
O FABRICANTE 

        A Leucotron é uma empresa brasileira, localizada no Vale da Eletrônica, polo 
         tecnológico de Santa Rita do Sapucaí, no Sul do estado de Minas Gerais. 
        Iniciamos nossas atividades em 1º de agosto de 1983, sendo uma das 
        primeiras empresas e uma das propulsoras do polo, que atualmente conta 
        com cerca de 150 empresas. No princípio, a produção era de  
        equipamentos para laboratórios de análises clínicas, de onde surgiu nome.  

 
O mercado de telecomunicações passou a ser o foco da Leucotron em 1988, com o lançamento de um PABX 
eletrônico, totalmente desenvolvido por nossa equipe, especialmente feito para resolver as 
necessidades das pequenas e médias empresas brasileiras, dentro de uma realidade bem específica do 
país.  
Essa transição colocou a Leucotron no patamar de empresa inovadora e mudou totalmente nosso foco 
de negócios e a maneira de nos posicionarmos no mercado. Atualmente somos reconhecidos como uma 
das mais importantes empresas brasileiras de telefonia IP e convencional, tendo presença marcante em todas as 
regiões do Brasil, com mais de 400 concessionárias parceiras. 
 
 
 
 
 



OS PRODUTOS 

Plataformas de Comunicação PABX 

PABX Active 
 
O ACTIVE é uma plataforma de comunicação solidamente 
disseminada no mercado nacional e aderente às principais 
necessidades de negócio das pequenas e médias empresas. 
 
Capaz de operar com segurança em ambientes rústicos, industriais 
ou escritório, a plataforma ACTIVE garante confiabilidade e alto 
desempenho em cenários variados.  
Ideal para empresas que valorizam uma comunicação prática e 
segura, o ACTIVE é garantia de confiabilidade e eficiência nas 
comunicações telefônicas.  
Além da simplicidade em sua arquitetura unificada, é mais estável 
que as redes convencionais. 
 
Com a virtualização do PABX via software é também possível fazer 
ligações gratuitas entre os ramais agrupados, além de ligações 
internacionais com tarifas reduzidas. 
 
Por fim, é importante ressaltar que nem sempre é necessário 
alterar toda a infraestrutura de cabos em sua empresa, pois o 
PABX funciona utilizando cabos de rede comuns. 



OS PRODUTOS 

Central Telefônica PABX IP 

PABX Flux IP 
 
A central telefônica Flux IP foi desenvolvida para atender 
as necessidades de hotéis de grande porte. 
A central telefônica Flux IP foi desenvolvida para atender 
as necessidades de hotéis de grande porte, gerenciando 
até 2 mil ramais. A central facilita e otimiza a comunicação 
do seu hotel, além de ser compatível com os principais 
softwares hoteleiros do mercado. 
 
 
O sistema Leucotron foi projetado para oferecer uma 
experiência contínua de uso. Atividades de configuração e 
diagnóstico podem ser realizadas remotamente, a partir de 
controle de serviços da Leucotron. 
 



OS PRODUTOS 

PABX Ision IP 
 
O PABX ISION IP é uma plataforma de comunicação 
moderna, confiável e aderente às principais necessidades 
de negócio das pequenas e médias empresas. 
Projetado para atingir excelente desempenho em 
ambientes full IP, o ISION IP possui o que há de mais 
moderno em tecnologia IP aliado à confiabilidade e à 
expertise TDM Leucotron. 
 
Ideal para empresas que valorizam o sucesso de seus 
clientes, o ISION IP reflete os principais benefícios de um 
produto Leucotron: excelência tecnológica e foco do 
cliente. 

Central Telefônica PABX IP 



OS PRODUTOS 

PABX Ision IP 1500 
 
 
O melhor da telefonia. O melhor do IP, uma central 
telefônica para quem sabe aonde quer chegar. 
Comunicação unificada, de alta qualidade, para empresas 
que precisam de soluções adequadas à sua realidade – em 
possibilidades, funcionalidades e economia. 
 
