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Assunto: Comunicado contrato telefonia fixa/móvel local e longa distânciaAssunto: Comunicado contrato telefonia fixa/móvel local e longa distância

 

Comunicamos que o Contrato nº 02584/2022, que versa sobre o serviço de telefonia fixa e móvel local e longa
distância inicia sua vigência em 03/05/202203/05/2022 e que a par r desta data todos os usuários com permissão de
realizar ligações interurbanas devem u lizar a operadora VIVO (015)VIVO (015) ao realizar ligações no sistema PABX do
câmpus Presidente Epitácio. Informamos ainda que a u lização do sistema VOIP para ligações para reitoria e
demais câmpus do IFSP deve continuar a ser utilizado conforme Comunicado nº PEP/DRG 003/2018.

Exemplos de utilização:Exemplos de utilização:

Ligação local = 1#CCC+SSS+NÚMERO
Ligação interurbana = 1#CCC+SSS+OPERADORA+DDD+NÚMERO
CCC = Código de conta do usuário PABX
SSS = Senha do usuário PABX
OPERADORA = 015
DDD = Código de area
NÚMERO = Número do telefone fixo ou móvel desejado.

Para mais detalhes podem ser consultados no link do Processo de Contratação de Serviço de Telefonia para o
IFSP Câmpus Presidente Epitácio: https://suap.ifsp.edu.br/processo_eletronico/processo/211083/?
tab=documentos

Dúvidas e sugestões podem ser encaminhadas para telefonia.pep@ifsp.edu.br

 

 

Câmpus Presidente Epitácio/SP, 3 de maio de 2022
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