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NOS Central Pro
A NOS Central Pro é uma solução que integra as
comunicações entre telefones e telemóveis, gerindo
cada número como uma extensão. Trata-se de uma
solução de configuração simples e sem investimento
inicial.
Esta central telefónica permite às empresas fazer
uma gestão eficiente de todas as comunicações
de voz fixa e móvel, numa ou em várias moradas e
com a possibilidade de configuração de mensagens
automáticas para um atendimento personalizado
adequado a cada negócio.

NOS

Central
Pro
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1. Gestão de atendimento
e agilidade no atendimento
de chamadas

Acesso a um conjunto de funcionalidades que permitem a
automatização do processo de atendimento de chamadas:
Menu de entrada (IVR)
Sistema de árvore de opções, permitindo tratar a chamada de acordo com a opção
selecionada.
Fila de espera
Pré atendimento das chamadas e sua retenção até à disponibilidade de atendimento.
Grupo de atendimento
A chamada é atendida automaticamente e transferida para a pessoa certa através
de um conjunto de opções, que quem liga pode escolher com o teclado do telefone
ou telemóvel.

2. Produtividade e eficiência
Integração de telefone e telemóvel
Gestão integrada de todos os telefones e telemóveis, como se fossem extensões.
Transferência direta de chamadas de telefone para telemóvel e vice-versa.
Comunicação interna gratuita
Comunicação ilimitada e gratuita entre telefones e telemóveis pertencentes à NOS
Central Pro.
Centralização de várias moradas
Configuração de todos os telefones para que sejam geridos da mesma forma
independentemente da morada a que estão associados.
Convergência de voice mail
Possibilidade de associação da mesma caixa de correio de voz a dois utilizadores
diferentes (fixos e móvel).

Mensagens automáticas
Atendimento automático das chamadas com mensagens diferenciadas e personalizadas
e definição de diferentes horários para cada mensagem.
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3. Flexibilidade
Edição de utilizadores e moradas
Capacidade de adaptação às características e evolução do cliente, permitindo a adição
e alteração de utilizadores, moradas, números e outras funcionalidades de forma ágil,
intuitiva e personalizada.
Configuração de perfis
Configuração de perfis através da Área de Cliente de acordo com as necessidades
e requisitos de cada utilizador, sendo possível, entre outras componentes, adicionar
músicas e anúncios personalizados.

4. Confiança e eficiência de custos
e acompanhamento
Redução de custo
Possibilidade de associação da mesma caixa de correio de voz a dois utilizadores
diferentes (fixo e móvel).
Manutenção
Redução de custos de manutenção, contando com o apoio das equipas de suporte 		
da NOS para resolução de qualquer problema.
Atualizações automáticas
Capacidade de atualizar automaticamente o software de acordo com as mais recentes
versões.

Suporte dedicado
Capacidade de contacto com equipa remota de suporte disponível para apoio 			
nas configurações das funcionalidades da NOS Central Pro.

5. Poupança de investimento
Solução de baixo investimento

Redução de custo
Possibilidade de evitar qualquer custo inicial, recorrendo a uma mensalidade fixa que inclui
todos os serviços da central.

6. Metodologia NOS
A visão NOS aplicada ao produto

Atualizações automáticas
Capacidade de atualizar automaticamente o software de acordo com as mais recentes
versões.
Suporte dedicado
Capacidade de contacto com equipa remota de suporte disponível para apoio nas
configurações das funcionalidades da NOS Central Pro.
Faturação centralizada
Integração de todas as comunicações da central numa só fatura.
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Área de Cliente
O acesso ao Portal de Configuração é feito
na Área de Cliente disponível no site nos.pt
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Primeiro acesso à Área de Cliente
O 1º passo é o registo na Área de Cliente, para que possa gerir a NOS Central Pro
e outros serviços da NOS. Para tal, deve aceder a areadecliente.nos.pt e clicar
em REGISTAR.
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Login Área de Cliente
O login na Área de Cliente é feito através da introdução dos
dados de acesso na Área de Cliente em areadecliente.nos.pt.
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1

2

Registo de serviços
Depois de estar registado na Área de Cliente necessita de indicar quais os serviços que
pretende gerir. Para isso, deve aceder à opção Associar serviços > Pacote Empresarial
e indicar o seu NIF e Número de Cliente.