Agora, startups, negócios em início de operação, empresas 
de menor porte, filiais de hotéis, pousadas, empresas com 
televendas, escolas, entre outros negócios, poderão contar 
com a eficiência de um sistema de telefonia integrado e de 
baixo custo – com a qualidade reconhecida da linha ISION, 
da Leucotron. 

Central Telefônica PABX IP 



OS PRODUTOS 

PABX Ision IP 1600 
 
Um mundo de possibilidades ao seu alcance. 
 
Comunicação unificada para empresas que precisam de 
soluções adequadas à sua realidade, com o melhor custo 
benefício, tecnologia de ponta, funcionalidades de alta 
utilidade e possibilidades de ganhos para a sua empresa, 
em todos os sentidos. 
 
Com o ISION IP 1600, você já pode contar com as diversas 
ferramentas e softwares da Leucotron para reduzir ao 
extremo os seus gastos com telefonia fixa e móvel, e 
aprimorar cada vez mais o seu atendimento. Tudo isso de 
forma acessível, com um equipamento e pacotes de 
softwares feitos para as necessidades do seu negócio. 
 
O ISION IP 1600 possibilita a entrada da linha ISION em 
empresas que tem necessidade de mais ramais que o 
ISION IP 1500 pode oferecer, e menor que o restante da 
linha de maior porte. 

Central Telefônica PABX IP 



OS PRODUTOS 

Software de Tarifação 

Taritron Flex 
 
Visão Geral 
 
Gestão de custos, controle e economia são as marcas registradas do 
Taritron Flex. Um tarifador completo, dotado de recursos avançados 
para informar e conscientizar funcionários sobre seus gastos com 
telefonia, o Taritron Flex é a ferramenta ideal para empresas que 
pretendem utilizar os recursos telefônicos de forma inteligente. 
 
Recursos 
 
Ramal Card - Função que permite atribuir crédito aos ramais da empresa 
da mesma forma que se atribui crédito a um celular. Sempre que o 
crédito acabar o usuário tem que acionar o administrador para solicitar a 
“recarga” de seu ramal. 
Relatórios Personalizáveis - Para atender as demandas de informação, os 
relatórios podem ser pré-definidos ou personalizados, de acordo com a 
necessidade de cada empresa. 
Tarifação Multisite - Adequado para empresas com filiais localizadas 
remotamente, a contribui de forma significativa para uma gestão eficaz, 
permitindo o gerenciamento centralizado de todas as filiais a partir da 
matriz.  



OS PRODUTOS 

Acessórios IP 

ATL+ Adaptador Voip ATA 
 
Acessórios IP 
 
Projetado para ambientes IP de alta confiabilidade, o ATL+ 
faz a ponte entre o mundo analógico e o mundo IP. Dotado 
de recursos exclusivos e desempenho superior, o ATL+ é 
um adaptador de telefone analógico diferenciado, que 
agrega valor ao negócio e à experiência do usuário. 



OS PRODUTOS 

Interface Celular 

ChipWay 
 
O ChipWay é a interface que veio para atender às 
expectativas na comunicação entre telefonia fixa e 
móvel. Foi projetado para garantir confiabilidade e 
economia nas chamadas, e é o elemento principal na 
estratégia de redução de custos. 



OS PRODUTOS 

Interface Celular 

NeoGate 
 
Economia garantida: ligações de fixo para celular a custos 
baixíssimos. 
 
O NeoGate permite realizar ligações de telefone fixo para 
celular com custo de ligações entre celulares da mesma 
operadora - geralmente, custo zero. Assim que o usuário 
de um ramal realiza a discagem, o NeoGate direciona a 
ligação para um dos seus chips de operadoras móveis, 
selecionando aquela que trará o custo mais reduzido para 
esta ligação. Permite também acesso ao Serviço de 
Portabilidade Leucotron, que traz precisão na identificação 
da operadora certa. 


