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CONHEÇA A BIT TELECOM
Fundada no início de 2011 por proﬁssionais oriundos das grandes empresas
do segmento de Telecomunicações, a Bit Telecom já nasceu grande, ﬁrmando
uma parceria com a gigante Alcatel-Lucent para oferecer serviços de Voz e Dados.
Com o excelente nível de conhecimentos técnicos, atendimento de qualidade e
produtos de primeira linha, em pouco tempo, a Bit Telecom já ampliava seu campo
de atuação e ﬁrmava parcerias com outras grandes empresas deste segmento.

Bit Telecom

No mês de Outubro de 2015, reformulamos
nossa identidade visual, para acompanhar os
avanços e a evolução do mercado de tecnologia.

Atualmente, a Bit Telecom oferece produtos e serviços voltados para Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC) e possui um crescimento exponencial, ﬁrmando
parcerias estratégicas e trabalhando para grandes empresas, sempre visando o
melhor para seu cliente.
O escritório da Bit Telecom, na cidade do Rio de Janeiro, conta com tecnologia de
ponta para que possamos atender aos chamados de nossos clientes e oferecermos
todo o suporte necessário.
Temos proﬁssionais disponíveis em todos os setores (Vendas, Marketing, Suporte
Técnico, e Relacionamento com Clientes), prontos para atender qualquer chamado
em qualquer parte do Brasil. Nossa equipe possui experiência na área de TIC e
diversos cursos de especialização, garantindo a qualidade de nossos serviços
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Orgulhosamente, somos parceiros
credenciados e certiﬁcados, junto ao
maior fabricante de soluções de comunicação
corporativa, em todo o mundo.

www.bittelecom.com.br 2

OPENTOUCH SUITE FOR SMB
OMNIPCX OFFICE
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Fantástico servidor de comunicação! Oferece inúmeras formas para a
sua empresa reduzir custos e otimizar os processos de comunicação,
interna e externa. E tem mais, pelo motivo de trabalhar com Hardwares
atualizados a Alcatel-Lucent, tem expressívos percentuais de economia
de energia elétrica, chegando em até 40%, em seus produtos.
Capacidade de até 236 usuários
Repleto de funcionalidades
Convergencia de dados e voz
Expansível, modular e ﬂexível (proteção de investimento)
Oferta IP completa
A mais soﬁsticada e atual tecnologia do mercado
Soluções convergentes ﬁm-a-ﬁm
Soluções completas de dados e voz, dentro e fora da empresa
(Mobilidade)
Ÿ Disponilibilidade de uma grande gama de aparelhos analógicos,
digitais e IPs
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PREMIUM DESKPHONES
Desde o lançamento dos novos deskphones, eles já alcançaram a marca de 100.000 unidades
vendidas, em apenas 3 meses! Além disso, a nova linha também recebeu o prêmio
Product of the Year 2014 da TMCnet Communications Solutions.

8012

8028/8029

8038/8039

8068

Telefone SIP: 8012 | Telefones IP: 8028/8038/8068 | Telefones Digitais: 8029/8039
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OPENTOUCH SUITE FOR MLE
OMNIPCX ENTERPRISE
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O Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise disponibiliza um servidor de
comunicação de padrão aberto para empresas de médio e grande porte,
gerenciando tanto as conﬁgurações tradicionais quanto conﬁgurações IP.
Com capacidade de até 100.000 usuários, o Alcatel-Lucent OmniPCX
Enterprise é um dos sistemas de comunicação corporativa mais ampliável
do mundo.
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Soluções de hardware versáteis
Soluções nativas em IP cabeada ou sem ﬁo
Processo de segurança contínuo
Telefonia rica corporativa
Mobilidade on-site e off-site
Soluções sem fronteiras - Uniﬁed Communications & Collaboration
(UC&C)
Múltiplas soluções de Call Center
Gerenciamento simpliﬁcado
Gerenciamento de hospitalidade
Comunicações IP nativas
Serviços SIP e Web
SIP Networking
SIP trunking
Entroncamento SIP Público

SMART DESKPHONES
O Smart DeskPhone 8088 também oferece uma saída HDMI
para reprodução da tela, e exibição de vídeo HD, em um
monitor externo - que é uma oportunidade para transformar
um número signiﬁcativo de salas de reuniões tradicionais em
salas de conferências com vídeo. Com a Smart Guest Application,
o Smart DeskPhone 8088 também tem uma interface de usuário
personalizável ideal para o mercado hoteleiro, combinando
perfeitamente as necessidades de comunicação de clientes e
padrões de hospitalidade de alto nível

A introdução do Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8082 My IC Phone
abrem novas possibilidades para comunicações em ambientes
de hotéis. Todas as funcionalidades da oferta de hospitalidade estão
disponíveis e melhoradas pela interface intuitiva e tela touchscreen de alta
resolução incorporada no 8082 My IC Phone.
A tela do telefone pode ser customizada para acentuar os serviços
corporativos ou exibir ofertas comerciais internas ou externas que
poderiam ser interessantes para o cliente.
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SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADE
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REDES LAN E WLAN
As soluções de redes LAN da Alcatel-Lucent
oferecem uma rede segura, com
gerenciamento centralizado e alta
disponibilidade. O nosso conceito de alta
disponibilidade: é oferecer redundância para
as redes de missão critica, redes vitais a
comunidade, sociedade e seus negócios.
Trabalhamos para que o sistema não pare em
caso de falhas.
Nossos switches lhe oferecem duas imagens
de software para que você trabalhe tranquilo,
no caso de falhas a segunda imagem é
utilizada. Outra informação importante dos
switches da Alcatel-Lucent, é que eles
trabalham com protocolos padrão de mercado,
ou seja, sem protocolos proprietários=sem
custos extras.
Empilhamento
O empilhamento permite gerenciamento por
um único IP, ou seja, você pode gerenciar até
08 switches em uma pilha, assim você terá um
chassis virtual. Podendo oferecer performance
superior dependendo do chassis.

POSICIONAMENTO DE MERCADO
Pelo segundo ano consecutivo a Alcatel-Lucent foi
posicionada como um “fabricante visionário” pelo
"Quadrante Mágico do Gartner” na categoria de
“Acesso à Infraestrutura de Redes Com e Sem Fio”.

QUADRANTE MÁGICO
DO GARTNER

De acordo com o Gartner, um fornecedor que está no
quadrante de “visionários” tem demonstrado a
capacidade de aumentar os recursos para fornecer
uma abordagem única e diferenciada no mercado. É
um “visionário” o fornecedor que tem inovado em uma
ou mais das principais áreas de acesso às tecnologias
dentro da empresa (por exemplo: convergência,
segurança, gerenciamento ou eﬁciência operacional). O
que afeta a sua posição é a capacidade de aplicar a
diferenciação de funcionalidades, através das camadas
de acesso.
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ESPERAMOS SEU
CONTATO!
André Werner
Diretor Comercial
Tel.: +55 21 4108.0868
Mobile: +55 21 98834.5088
andre@bittelecom.com.br
Thiago Nascimento
Gerente Técnico
Tel.: +55 21 4108.0868
Mobile: +55 21 98541.8110
tiago@bittelecom.com.br
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