Microsoft Teams
Managed by
Lumen

Colaboração efetiva e
integração de serviços PSTN
para agilizar seus negócios.
Os Serviços de Colaboração da Lumen, aliados
ao MS Teams, formam um conjunto seguro e
adaptativo para ajudar sua empresa a
modernizar suas ferramentas de comunicação.

Leve suas comunicações para a nuvem, de forma
completa ou em etapas. Com a possibilidade
de formar ambientes híbridos, você define
a velocidade e características da migração.

Microsoft 385

Microsoft Teams

Ambientes
Privados

Mantenha integridade,
segurança e governança
em seus próprios
ambientes. Proteja
seus investimentos
e tenha a flexibilidade
para adaptar-se
quando necessário.

Cloud
Híbrida

Implemente serviços de
comunicação aderentes
às novas formas de
trabalho de seus usuários
e requerimentos
de seus negócios.

Microsoft Teams
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Multi-Tenant
Carrier Class
Session Border Controller

MS Teams Managed by Lumen
É um requisito-chave na Transformação Digital
baseada em serviços Office 365. Com ela você
pode:
Agilizar seus processos de negócios, adotando
o hub MS Teams para simplificar sua operação
e aumentar a produtividade de sua equipe.

Microsoft
365
Lumen, um Gold
Partner Microsoft
Trusted CSP Service
Provider, pode licenciar,
implantar e integrar seu
ambiente MS Teams
365 em nuvem.

lumen.com

Teams
Framework
+ Calling Plans

MS Phone System com
tecnologia direct routing
junto aos serviços PSTN
da Lumen, fornecem
uma solução corporative
completa para sua
empresa.

Melhorar seu fluxo de caixa e indicadores
financeiros substituindo a compra de
equipamentos por serviços de infraestructura e
adminstrados por Lumen.
Simplificar a entrega e migração ao Teams. Tenha
serviços de suporte em UC, com billing e SLA em
um único ponto de contato.

Simplificar a entrega e migração ao Teams.
Tenha serviços de suporte em UC, com billing
e SLA em um único ponto de contato.
Inovar e deixar inovar, oferecendo autonomia
para seus projetos departamentais, sem perder
o controle e a gestão da infraestrutura.

Três Data Centers no
Brasil: São Paulo, Rio
de Janeiro e Curitiba.

Agilidade, flexibilidade
e gestão administrada
consistente com suas
próprias políticas
corporativas.

Gestão unificada
da infraestrutura.

Resiliência e
continuidade
de negócios.

MANAGEMENT

Integração com
servicios de
telefonia
pública PSTN.

Suporte 24/7 com
especialistas Lumen.

Ampla oferta de
conectividade.
Através da nossa
extensa rede global.

Gestão de
segurança
(física e lógica).

Uma estrutura sólida no Brasil e no mundo

+ 720.000
Km de rotas de fibra
óptica global

+ 150.000
Prédios
conectados

+ 350

Data Centers
globalmente

~40.000
Colaboradores
mundialmente

Podemos desenvolver um projeto sob medida para
as necessidades dos seus negócios.

Fale com um especialista Lumen!
0800-71-4747 lumen.com contato.BR@lumen.com
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+2.000

Servidores virtuais
gerenciados no Brasil