3

9

NOS Central Pro
Manual de utilização

Menu Área de Cliente
Para aceder ao Portal de Configuração da NOS Central Pro, selecione 		
o menu em NOS Central Pro.
Aqui irá encontrar uma síntese das funcionalidades que adquiriu, sendo
também possível consultar informação mais detalhada clicando numa
funcionalidade específica.
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Portal de
Configuração da
NOS Central Pro
Esta página apresenta as funcionalidades que
pode gerir de forma autónoma e rápida. Configure
as funcionalidades da sua empresa e dos seus
utilizadores.

11

NOS Central Pro
Manual de utilização

Atendimento automático – IVR
Esta funcionalidade permite-lhe configurar o atendimento automático das suas chamadas
com mensagens diferenciadas e personalizadas e ainda definir diferentes horários para
o atendimento automático.
Clique em Alterar tipo de atendimento para configurar o tipo de atendimento pretendido
(imagem 1 e 2):
• Único: O atendimento automático tem sempre o mesmo comportamento;

Imagem 1

• Expediente e Fora de Expediente: O atendimento automático pode ter
comportamentos diferentes consoante o horário em que o cliente liga para a empresa.

Imagem 2
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Imagem 1

Atendimento automático – IVR
Para configurar o seu horário de atendimento clique em Configurar horário de expediente
(imagem 1). Pode selecionar os dias da semana e as horas de expediente que pretender
(imagem 2).
Também é possível configurar o Anúncio de Entrada, gravado à medida da sua empresa
(imagem 3).
Imagem 2

Imagem 3
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Atendimento automático – IVR
Para o horário Fora de Expediente poderá assinalar os feriados que pretende incluir assim
como adicionar feriados específicos, clicando em Configurar feriados e dias especiais.
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Atendimento automático – IVR
Após definir os horários pretendidos escolha os números de destino associados a cada
opção.
Em Descrição pode definir a descrição que mais se adequa ao seu serviço de atendimento
automático.
Poderá a qualquer momento adicionar ou remover Destinos, assim como alterar 		
as Opções de Atendimento. A escolha das opções é feita com recurso ao teclado 		
do telefone usando os números 0 a 9 e depois #.
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Grupo de atendimento
Escolha um grupo de números de telefone pelo qual as chamadas recebidas passam
até serem atendidas.
O Grupo de atendimento é constituído até um máximo de 10 Números Destino fixos
ou móveis e um Destino alternativo móvel/fixo.
Clique em Alterar tipo de atendimento (imagem 1) e escolha o Tipo de distribuição
das chamadas que pretende:

Imagem 1

Simultâneo
As suas chamadas irão tocar simultaneamente em todos os Números Destino 		
que selecionou até ser atendida.
Sequencial
As suas chamadas irão tocar nos números dos colaboradores pela ordem que escolheu.
Circular
As suas chamadas irão tocar segundo uma ordem fixa, começando no colaborador
seguinte ao último que atendeu uma chamada.

Imagem 2
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Grupo de atendimento
Caso a chamada não seja atendida por nenhum dos números destino é possível efetuar
um encaminhamento para outro utilizador, clicando em Adicionar destino alternativo.
Caso este não esteja configurado, é ouvido um anúncio genérico que informa que 			
a chamada não pode ser atendida.
Os números de telefone não necessitam de estar todos nas mesmas instalações,
podendo até estar em moradas diferentes e pode ter um número fixo ou móvel 		
no Destino Alternativo.
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Filas de espera
Esta funcionalidade permite-lhe atender as chamadas por ordem de chegada. Para que
não perca nenhuma chamada configure o pré atendimento das chamadas, para que a sua
chamada fique retida até que tenha disponibilidade para atender.
Ofereça uma melhor experiência ao seu cliente, personalizando o Anúncio de Entrada,
o Anúncio de Conforto e a Música em Espera para as suas chamadas.
• O anúncio de conforto toca de 30 em 30 segundos. A duração da mensagem 		
de conforto pode ir até 10 segundos.
• O ficheiro deve ser no formato wave (.wav) e não deve exceder o tamanho de 2 MB.
• Pode ainda selecionar quais os anúncios que pretende ter disponíveis.
• Pode ainda aceder à biblioteca de mensagens e de músicas pré-definidas.
• Por cada Fila de espera pode associar até 2 utilizadores telefonistas.
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Gerir Utilizadores
Consulte e configure as funcionalidades que pretende para cada utilizador: operador, fixo ou móvel.
Para ter acesso ao menu de configuração, clique em Gerir utilizadores da central telefónica ou clique
sobre a linha que deseja alterar (imagem 1).
Ao clicar, surge a seguinte janela de configuração (imagem 2):
Nome
Pode escolher se pretende que o identificador seja o próprio número ou o Nome e Apelido que são
apresentados nas chamadas entre os utilizadores.
Número de saída
Permite fazer chamadas identificando-se com o seu próprio número ou com o número geral da empresa
(número do IVR, Grupo de atendimento ou de uma Fila de espera da empresa).

