
A solução para Unified Communications da Huawei consiste em uma 
plataforma única que simplifica o gerenciamento dos negócios. 

Ao integrar os meios de comunicação utilizados pelas companhias, atende 
as exigências de uso colaborativo e permite que o melhor meio seja 
escolhido para estabelecer contatos com base nos status dos usuários.

As aplicações da solução de UC da Huawei oferecem integração de voz, dados, video e serviços de streaming. 
Podem ser utilizadas em diversos cenários, com terminais para acesso VoIP, conferências colaborativas, 
treinamentos remotos e mais, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Unified Communications

Aplicações - Unified Communications

eSpace Desktop
Client baseado em PC que oferece acesso simples à 
aplicações multimídia, permitindo aos usuários usufruir 
dos serviços da empresa através de uma interface 
unificada e que promove a eficiência colaborativa. 

Principais vantagens:

Acelera a velocidade das tomadas de decisões

Aperfeiçoa a velocidade das respostas de cada fase do workflow

Otimiza processos operacionais e, consequentemente, a estrutura de toda a organização

Atende as demandas de mobilidade de colaboradores

Atende as demandas de trabalho a qualquer hora e lugar, permitindo alta eficiência em trabalhos remotos

eSpace Mobile
Client para telefones móveis que permite acesso ao sistema 
de comunicações unificadas da empresa, garantindo aos 
usuários o alcance das informações dos contatos de forma 
conveniente, não importando lugar e horário.

A Solução de IP PABX da Huawei integra voz, vídeo, fax e serviços de mensagens unificadas, 
permitindo que os terminais de voz acessem VoIP, comunicações remotas, escritórios centrais, 
etc a qualquer hora e em qualquer lugar.

IP PABX

eSpace U1930
Designado especialmente para pequenas e médias 
empresas ou filiais de grandes companhias. Garante 
acesso serviços profissionais de telefonia IP para até 
300 usuários.

eSpace U1910
Designado especialmente para pequenas empresas 
e filiais. Garante acesso serviços profissionais de 
telefonia IP para até 100 usuários.

eSpace U1960
Designado especialmente para médias empresas e 
filiais. Garante acesso serviços profissionais de 
telefonia IP para até 1000 usuários.

eSpace U1980
Designado especialmente para médias e grandes 
empresas. Garante acesso serviços profissionais de 
telefonia IP para até 10000 usuários.

Unified Gateway eSpace 
U2980
Plataforma de acesso com capacidades de rede 
flexíveis e poderosas que integram serviços de 
banda larga e banda estreita. Baseado em 
arquitetura mTCA, integra capacidades de voz e 
mídia, agindo como um servidor universal, 
garantindo comunicação altamente segura e 
confiável. Suporta até 50.000 assinantes. 

Unified Gateway eSpace 
U2990
Plataforma carro-chefe dos produtos de 
comunicação por voz da Huawei. Plataforma 
de acesso com capacidades de rede flexíveis e 
poderosas que integram serviços de banda 
larga e banda estreita. Baseado em arquitetura 
mTCA, integra capacidades de voz e mídia, 
agindo como um servidor universal, garantindo 
comunicação altamente segura e confiável. 
Suporta até 300.000 assinantes.

eSpace Mobile HD
Client para acesso em PAD que permite aos usuários 
acesso remoto ao sistema de comunicações unificadas. 
Possibilita chamadas VoIP em tempo real e conferências 
multimídia, enriquecendo a experiência do usuário. 

eSpace SoftConsole
Client para console baseado em tecnologias de IP interativas . 
Atende as exigências básicas dos agentes de serviços das 
empresas, ajudando a criar o portal de customer service e a 
melhorar a imagem da empresa perante seus clientes.
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Os gateways de acesso da Huawei possuem uma grande variedade de atributos que aprimoram a 
experiência do usuário. Com aplicabilidade em vários tipos de cenários, garantem a qualidade da 
voz e facilidade no gerenciamento das interfaces.

Gateways de acesso

eSpace EGW1520
Suporta até 20 usuários IP. Possui 4 portas FXO e 
pode ser implantado de forma independente 
como um gateway para filiais, aprimorando as 
capacidades de comunicação PSTN.

eSpace EGW1530
Suporta até 36 usuários IP, Possui duas versões: 
EGW1530A (10 portas FXO e 2 portas FXS) e 
EGW1530B (4 portas BRI e 2 portas FXS)

eSpace IAD104H
IAD para desktop que suporta até 4 usuários.

eSpace IAD208E(M)
IAD para desktop que suporta até 8 usuários

eSpace IAD132E（T)
Equipamento (1U) para acesso remoto que suporta até 
32 usuários. Baseado em cenários e capacidades por 
usuário, oferece 5 configurações típicas: 16 portas FXS, 32 
portas FXS, 16 portas FXO + 16 portas FXS, 8 portas FXO 
+ 24 portas FXS e 8 portas FXO + 8 portas FXS.

eSpace IAD1224
Equipamento (2U) para acesso remoto de alta 
capacidade que suporta até 224 usuários. O 
IAD1224 suporta customização com base em 
exigências dos usuários.

eSpace EGW1500E
Suporta até 20 usuários IP. Possui 1 porta FXO e 4 portas FXS. Pode 
ser utilizado por operadoras para implantar serviços integrados para 
empresas de pequeno porte ou SOHO, ou utilizado como gateway 
de acesso de telefonia IP em filiais e para serviços de Unified 
Communications em grandes empresas.

