
DESCOMPLIQUE E TRAGA A SUA 
EXTENSÃO CONSIGO

PEP – PARTNEER EXTENSION PACK



PEP – PARTNEER EXTENSION PACK

• Descomplicado

• Prático 

• Economico 

• Funcional

• Informação atualizada dos clientes 

• CRM

=

Produtividade



PEP – PARTNEER EXTENSION PACK

• 1 x numero de telefone fixo nómada Ex: 2xxxxxxxx (portado ou novo) com 1000 
minutos de comunicação Fixo - Fixo

• 1 x telefone para colocar na Empresa ou num outro local com um numero de 
extensão interna.

• 1 x Softphone (Telefone virtual) instalado no seu telemóvel com uma extensão 
interna para falar com a empresa e receber chamadas “de e para” a empresa em 
qualquer parte do MUNDO!! ☺

CONSISTE EM 3 Simples Serviços



PEP – PARTNEER EXTENSION PACK

• 1 x Serviço de internet (Fixa ou 4G) no Local do 

telefone Fixo

• 1 x Contrato de serviço de dados na sua rede móvel

Necessita simplesmente de:



PEP – PARTNEER EXTENSION PACK

• Serviço de CRM via WEB para acompanhamento e  tratamento 
dos clientes. Funcionalidade de abertura de ficha de cliente 
quando a chamada é recebida. Funcionalidade de abertura de 
novo Cliente no CRM através do recebimento da chamada. 
Quick to Dial no CRM

• Aquisição de mais Extensões fixas ou Softphones para atribuir 
aos colaboradores.

• Serviço de 500 ou 1000 minutos para rede móvel Nacional

Addons para customizar à medida das necessidades :



PEP – PARTNEER EXTENSION PACK

• Vai deixar de perder chamadas que são tão 

importantes para o negócio

• Vai poder gerir os contactos diretamente da central 

telefónica

• Vai poder estar em qualquer parte do mundo, 

contactável e tratar dos seus negócios!

Simples não é ?



PEP – PARTNEER EXTENSION PACK

PREÇOS

Pep 24 Valor

Partneer extension pack DESCRIÇÃO Mensal

Remote Fix extension & mobilephone 1 Telefone fixo de secretária + 1 extensão fixa no telemóvel 29,36 €              

Added Softphone 1 Extensão fixa adicional no telemóvel 7,14 €                

Added Fix extension 1 telefone fixo adicional 4,59 €                

CRM startup licence 1 licença de software CRM integrada com telefone 50,00 €              

Telecom Options 500 min fixo móvel em Portugal 12,50 €              

Telecom Options 1000 min fixo móvel em Portugal 20,00 €              

Remote Fix extension @ mobilephone 1 Extensão fixa no telemóvel 18,61 €              

Notas:

Incluido o valor a pagar ao operador

Valores para um contrato de 24 meses

Inclui 1.000 minutos de chamadas fixo-fixo em território nacional

Restantes chamadas cobradas à parte

IVA não incluido


