
O Avaya Cloud Office (ACO) é uma solução inovadora e baseada na cloud, UC-as-a-Service que combina as 
vantagens de uma plataformamoderna de  UCC  com  clientes  móveis e desktop intuitivo. Esta solução user-
friendly multi-tenant abre a porta ao negócio da cloud, ajudando-o a  expandir e melhorar o seu negócio UCC.

O que é o Avaya Cloud Office?
A ACO é uma solução de comunicações totalmente baseada na cloud para clientes empresariais, fornecendo 
poderosas funcionalidades de voz de nível empresarial, vídeo, mensagens, reuniões, conferência e 
funcionalidades de colaboração.

Proporciona a todos os colaboradores dos seus clientes um ambiente de comunicação  flexível e inovador  –  no 
escritório, em casa ou na estrada.  

Hospedado, implementado e gerido na cloud, é faturado em tarifas mensais fixas. Nem a sua empresa, nem 
os seus clientes têm de investir em hardware dedicado (que não os dispositivos) ou ter expertise. Irá sempre 
beneficiar de uma solução atualizada, fiável e segura com atualizações e funcionalidades automatizadas. 

Avaya Cloud Office 
Soluções poderosas UC-as-a-Service  
para os seus clientes

Solução tudo-em-
um: integração 

de mensagens e 
telemóveis, vídeo 
e telefone, sem 
equipamento 

dedicado on-prem

Configuração 
customizada: 

integração fácil de 
utilizadores internos, 
externos, móveis e 

locais com uma consola 
flexível baseada na web 
para a configuração de 

movimentos, adds e 
alterações

Gestão avançada 
de colaboração e 

presença: conferência 
de áudio e vídeo flexivel 

e ferramentas de 
partilha convenientes 

em qualquer dispositivo

Economiaco e “à 
prova de futuro” : um 
modelo atractivo pay-

as-you-need com taxas 
mensais que transforma 
o CAPEX em OPEX e 
garante flexibilidade e 

escalabilidade

Em suma: O ACO combina as vantagens de um serviço 
de cloud moderno com as características avançadas de 

uma plataforma moderna da UCC. 



Quais as vantagens para si e os seus clientes? 

Como agente, sabe que o futuro do canal é a cloud. Os clientes estão cada vez mais relutantes em investir em 
equipamentos dedicados on-premises ou formar funcionários em novas tecnologias complexas. 

O ACO apresenta a  tecnologia  UCC líder de mercadoda  Avaya numa plataforma de cloud contemporânea  que  
oferece um amplo set de funcionalidades, excelente qualidade de serviço e facilidade de utilização.

É fornecido através de um modelo de agente principal, por isso não tem de se preocupar em operar, fazer 
manutenção ou proteger a plataforma. Certifique-sede que os seus clientes estão a comunicar através de uma 
solução atualizada, segura e compliant.

O ACO fornece um vasto conjunto de ferramentas poderosas de análise e monitorização  que  facilitam a 
manutenção de KPI’s e personalizam-nos conforme necessário.

Irá gerar receitas recorrentes previsíveis, estabelecer ligações de longo prazo com os seus clientes e expandir o 
seu negócio sem ter de desenvolver conhecimentos internos.

A Westcon assume o papel de agente principal.  
Gerimos a instalação e operação da sua solução e 
costumizamos plataforma de acordo com as suas 

necessidades

A Westcon tem uma forte presença global e está disponível 
para o ajudar a gerir projetos internacionais – desde o 

lançamento da sua solução até à faturação consolidada em 
todo o mundo.

Somos um dos principais distribuidores mundiais 
de UCC, segurança e networking e mantemos a  

nossa própria plataforma em cloud, otimizanda para 
satisfazer as exigências do canal.  Isto coloca-nos 

numa excelente posição para apoiar todas as fases 
dos seus projetos ACO

Há muitos anos que a Westcon trabalha com a Avaya 
e conhece o seu portfólio e o perfil dos seus parceiros. 

Vamos ajudá-lo a desenvolver o seu negócio, e saber onde 
procurar oportunidades de cross-selling e upselling

Como a Westcon o apoia como  Master Agent

Os nossos serviços profissionais oferecem um vasto portfólio de 
serviços de comissionamento e configuração para dispositivos ACO 
e entregam dispositivos plug-and-play pré-configurados aos seus 

clientes.  

Get started with ACO today
 
1. Registe-se na nossa página ACO

2. Obtenha duas licenças gratuitas no nosso 
programa de demonstração

3. Contacte os nossos especialistas em vendas 
para discutir os seus projetos específicos

Fale connosco agora 
através do  

012345-67890 

avaya.de@westcon.com 

avaya.de@westcon.com

