clique no botão de
telefone ao lado do número que se deseja ligar

Fazendo uma ligação quando o número não está na agenda

Fazendo uma ligação quando o número está na agenda

Será exibida a tela acima :

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

Recebendo uma ligação

Fazendo e recebendo uma chamada

TIM Virtual PBX Quick Reference Guide – V2.0

Dentro da seção Contatos selecionar o
contato desejado, seja na lista ou
pesquisando na caixa de pesquisa.
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