
A	Ericsson-LG	marca	o	retorno	do	nome	Ericsson	ao	mercado	enterprise	
e	 	agora		 	em		conjunto		 	com		outro		 	gigante		 	do		mundo		mul7mídia,			
a		LG	
Electronics.	 O	 obje7vo	 da	 empresa	 é	 tornar-se	 líder	 no	 setor	 de		
telecomunicações,	oferecendo	soluções	personalizadas	para	operadoras	
e		corporações,	com	um	porCólio	que	vai	desde	a	infraestrutura	de	rede	
fixa		e	móvel	até	a	empresarial.	

 

Ericsson	LG-Enterprise	é	um	provedor	líder	de	soluções	de	comunicação	de	negócios	com	mais	de	
40	anos	de		experiência	no	mercado	global.	
 
Trazendo	 a	 sua	marca	 premium	 'iPECS'	 para	 o	 mercado,	 a	 Ericsson	 LG-Enterprise	 oferece	 uma	 linha	
completa	 de	 	 produtos	 para	 Comunicações	 Unificadas	 para	 empresas	 de	 pequeno	 a	 grande	 porte,	 e	
estabelece	a	sua	posição	forte		através	de	tecnologia	avançada	e	diversos	locais	de	referência.	

O FABRICANTE 



OS PRODUTOS 

iPECS	UCP	

O IPECS UCP é a plataforma de comunicações unificadas da LG-Ericsson projetada para 
atender às necessidades de  comunicações tanto do mercado SMB quanto de maior porte. 
iPECS 
UCP é uma plataforma eficaz para UC, Aplicação e Solução 
de  Mobilidade. 
 
iPECS UCP foi concebido como um servidor de chamadas, 
com uma  arquitetura de integração UC, oferecendo serviço 
de alto-padrão e  várias opções de extensões. 
 
As empresas poderão otimizar as soluções para o seu 
negócio atual e  as aplicações proporcionará um ambiente 
de negócios perfeito para  aumentar sua produtividade. 
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UC Fácil e Econômico 
 
O servidor Básico do iPECS UCP já é o próprio servidor do sistema UCS Standard, não requerendo um 
servidor externo.  Os usuários poderão utilizar vídeo, mensagens instantâneas, conferência de áudio, 
correio de voz visual, bem como  chamadas de voz em uma única plataforma. Através de um servidor 
externo, o iPECS UCS Premium oferece outros  recursos de colaboração. 
 
Aumentar a Confiabilidade com uma arquitetura distribuída 
 
Através de sua arquitetura distribuída, é possível de se ter  
sistemas com uma localização geográficas distantes /  
redundância de Servidor e T-Net, proporcionando uma alta  
confiabilidade dos sistemas e, torna-se a gestão muito fácil  para 
ambos, tanto para os escritórios locais quanto para os  remotos. 
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Aumentar a confiabilidade com arquitetura distribuída. 
 
Características de redundância geográfica / Server e T-Net proporcionam alta confiabilidade e tornam a 
gestão muito  fácil tanto para os escritórios locais eremotos. 
 
Em qualquer lugar a qualquer hora. 
Com os aplicativos iPECS UCS mobile Client, Mobile Extension, DECT e terminais Wi-Fi são 
utilizados para  comunicações móveis, estando disponíveis dentro e fora do escritório. 
 
Melhor desempenho da empresa. 
 
O iPECS CCS, IPCR, Atendent, NMS, Voice Mail, Click call e Microsoft 
Lync são  aplicativos que ajudam os usuários a construir uma solução de 
comunicação  unificada eficiente, integrando com a atividade do negócio 
de cada usuário. 
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Instalação e gerenciamento simples. 
 
Gerenciamento via da Web baseada em HTML5 ajuda o administrado a 
alterar a configuração de uma maneira  simples e eficaz. 
 
Investimento eficiente. 
 
A capacidade pode ser expandida através de uma licença simples. Os usuários 
podem economizar no custo inicial e  pode investir para licenças adicionais 
conforme o crescimento da sua empresa. 



OS PRODUTOS 
 
Menor Custo Total de Propriedade e Despesas em Comunicação 
 
A Ericsson LG possui soluções para todos os segmentos de  mercado, tanto para pequenas, médias e 
grandes empresas e  corporações. Com uma experiência de mais de 40 anos,  refletindo diretamente em 
nossos produtos e soluções. 
 
O melhor dos quais, para o mercado de Pequeno e Médio porte,  é o iPECS UCP, que ajudará você a 
economizar dinheiro e reduzir  custos. 
 
iPECS UCP emprega uma arquitetura modular totalmente  distribuída para oferecer todas as 
vantagens de Voz sobre IP. 

 
A infra-estrutura de voz / dados única, reduz significativamente os custos de gerenciamento de sua solução de  comunicação. iPECS UCP é projetado 
exclusivamente modular e arquitetura distribuída. É possível fornecer um  ambiente de comunicação econômico como o gerenciamento multi-site ou 
escritório móvel. 
 