Plataformas de alta confiança com suporte a agentes de vídeo, web e cloud que possibilitam às empresas 
colher os benefícios de melhoria da qualidade de serviço e conquistar a confiança de seus clientes.

Plataforma para Contact Center

IVR
Sistemas de resposta de voz interativos se tornaram parte dos Contact Centers 
devido à sua proposição de valor competitiva, disponibilidade 24/7 e capacidade 
de automatização de transações rotineiras à baixo custo. 

CTI
Plataforma central da solução eSpace Contact Center.

Ferramentas de Gerenciamento e Operações
A solução eSpace Contact Center da Huawei oferece uma gama completa de componentes 
de gerenciamento e operação, incluindo: monitoramento, controle de qualidade, geração de 
relatórios, etc. Todos estes atributos são baseados em arquitetura B/S.

Outbound
O recebimento de ligações é o principal serviço de um contact center tradicional. 
O sistema de chamadas outbound da Huawei é uma solução mista de chamadas 
recebidas/realizadas; agentes de ligações externas também pode processar 
serviços de recebimento de mensagens multimídia.

Technology & Relationship

Value Added Distributor
+55-11-2125-6256
www.clm.com.br/huawei

Telefones IP nas séries Classical, Business e VIP para todos os tipos de necessidades e exigências.

Telefonia IP

eSpace 7900 - IP Phone
Telefones IP de nova geração de alta performance. O design inovador 
proporciona uma experiência intuitiva. A facilidade de uso garante uma 
comunicação muito mais eficiente. 

eSpace 8850 - Video Phone
Videofone com design moderno e de aparência integrada e 
simplificada. Destinado a mesas de gerência e diretoria. Além da 
exibição de vídeo, integra-se às aplicações de UC e outros serviços, 
como HTML browsing e outras transmissões de dados.

eSpace 8801D - Digital Cordless Handset
IAD para desktop que suporta até 4 usuários.



Solução que traz diversos atributos poderosos e capacidade flexível de rede. Suporta acesso 
banda larga/banda estreita e, ao interconectar com o software da plataforma, entrega 
distribuição de chamadas automática ou manual.

Distribuidor automático de chamadas

Huawei Contact Center ACD - eSpace U2980
Plataforma ACD "all-in-one" especialmente designada para datacenters high-end de grandes 
empresas. Em conformidade com arquitetura orientada a IMS/NGN, a solução oferece 
voice/video announcement playing, digit collecting, voice/video recording and fax.

Huawei Contact Center ACD - eSpace U2990
Plataforma ACD especialmente designada para datacenters high-end de grandes empresas. 
Em conformidade com arquitetura orientada a IMS/NGN, oferece alta densidade por porta: 
720 recursos de voz por placa, chegando até 50000 recursos de voz. Atende perfeitamente as 
exigências de grandes contact centers.

Huawei Contact Center ACD - eSpace UAP3300
Plataforma ACD especialmente designada para pequenos e médios data centers. A plataforma, 
altamente compacta e integrada, reduz os desafios de integração. Oferece densidade de porta 
de 240 agentes com full-recording. Atende perfeitamente as exigências de pequenos e médios 
contact centers. 

Conheça os sistemas de telepresença para salas disponíveis para variados modos de implantação.

Telepresença para sala

Huawei Room Presence
A série para soluções de presence para salas da Huawei reúne as pessoas por meio 
de uma experiência de reunião virtual HD, imediata e agradável. A sinergia criada 
entre os profissionais presents em uma reunião cria valor, reduz custos de 
deslocamento e garante que você esteja sempre a frente da concorrência.

Sistemas simples para uso pessoal, a qualquer hora e momento

Sistemas pessoais

Huawei VP9050
Endpoint para desktop de alta definição com 4 sites (MCUs) “embutidos” (opcional). Compõem a 
solução uma câmera digital Full HD (1080p), caixa de som de alta fidelidade (Hi Fi), microfone HD e 
tela LCD touch screen de 21.5 polegadas.

Huawei MC850/MC851
Tela de 7 polegadas, handset DECT, caixa de som stereo, câmera e interfaces compõe esta solução. 

Huawei VC100 – Aplicação móvel para videoconferência
Aplicação móvel altamente segura e confiável. Com ela, é possível se conectar facilmente ao sistema de 
videoconferência a qualquer hora e qualquer momento.

Equipamentos destinados a produzir uma experiência de videoconferência de alta definição

Periféricos

VPM220 / VPM210
Microfone que garante captura de voz 360 graus e até uma distância de 6 metros. 
Suporta cascateamento automático de até 3 microfones a fim de atingir maior 
alcance de captura de voz e criar uma experiência de áudio Hi-Fi.