Imagem 1

Barramento
Para cada utilizador pode definir barramentos tais como barramento de chamadas para números que não
pertençam à sua empresa (Serviços de valor acrescentado, Total, Fora da empresa, Rede fixa, etc).
Correio convergente
Através da opção Correio convergente associe a mesma caixa de correio de voz a dois utilizadores
diferentes - fixo e móvel.
Música em espera
Permite a personalização da Música em espera quando a chamada é colocada em espera.
Encaminhamento incondicional
O Encaminhamento Incondicional permite o encaminhamento das chamadas de entrada para o Voice
mail ou para um número de telemóvel/telefone alternativo.
Monitorização de extensões
Permite ao Utilizador operador monitorizar o estado dos restantes utilizadores da Central.

Imagem 2
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Gerir Contatos
Definição da lista de contactos transversal à empresa.
– Definição de até 500 contactos transversais à empresa
– Contactos são inseridos na Área de Cliente
– Lista completa surge em todos os telefones fixos.
Para carregar a lista de contactos:
1) Exporte o template CSV.
2) Preencha/adicione os números no ficheiro de acordo com o exemplo.
3) Importe o ficheiro CSV preenchido. Os contactos importados ficarão configurados
nos telefones.
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Funcionalidades
Os utilizadores têm disponíveis as seguintes funcionalidades:

Nome
– Permite a definição de primeiro e último nome que são apresentados nas chamadas
entre os utilizadores Fixo, Móvel e Operador.
– Configurável a partir do selfcare.

Música em espera customizável
– Personalização de mensagem (ficheiro som) ouvida pelo chamador quando a chamada
é colocada em espera.

Não Incomodar
– Funcionalidade que permite definir o utilizador como indisponível para que as
chamadas de entrada recebam um sinal de ocupado.
– Ativação/Desativação a partir do equipamento fixo.
– Quando esta funcionalidade está ativa o chamador tem sinal de ocupado.

– Esta personalização de música em espera não é configurável por utilizador. É definida
para todos os utilizadores Fixo, Móvel e Operador.
– Apenas é possível ativar / desativar a audição da música em espera por utilizador.

Captura de chamadas
– Funcionalidade que dá a possibilidade a um utilizador de atender no seu telefone
chamadas que estão a tocar num outro telefone próximo (Utilizador Fixo/Operador).
– Para atender a chamada que está a tocar noutro telefone o utilizador deverá marcar no
seu telefone fixo: *98

- O ficheiro deve ser do formato wave (.wav) e não deve exceder o tamanho de 2 MB.

Às funcionalidades mencionadas para o utilizador Fixo e Móvel acrescem as outras
funcionalidades da NOS Central Pro.

Parqueamento de chamadas
– Permite ao utilizador colocar uma chamada parqueada e recuperá-la a partir de outro
terminal próximo ou no próprio terminal.
– Para parquear a chamada deverá colocar a chamada em espera e efetuar nova chamada
marcando: *68, ser-lhe-ão solicitadas instruções adicionais de parqueamento.
– Para recuperar a chamada no telefone ou a partir de outro telefone o utilizador deverá
marcar no telefone fixo: *88, ser-lhe-ão solicitadas instruções adicionais para recuperar
a chamada.
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Outras funcionalidades
Todos os utilizadores têm disponíveis as seguintes funcionalidades:

Correio de voz
– Permite a cada utilizador ter uma caixa de correio de voz para poder encaminhar as
chamadas que não consegue atender e assim receber mensagens de voz. É possível
configurar a caixa de correio com mensagem de boas vindas e uma password.
– Por defeito, é disponibilizada uma caixa de correio.
– O acesso ao voicemail é efetuado através da marcação de 133, a partir do equipamento
fixo ou móvel, consoante o tipo de utilizador.

Transferência de chamadas
– Transferência de chamadas para uma terceira parte (interna ou externa). Possibilidade
de consulta da terceira parte antes da efetiva transferência e de retorno da chamada
em caso de não atendimento.

Correio de voz convergente
– Permite ainda associar a mesma caixa de correio de voz a dois utilizadores diferentes:

– Os utilizadores Fixo têm acesso a esta funcionalidade através de tecla de função de
espera e transferência no seu equipamento fixo.