Com arquitetura modular, terminais e clientes podem ser localizados em qualquer lugar com acesso à sua rede. Como  usuário pode se conectar em 
qualquer lugar, aumento a produtividade do negócio. 
 
iPECS UCP é facilmente escalonável com licenças. Esta escalabilidade ajuda a salvar o investimento inicial e também  protege o investimento futuro. 
Também possui uma poderosa capacidade de redundância, tanto de servidor, rede e  energia para garantir a ininterrupção da operação. 
 

      A gestão inteligente iPECS permite uma interface altamente versátil para economizar tempo e custos de  gerenciamento de todas as 
      soluções iPECS  em um ambiente distribuído. Possibilidade de áudio e de vídeo  conferência através do sistema 

eliminando a necessidade de caros equipamentos de videoconferência de terceiros. 
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Os três modelos de UCP. 
 
Os usuários podem simplesmente expandir a capacidade do seu sistema começando com uma base 
UCP100,  UCP600, UCP2400 com licença de iPECS UCP. 
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Capacidade	do	Sistema:	
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iPECS	eMG80	

Experimente uma solução de comunicação de destaque 

iPECS eMG80 adota tecnologias VoIP em IP / TDM sendo uma plataforma de 
comutação híbrida optimizada. A  capacidade de se comunicar facilmente em 
redes IP oferecem vantagens sobre as tecnologias híbridas existentes,  que 
permitem pequenas e médias empresas acessar com eficácia produtiva e utilizar 
as aplicações do iPECS eMG80  de uma forma simples e de baixo custo. 
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Expansibilidade transparente para SMBs 
 
Com iPECS eMG80, você pode começar com um pequeno sistema (8 a 12 usuários por exemplo) e chegar 
facilmente  para mais de 100 portas, através de ampliações. Utilizando uma arquitetura multi-gabinete (KSU) que 
permite até  quatro KSU e uma expansão KSU para configurar um sistema dinâmico. iPECS eMG80 oferece 
comunicações de baixo  custo para micro e pequenas empresas e com capacidade de expansão para empresas de 
médio porte. 
 
Custo eficaz e tecnologia VoIP expansível 
 
A plataforma iPECS eMG80 inclui tecnologia VoIP avançada, de baixo custo, com entroncamento SIP, conectividade  
remota e multi-site em rede com custo mínimo para sua empresa ultrapassar as fronteiras geográficas. 
 

Funcionalidades e Aplicativos avançados 
 
O avançado conjunto de recursos abrange todas as características básicas e funções de uma plataforma de  
comunicação moderna, tais como transferência, identificador de chamadas, MOH, etc, oferecendo funções  
avançadas, incluindo Auto Atendimento com multi-nível integrado e correio de voz com notificação de celular e  
E-mail. 
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Facilidades:	
•  Auto Atendimento e Correio de Voz 

integrado; 

•  IP-Attendant; 

•  Centralized Attendant; 

•  Notificação por E-mail; 

•  Correio de Voz centralizado; 

•  Personal Groups; 

•  Mobile Extension; 

•  Grupos DAC; 

•  Web Call Back; 

•  Green Power Save. 
 
 

Diagrama	de	Serviços:	
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FACILIDADES	INTRÍNSECAS	DO	SISTEMA	

 
iPECS	eMG80	e	UCP100	 NAT-T	
 
•  Registros de clientes que estão na WEB 
•  NAT transversal intrínseco ao sistema 
•  Registro de gateway que estão na WEB 
•  Simples configuração de firewall 
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SALAS		DE		ÁUDIO	CONFERÊNCIA	

O Sistema IPECS eMG800 possui 9 salas de áudio conferencia, cada sala com até 13 participantes. 

Sala	1	 Sala	2	 Sala	9	
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FUNÇÃO DAC (Distribuição Automática de  Chamadas) 

O Sistema DAC é intrínseco no sistema, sendo que, a função DAC pode ser acessada pelo 

supervisor via WEB.  Supervisor DAC poderá visualizar via WEB os seguintes dados: 

•  Ligações em fila 

•  Agentes ocupados 

•  Tempo médio de fila 

•  Maior tempo em fila 

•  Média de tempo de ligação 

•  Total de ligações atendidas por agente 

•  Total de ligações perdidas por agente 

•  Média de tempo com ring por agente 

•  Média de tempo de duração de chamada por agente 

•  Mensagem de boas vindas 

•  Mensagem de fila 
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Tela do Supervisor 
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Solução	de	Comunicação	Unificada	
UCS	Standard	

BeneOcios	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Colaboração	
•  Produ7vidade	
•  Segurança	
•  Mobilidade	

Funções	principais	
 
IP	Phone	
•  Presença	
•  Chat	
•  Vídeo	Conferência	ponto	a	ponto	
•  Sala	de	conferência	
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TELEFONES	DIGITAIS	
A nova série de aparelhos digitais LDP-9000 possui um design simples e ergonómico e características de valor  agregado. O foco da 
séria LDP-9000 é o bem estar do usuário tanto no design quanto na comunicação empresarial  diária; Design de fácil utilização, botões 
intuitivos e fáceis de usar, monofone confortável, viva-voz full-duplex e  display LCD. 
 
