
O Zoom Phone fornece serviço de telefonia local em 
mais de 40 países, permitindo que as empresas 
consolidem os requisitos do sistema telefônico em 
uma plataforma única e unificada.

Chamadas domésticas disponíveis em mais 
de 40 países e territórios

Combine e combine planos para se alinhar 
às necessidades regionais ou globais

Simplifique, consolide e centralize a gestão 
da telefonia global no Zoom

Disponível em +40+ países. Plataforma única Global.

ZOOM PHONE PRO

Pay as You Go Regional Plans Global Select

Disponível em: 

40+ Countries
Disponível em:

US/Canada, UK/Ireland, 
Australia/New Zealand

Disponível em: 

40+ Countries

● Chamada de ramal a ramal

● Chamadas de saída
monitoradas

● Número de telefone opcional
(DID/MI) add-ons

● Sistema avançado de telefonia

● Suporte a qualquer operadora
Bring-Your-Own Carrier

● Chamada de ramal a ramal
● Incluir número de telefone

local  (DID/DDI)

● Recursos avançados de
telefonia

● Ligações ilimitadas dentro
da sua região

● Chamadas de ramal a ramal
● Incluir número de telefone

local (DID/DDI)

● Recursos avançados de
telefonia

● Ligações domésticas
ilimitadas  (in-country)

Ideal para: usuários com 
requisitos de chamadas de 
saída / PSTN limitados ou para 
organizações que desejam 
usar seu provedor de serviços 
PSTN existente.

Ideal para: organizações com
a maioria dos usuários que 
fazem chamadas PSTN de 
saída significativas nessas 
regiões.

Ideal Para: empresas com 
localizações e usuários em 
vários países que gostariam de 
consolidar vários contratos 
existentes de provedor de 
serviços PSTN em uma única 
solução telefônica global. 



Países e Territórios Selecionados Globalmente

Países e Territórios com PSTN Local
(Desde agosto de 2020)

Asia-Paci ic
Australia

Hong Kong SAR1 New 

Zealand Singapore

America Latina
Argentina

Brazil

Chile

Columbia

Costa Rica Ecuador

1Chamadas moni

Mexico

Panama

Peru

North America
Canada

United States (including 

Puerto Rico)

Europa
Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Contacte-nos:

www.hatorsystems.com
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