- Um utilizador Móvel e um Utilizador Fixo / Operador.

– Esta funcionalidade é ativa / desativa através do selfcare.
– O acesso à caixa de correio é feito através da marcação de 133, a partir de ambos os
utilizadores, Móvel e Fixo / Operador.
Chamada em espera
– Permite ao utilizador reter uma chamada durante um período de tempo até voltar a
tratá-la posteriormente.
– Os utilizadores têm acesso a esta funcionalidade através de tecla de função de espera
no seu equipamento.

- O retorno em caso de não atendimento apenas está disponível no caso do utilizador Fixo / Operador.
- O retorno para o caso do utilizador móvel apenas é possível em caso de consulta do destino e posterior
desligamento das chamadas por parte deste.

- Pode transferir diretamente sem consulta através de tecla de função respetiva.
- Para transferir com consulta deve colocar a origem em espera e fazer a chamada de consulta com
transferência posterior.

– No caso dos utilizadores móveis, o utilizador deve:

- Realizar a primeira chamada
- Colocar a chamada em espera
- Adicionar chamada adicional
- Marcar ##. A Transferência é estabelecida e a chamada desliga-se automaticamente.

Conferência a 3
– Funcionalidade de chamada em conferência entre três partes. Permite juntar em
qualquer momento quaisquer duas chamadas de um utilizador e posteriormente
separar as mesmas.
– Os utilizadores têm acesso a esta funcionalidade através de tecla de função 			
de conferência no seu equipamento.
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Identificação/Restrição do Nº chamador nas chamadas saída
– Possibilidade de definir a apresentação ou restrição do número nas chamadas de saída,
chamada a chamada ou por defeito.
– Os utilizadores têm acesso a esta funcionalidade através de tecla de função no seu
equipamento.
- Para efetuar uma chamada anónima o utilizador deve marcar: *31*número de destino
- Para ativar anónimo para todas as chamadas o utilizador deve marcar: *31#
- Para desativar anónimo para todas as chamadas o utilizador deve marcar: #31#

Escolha do número de saída
– Possibilidade de o utilizador fazer chamadas identificando-se com o seu próprio
número ou com o número geral da empresa: Número do IVR, ou Grupo busca ou de
uma Fila de espera da empresa.
- Pode também escolher a opção de se identificar como extensão. Esta opção apenas funciona em
chamadas entre utilizadores da empresa. Quando é efetuada uma chamada para fora da empresa o
número apresentado é o próprio número do utilizador.

– Ativação/Desativação da funcionalidade efetuada a partir da Área de Cliente.
Marcação por extensões
– Permite aos utilizadores a marcação de numeração abreviada para chamar outros
utilizadores da sua empresa. As extensões terão de conter exatamente 4 dígitos.
– Não podem começar por 0 (zero) ou 1 (um).
Barramentos de Chamadas de saída- customizáveis
– Permite aos administradores impedir os utilizadores de fazerem determinados tipos de
chamadas de saída, tais como: intraempresa, rede móvel nacional, rede internacional,
de valor acrescentado.
– Ativação/Desativação da funcionalidade efetuada a partir do selfcare.

Encaminhamento quando ocupado
– Encaminhamento das chamadas de entrada para um número alternativo, caso já se
encontre numa chamada.
– Os utilizadores têm acesso esta funcionalidade através de tecla de função no seu
equipamento ou através de códigos específicos para o efeito:
- Utilizador Fixo/Operador/Móvel
- Para ativar o utilizador deve marcar: *67*número de destino em caso de ocupado
- Para desativar o utilizador deve marcar: #67#

Encaminhamento quando não atendimento
– Encaminhamento das chamadas de entrada para um número alternativo, caso não
sejam atendidas.
– Os utilizadores têm acesso a esta funcionalidade através de tecla de função no seu
equipamento ou através de códigos específicos para o efeito:
- Utilizador Fixo/Operador/Móvel
- Para ativar o utilizador deve marcar: *61*número de destino em caso de não atendimento
- Para desativar o utilizador deve marcar: #61#

Encaminhamento incondicional
– Encaminhamento permanente das chamadas de entrada para um número alternativo.
– Os utilizadores têm acesso a esta funcionalidade através de tecla de função no seu
equipamento, através do selfcare ou através de códigos específicos para o efeito:
- Utilizador Fixo/Operador/Móvel
- Para ativar o utilizador deve marcar: *21* número de destino sempre
- Para desativar o utilizador deve marcar: #21#
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