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DRIVERS

Atualmente e independentemente da dimensão de uma empresa, são fundamentais os serviços de VOZ e de DADOS. Na VOZ
descomplicámos as centrais telefónicas, a ligação dos telefones e a sua gestão. Nos DADOS, consideramos essencial o contacto com o
mundo através da INTERNET bem como o acesso remoto à organização ou a comunicação de colaboradores entre múltiplas instalações.

Quisemos que todos os colaboradores da empresa pudessem comunicar com o mundo de forma despreocupada. Incluímos por isso a
capacidade de cada utilizador possuir a sua caixa de correio eletrónico e comunicações fixas nacionais ilimitadas.

E inovámos também no fax; este deixa de ser físico e passa a ser eletrónico, integrado com as caixas de correio para maior flexibilidade e
mobilidade.

Ausência de investimento, previsibilidade de custos, flexibilidade contratual (12, 24 ou 36 meses) e possibilidade de ajuste de capacidade
em função da realidade da empresa em cada momento foram os fatores que nos guiaram na conceção desta oferta.

E para simplificar a venda, o dimensionamento da oferta PME MAX está orientado ao número de colaboradores que carecem destes
serviços.

QUE SERVIÇOS SÃO FUNDAMENTAIS?

QUE BENEFÍCIOS?
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DRIVERS

Mais extensões, mais telefones, mais mailboxes, mais fax@mail, mais acessos remotos. Para ajustar às reais necessidades da empresa.

Desde já, os números não geográficos: um serviço que traz maior identidade à empresa e facilita o contacto dos clientes e fornecedores.
Num curto prazo iremos enriquecer a nossa oferta de serviços complementares que teremos o prazer de partilhar oportunamente.
Encontramo-nos a desenvolver um conjunto de serviços que visam não só ir ao encontro das necessidades dos clientes como também
potenciar negócio aos nossos parceiros.

Funcionalidades únicas ao nível da segurança de informação (solução centralizada com a possibilidade de estabelecimento de regras de
filtragem aplicacional e web), VPN Ready para possibilitar a comunicação entre locais de uma mesma organização, acesso remoto e seguro
à informação da empresa a partir de qualquer lugar.

QUE OPCIONAIS FAZEM SENTIDO?

QUE SERVIÇOS COMPLEMENTARES SÃO IMPORTANTES?

COMO SE DISTINGUE ESTA OFERTA DA CONCORRÊNCIA?



www.oni.ptwww.oni.pt 5

A OFERTA



www.oni.pt

A OFERTA

6

O QUE É

OFERTA INTEGRADA DE COMUNICAÇÕES DE VOZ E DADOS

O produto PME MAX integra a oferta de Soluções PME ONI, concebidas para responder às 
necessidades específicas das empresas, independentemente da sua dimensão. 

Empresas com requisitos diferentes que necessitam de soluções adequadas à sua 
realidade, flexíveis e competitivas.

� SIMPLES

� ECONÓMICO

� FLEXÍVEL

� ÚNICO
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ESTRUTURA

A PARTIR DE
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ESTRUTURA
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FUNCIONALIDADES DE CENTRAL TELEFÓNICA
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EXTENSÕES
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EQUIPAMENTOS
SNOM 760 
Telefone de gama alta 
Posição de operador

SNOM m9r
Para utilizadores com
mobilidade

SNOM MEETING
POINT

Telefone de conferência

SNOM 710
Telefone de entrada de gama

SNOM 720
Telefone de gama média
Posição de operador

SNOM VISION
Módulo de expansão para os 
telefones 720 and 760

ATA CISCO SPA 112
Para ligação a equipamentos 
analógicos (interface POTS)

COUNTERPATH BRIA 3
Softphone
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TARIFÁRIO DE VOZ

Chamadas gratuitas
Rede Fixa Nacional
(sem restrição de horário)

Chamadas gratuitas
entre os utilizadores

(sem restrição de horário)

+
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MAILBOXES E FAX@MAIL
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NEXT GENERATION FIREWALL
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ADITIVOS
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SERVIÇOS
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SERVIÇOS
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REGRAS DE NEGÓCIO

• A adesão à oferta PME MAX BUSINESS implica o pagamento mensal dos 
valores apresentados durante o período contratual de 12, 24 ou 36 
meses.

• O incumprimento do contrato por parte do cliente, implica o pagamento 
das mensalidades vincendas do serviço até ao termo da fidelização 
acordado e dos valores das ofertas atribuídas na adesão.

• A instalação da solução pressupõe a existência de cablagem estruturada e 
equipamento de switching da responsabilidade do cliente.
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SERVICE LEVEL AGREEMENTS

Descrição Valor
Setup Até 30 dias úteis

Disponibilidade 99,0% mensal

Tempo de Reparação 2 dias consecutivos
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BENCHMARK
BANDWIDTH

24M/1M(ULL);24M/2M(WS); 

50M/5M(OF;M); 100M/10M(OF;M); 

200M/10M(OF;M);400M/40M(OF;M)

24M/1M; 50M/5M(OF); 

100M/10M(OF)

24M/1M (WS); 24M/2M (ULL); 

30M/3M (CBV); 60M/6M (CBV); 

120M/10M (CBV)

INTERNET � � �

VPN (intersites + remote users) O O �

Extention IP Centrex / user (2-9) (4-8) (4-8) € 15,00 € 15,00 € 12,50 | € 11,50 | € 10,50

Extention IP Centrex / user (9-16) n/a n/a € 12,00 | € 11,00 | € 10,00

Extention IP Centrex / user (10-24) (9-24) (17-24) € 13,00 € 13,00 € 11,50 | € 10,50 | € 9,50

Extention IP Centrex / user (25-49) (25-50) (25-48) € 11,00 € 11,00 € 11,00 | € 10,00 | € 9,00

Basic Phone € 3,00 € 3,00 € 6,00 | € 3,00 | € 2,00

Router+Switch included included included

MBX 5 GB + € 0,52 5 GB

eFAX + € 5,00 = 60 pag inc 30 pag inc (€ 0,06/pag) 50 pag inc (€ 0,0499/pag)

IntraUsers Mobile Voice Traffic free free n/a

National Landline Voice Traffic 2 and 3 prefixes 2 and 3 prefixes 2 and 3 prefixes

A|B|PME MAX € 0,1100 /min € 0,0549 /min € 0,0500 /min

Others National Mobile Networks € 0,1200 /min € 0,0649 /min € 0,0500 /min

Spain Landline 1.000 min 1.000 min € 0,0350 /min

EU Landline € 0,1100 /min € 0,1050 /min € 0,1000 /min

EU Mobile € 0,2500 /min € 0,2500 /min € 0,2200 /min

Fixed IP Address ??? + € 15,00 € 10,00

Domain included + € 2,00 included

Web Hosting 100 MB 1 GB platform lack

FW Router embeded Router embeded Centralized

App Filtering O O �

Web Filtering O O �

36 months
only

12/24/36 
months
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BENCHMARK

Pressupostos da comparação:
• Telefones de entrada
• Acesso 24M/1M
• Contrato a 36 meses

Mensalidade Mensalidade Mensalidade

4 extensões € 87,00 € 87,00 € 86,00

8 extensões € 159,00 € 159,00 € 136,00

16 extensões € 271,00 € 271,00 € 229,00

24 extensões € 399,00 € 399,00 € 313,00

48 extensões € 687,00 € 687,00 € 567,00

• MAIS BARATO

• FEATURES DE SEGURANÇA ÚNICAS NESTE 
SEGMENTO

• VPN READY
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