Hoje, a Ericsson LG-Enterprise oferece dois modelos, LDP-9008D para uso básico e LDP-9030D para uso profissional.  Opcionalmente, 
para o aparelho 9030D, tem a possibilidade de acrescentar painel de teclas adicional, o LDP-9048  DSS, que possui 48 teclas. 

Telefone	Digital	9208D	

•  Display	LCD	de	02	linhas	e	24	caracteres	cada;	
•  Iden7ficador	de	Chamadas;	
•  08	teclas	programáveis	com	LEDs	de	sinalização;	
•  07	teclas	fixas;	
•  Viva-Voz	Halfl-Duplex;	
•  Saída	para	Headset	(RJ-9);	
•  Controle	de	volume;	
•  Montagem	em	Parede	(suporte	opcional).	

Telefone	Digital	9224DF 
•  Display	LCD	gráfico	de	3	linhas	e	192	x	36	pixels;	
•  Backlit;	
•  Iden7ficador	de	Chamadas;	
•  24	teclas	programáveis	com	LEDs	de	sinalização;	
•  03	teclas	somkey;	
•  11	teclas	fixas;	
•  Viva-Voz	Full-Duplex;	
•  Controle	de	volume;	
•  Saída	RJ-9	para	fone	de	cabeça;	
•  Suporte	EHSA	
•  Suporte	a	painel	de	teclas	adicional;	
•  Montagem	em	Parede	(suporte	opcional).	
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TELEFONES	IP	
LIP-9071	IP	Phone	

Ericsson LG iPECS LIP-9071 é um telefone de vídeo em desktop premium com interface multi touch. 
Sua solução  multi-funcional, com voz e vídeo, fornece benefícios ilimitados a 
diversos usuários, tanto trabalhadores remotos, 
gerentes e  executivos. 
 
Empregando normas SIP (Session Initiation Protocol), o 
iPECS LIP-  9071 controla e gerencia as comunicações em 
tempo real. Além  disso, iPECS LIP-9071 pode ser integrado 
com um aplicativo de  colaboração iPECS UCS (Unified 
Communications Solution) para  expandir sua área de 
comunicação e melhorar drasticamente a  produtividade do 
negócio e capacidade de resposta aos clientes. 
 
 

 Características: 
 

•  SIP Account 
•  Redial 
•  Hold 
•  Chamada em espera 
•  Call park / Call pick up 
•  Mute 
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•  Transferência / Conferência 
•  DND (Do Not Disturb) 
•  Acesso direto ao correio de voz 
•  Indicador de Mensagem 
•  Auto dial (speed dial) 
•  Discagem com fone no gancho (hot key 

dialing) 
•  Registro de chamadas (total 500) 
•  Toque de ringue diferenciado 
•  Presença (por BLF) 
•  Directório / Phonebook (1.000) 
•  SMS (Station only) 
•  Restrição de chamadas 
•  Memória Interna 2GB expansível até 

16GSDHC 
•  Atualização automática 
•  Diagnóstico (somente emTest Mode) 
•  Gerenciamento Web 

HDM	

Android/IO	

Integração	MulQmídia	entre	DisposiQvos	
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LIP-9002	-	Professional	IP	Phone	
 
•  Display	de	02	linhas	gray	graphic	(128x32);	
•  04	teclas	de	funções	programáveis	
•  Headset	/	Speaker	phone	
•  PoE(802.3af)	
•  LLDP-MED	/	802.1x	security	support	
•  Open	VPN	support	

LIP-9020	–	Standard	Gigabit	IP	Phone	
 
•  Display	de	05	linhas	gray	graphic	com	BackLit	(320x80);	
•  10	teclas	de	funções	programáveis;	
•  WB	Voice	para	Headset	/	Speaker	phone;	
•  PoE(802.3af);	
•  LLDP-MED	/	802.1x	security	support	
•  Open	VPN	support	
•  Open	VPN	support	

LIP-9030	–	MID	Range	Gigabit	IP	Phone	
 

•  Display	de	07	linhas	gray	graphic	com	BackLit	(320x112);	
•  24	(8x3	páginas)	teclas	de	funções	programáveis	
•  WB	Voice	para	Headset	/	Speaker	phone	
•  PoE(802.3af)	
•  LLDP-MED	/	802.1x	security	support	
•  Open	VPN	support	
•  UC	enabled	(	IM	Presence	para	Client	UC	


