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Conferência

Centro de Conferências

O PABX permite criar CENTROS de Conferência que 
por sua vez podem possuir SALAS de conferência.

Um CENTRO de Conferência está diretamente 
relacionado a um número de entrada de chamadas, 
por exemplo, o número 0800-123-1234567 pode 
estar relacionado a um centro de conferência e 
o número 0800-333-7777777 a outro centro de 
conferência.

Por sua vez, cada CENTRO de Conferência pode 
possuir diversas SALAS de Conferência. Cada 
SALA de Conferência possui um código diferente, 
portanto:

Ao ligar para o número 0800-123-1234567 (que é um 
CENTRO de Conferência) o sistema irá pedir para 
digitar o código da SALA de conferência, que é para 
onde a chamada será encaminhada.

Um CENTRO de Conferência permite ter ilimitadas 
SALAS de Conferência, cada uma com seu código 
para distingui-la.

O PABX permite ter um número ilimitado de 

CENTROS de Conferência (vinculado a um número 
de entrada) sendo que cada CENTRO possui diversas 
Salas.

A aplicação de Conferências Permite:

• Criação de diversos Centros com diversas Salas.

• Criação de Moderador por sala.

• Gravar o áudio da Conferência

• Configurar número máximo de pessoas na 
conferência

• Aguardar pelo Moderador antes de iniciar uma 
conferência

• Anunciar cada novo participante que entrar na 
conferência

• Silenciar

Ativar avisos de entrada e saída de participantes

Para criar um CENTRO de Conferência:
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Conferência

Centro de Conferências

NOME: Nome do CENTRO de Conferência que está 
sendo criado.

EXTENSÃO: Número que representará este Centro. 
Este número é como se fosse um ramal, pois será 
possível fazer uma chamada direto para o CENTRO 
de Conferência e transferir chamadas para ele.

SAUDAÇÃO DE ENTRADA: Áudio que será 
reproduzido quando uma chamada entrar.

TAMANHO DO PIN: Tamanho do código que 
representará cada Sala vinculada a este CENTRO. Os 
PINs serão gerados automaticamente quando a sala 
for criada.

ATIVO: Desativa ou Ativa a regra.

Exemplo de CENTROS de Conferência:

O Botão VER permite acompanhar as 
conferências ativas em tempo real.



4 PASSO A PASSO

Conferência

Centro de Conferências

Para criar uma SALA de Conferência clique em SALAS.

Para configurar uma nova sala clique em NOVO.

NOME DA CONFERÊNCIA: É o nome do CENTRO de 
Conferência no qual a sala que está sendo criada 
será vinculada. Neste campo é possível selecionar 
diferentes CENTROS.

MODERADOR: Código que o moderador da 
conferência deverá utilizar ao ligar para o CENTRO de 
Conferência.
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Centro de Conferências

PARTICIPANTE: Código que os participantes deverão 
utilizar ao ligar para o CENTRO de Conferência.

USUÁRIOS: Qual o usuário (Conta de acesso WEB) 
que poderá fazer gestão da Conferência.

PERFIL: Manter o valor default. O Perfil default 
representa uma série de configurações específica 
que não devem ser alterados.

GRAVAR: Ativa ou desativa a gravação da 
conferência.

Nº MÁXIMO DE MEMBROS: Número máximo de 
membros participantes da conferência.

ESPERAR PELO MODERADOR: Se ativado o áudio 
entre todos os participantes só será unido após a 

entrada do moderador.

ANUNCIAR:  Se ativado cada participantes da 
conferência, ao ingressar, terá que falar seu nome 
para que seja o sistema reproduza a todos os 
membros que já estão na conferência.

SILENCIAR:  Se ativado silencia a conferência onde 
os participantes não mais ouvirão uns aos

outros.

SONS: Se ativado retira os sons de aviso de entrada e 
saída de participantes.

ATIVADO: Ativa ou desativa a SALA de Conferência.

Exemplo de Salas de Conferência:

VISTA SESSÕES:  Relatório de 
utilização da SALA de Conferência.
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Conferência

Conferência é uma forma simples e rápida de criar uma sala de conferência. Ela pode não ser vinculada a um 
número externo e não tem as opções de anúncio e gravação.

Configuração da Conferência

NOME: Nome do CENTRO de Conferência que está 
sendo criado.

EXTENSÃO: Número que representará a conferência. 
Este número é como se fosse um ramal pois 

será possível fazer uma chamada direto para a 
Conferência e transferir chamadas para ela.

ATIVO: Desativa ou Ativa a regra.
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