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redução na conta de mais de

para

R$ 6.000,00/mês

R$ 4.000,00/mês

CLIENTE: TELEVENDAS EM BELO HORIZONTE, MG

CLIENTE: INDÚSTRIA EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ, MG

O serviço de Portabilidade Leucotron, é uma solução capaz de identificar a operadora 
do número discado, antes de efetuar a ligação. 

Direcionar a chamada para um chip da mesma operadora proporciona uma economia 
significativa em sua conta, ou mesmo custo ZERO.

Conheça exemplos reais de redução de custos com telefonia:

Uma ligação
errada por hora,

com duração média de

e custo de

feita de cada uma das

em um turno de

tem custos de
aproximadamente

por dia

que pode cair
para praticamente

3 minutos
R$ 0,60

8 horas

R$1.152,00

ZERO

80 ATENDENTES

por minuto

por dia



www.leucotron.com.br 0800 035 8000
Folheto atualizado em fevereiro de 2015. Consulte  para instruções mais detalhadas.

A Leucotron se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos apresentados neste catálogo, sem prévio aviso.

Ligar de um celular para outro da mesma operadora costuma ser mais barato – muitas 
vezes, até sem custo. Enquanto isso, ligar para uma operadora diferente pode ser caro – 
principalmente quando parte de uma linha fixa. Com a portabilidade dos números, ficou 
difícil identificar a operadora dos celulares. Agora, imagine isso acontecendo com todas 
as ligações da sua empresa.

O Serviço de Portabilidade da Leucotron permite o reconhecimento da operadora do 
número destino, e com a ajuda de uma interface celular, ou conectado a uma central 
Leucotron da linha Ision IP, direciona a ligação para o chip correto, ou seja, da mesma 
operadora. Com a solução, você reduz significativamente a conta telefônica.

PORTABILIDADE
NA PRÁTICA

   Reconhece a chamada fixa 
como uma chamada móvel.
1.

  Em seguida, o sistema 
consulta no banco de dados 
da Leucotron qual é a operadora 
do destinatário da chamada.

2.      A ligação é completada 
pelo chip da mesma operadora, 
garantindo o menor custo, ou 
até mesmo custo zero.

2.

Funcionamento