VPC600/VPC620 1080p 50/60fps
Câmera de 1080p e 60fps desenvolvida pela Huawei que entrega um set completo de 
serviços de videoconferência HD. Ao suportar o padrão 3G-SDI, esta câmera pode ser 
disposta a uma distância de até 60 pés do sistema de conferência, permitindo 
implantação flexível.

Sistemas imersivos de telepresença - Solução que permite usuários a experenciar comunicações naturais, 
face a face e de altíssima qualidade.

Telepresença/Comunicações em vídeo

Huawei TP3206
Solução pioneira em telepresença panorâmica. Oferece experiência imersiva 

através de uma câmera co-óptica central e 3 displays ultrafinos.

Huawei TP3118
Experiência real de telepresença com baixo consumo de banda devido à 

tecnologia VME (Video Motion Enhancement) e HP (High Profile). O modelo 
TP3118 possui resolução de 1080P para compartilhamento de conteúdo, 16 

microfones e sistema de áudio AAC-LD triple tracks banda larga.

Huawei TP31185
Experiência real de telepresença com baixo consumo de banda devido à 

tecnologia VME (Video Motion Enhancement) e HP (High Profile). O modelo 
TP3118 possui resolução de 1080P para compartilhamento de conteúdo, 12 

microfones e sistema de áudio AAC-LD triple tracks banda larga.

Huawei TP1102
Uma forma mais simples de reunir pessoas em uma experiência virtual. Com 

resolução ultra-HD (1080p60), dimensões que simulam tamanho real e 
sistema de áudio AAC-LD, esta solução cria uma experiência face a face real e 
tem grande participação em tomadas de decisão rápidas, reduzindo o TCO.
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Endpoints que atendem perfeitamente as exigências para videoconferências 
de alta definição em vários tipos de ambientes.

Endpoints

Huawei TE30
Sistema de videoconferência com acesso a Wi-Fi e 
recurso de voz. De aparência compacta e 
instalação simples, é a escolha ideal para slas de 
conferência de pequeno e médio porte.

Huawei VP9039A
Sistema que suporta a mais alta tecnologia de codificação 
H.264 1080p 60fps, banda larga para voz (AAC-LD), 
transmissão de dados de alta definição (HD) e máximo 
de 8Mbps de largura de banda. Oferece 5x a qualidade de 
DVD e alta fidelidade de áudio.

Huawei VP9039S
Sistema que suporta a mais alta tecnologia de 
codificação H.264 1080p 30fps, banda larga para voz 
(AAC-LD), transmissão de dados de alta definição 
(HD) e máximo de 8Mbps de largura de banda. 

Huawei VP9036S
Sistema que suporta a mais alta tecnologia de 
codificação H.264 1080p 60fps, banda larga para voz 
(AAC-LD), transmissão de dados de alta definição (HD) 
e máximo de 8Mbps de largura de banda. Traz 
capacidade embutida para 4 sites (MCUs).

Huawei VP9035A
Sistema que suporta a mais alta tecnologia de 
codificação H.264 1080p 30fps, banda larga para voz 
(AAC-LD), transmissão de dados de alta definição 
(HD) e máximo de 8Mbps de largura de banda. Traz 
capacidade embutida para 4 sites (MCUs).

Huawei VP9030
Sistema que suporta a mais alta tecnologia de 
codificação H.264 1080p 30fps, banda larga para voz 
(AAC-LD), transmissão de dados de alta definição (HD) 
e máximo de 8Mbps de largura de banda. Traz 
capacidade embutida para 4 sites (MCUs).

Equipamentos que suportam diferentes tipos de endpoints e garantem a melhor 
experiência para o usuário.

Infraestrutura

Huawei SMC2.0
Huawei SMC2.0 (Service Management System 
2.0) é um sistema de gerenciamento de services 
de videoconferência de nova geração. 
Designado para suportar pequenas, médias e 
grandes organizações que desejam ter o 
controle sob seus ativos de videoconferência. 

Huawei View Point 8660

Huawei View Point 8650 Huawei VP 9620
A série 9620 emprega a última tecnologia para 
criar uma experiência de videoconferência HD 
compatível com a maioria dos fornecedores de 
endpoints. Recursos como gerenciamento 
baseado em web, GK, transcodificação, 
chamadas de conferência ad-hoc e áudio e 
vídeo são integrados neste gabinete.

Huawei VP 9610
A série 9620 emprega a última tecnologia para 
criar uma experiência de videoconferência HD 
compatível com a maioria dos fornecedores de 
endpoints. Recursos como gerenciamento 
baseado em web, GK, transcodificação, 
chamadas de conferência ad-hoc e áudio e 
vídeo são integrados neste gabinete de 1U.

Huawei UGW 9500
Primeiro gateway da indústria a suportar 
interoperabilidade entre protocolo TIP (Telepresence 
Interoperability Protocol) e sistemas de videoconferência 
baseados em SIP ou H.323. Este equipamento suporta 
H.323 e IMS (IP Multimedia Subsystem), além de 
resolução até 1080p, permitindo comunicação com 
sistemas de vídeo Huawei ou terceiros baseados em TIP.
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