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VISÃO GERAL

VANTAGENS

O Gestel Tarifador é integrado com as principais centrais usadas hoje no 
mercado e proporciona uma nova maneira de se fazer gestão. Com os 
relatórios e gráficos disponíveis é possível gerir de forma cômoda e muito 
mais simples, todas as centrais telefônicas do seu parque de telecom, com 
dados agrupados por ramais, departamentos, centros de custo e 
funcionários. A configuração do módulo é feita somente uma vez e 
replicada automaticamente para o módulo de coleta, que é instalado na 
infraestruturainfraestrutura do cliente. Após a configuração das centrais, o módulo de 
coleta faz a busca automática dos bilhetes gerados, enviando-os para o 
Gestel, de forma que estes bilhetes sejam processados e disponibilizados 
para consulta. Não há limite para o cadastro de centrais telefônicas, 
portanto, a nossa solução permite a tarifação, de forma simultânea de 
várias centrais, sempre obedecendo as regras de tarifação dos contratos.

Além da tarifação, também é possível realizar a integração com softwares 
de terceiros, emitir faturas individualizadas para os responsáveis (tanto 
departamentos e centros de custos, quanto para funcionários) pelos 
recursos, além de também solicitar o ateste destas contas, identificando 
ligações feitas por motivos particulares ou destinatários incluídos na 
blacklist.

OO módulo de coleta é compatível com diversos protocolos de comunicação 
TCP como FTP, SFTP, HTTP, Telnet, SSH, TLS/SSL e UDP, o que torna a 
ferramenta compatível com qualquer central telefônica, bastando que esta 
forneça os dados necessários para a tarifação de seus bilhetes.

TEM - TELECOM EXPENSES MANAGEMENT
Gerenciamento dos cadastros de todos os insumos utilizados na telefonia 
fixa, móvel e dados, dando ao gestor uma visão integrada e centralizada de 
todos os recursos (linhas diretas e móveis, equipamentos, aparelhos) 
agrupados por centro de custo, departamento e usuário. 

CENTRAIS TELEFÔNIAS ILIMITADAS (MULTI-SITE)
NoNo Gestel Tarifador não há limitação de cadastro de centrais. O sistema 
coleta e processa os bilhetes de forma simultânea, e automaticamente faz 
o processamento e a aplicação do quadro tarifário, independente da 
central, sempre obedecendo regras cadastradas em cada contrato.

CONFIGURAÇÃO DINÂMICA DAS REGRAS DE TARIFAÇÃO
ÉÉ possível configurar várias regras de tarifação, podendo ser agrupadas 
por centro de custo, departamento, centrais ou até mesmo ramais. Assim 
é possível ter 100% de assertividade na tarifação de ligações além de 
indicadores auxiliando na gestão integrada da sua conta.

PAINEL DE GESTÃO COM INDICADORES 
UmUm dashboard com informações da sua conta, com diversos indicadores 
que facilitam a tomada de decisão e a forma de gerenciar os recursos  do 
seu parque de telecom, criado de forma intuitiva para aprimorar a 
utilização e a experiência dos usuários.

JUNÇÃO DE CONTRATOS
ComCom o Gestel Tarifador é possível importar as contas dos contratos de 
telefonia móvel e vinculá-los os seus recursos aos responsáveis, de forma 
que seja feito o ateste de ligações do ramal e móvel, dinamizando o fluxo 
de informações e economizando tempo.
 
ATESTE DE LIGAÇÕES PARTICULARES
GerenciamentoGerenciamento de forma simples as ligações particulares dos 
responsáveis pelos recursos que podem ser atribuídos diretamente à 
usuários, centros de custo ou departamentos.

ACOMPANHAMENTO DE FRANQUIAS
Permite o acompanhamento das franquias da conta à partir de uma 
simples consulta ao painel de gestão, permitindo que se tome medidas 
para que não haja surpresa na conta de telefonia.
das individualmente. 
 
TOTOTALMENTE WEB
O Gestel Tarifador é uma ferramenta totalmente web. Os usuários podem 
acessar a ferramenta de qualquer dispositivo conectado à internet e um 
navegador. 

HOSPEDADO NA NUVEM
PensandoPensando em minimizar os investimentos do cliente em infraestrutura, nós 
alugamos e hospedamos o sistema em nuvem nos nossos servidores com 
toda a segurança e proteção dos dados contidos.

HOSPEDADO NO CLIENTE
Também é possível realizar a instalação da solução na infraestrutura do 
cliente, onde a especificação mínima é dada de acordo com a quantidade 
de bilhetes e número de usuários simultâneos.

COMCOMPATIBILIDADE
O Gestel Tarifador é compatível com qualquer central ou equipamento do 
mercado desde que o mesmo gere as informações necessárias. Caso o 
sistema ainda não tenha integração com o equipamento utilizado nós 
fazemos de forma gratuita.

INTEGRAÇÃO COM SOFTWARE DE TERCEIROS
AA solução é totalmente aberta para integrações com softwares de terceiros, 
podendo ser integrado à soluções de gestão hoteleira, gerando as contas 
telefônicas avulsas por apartamentos, por exemplo.

DOCUMENTAÇÃO E TREINAMENTO GRATUITOS
Acesso a manuais e vídeo-aulas de como utilizar a ferramenta e gerar 
relatórios.
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• Tarifação centralizada multi-site, multi-coleta;
• Coleta de bilhetes através de conexões: FTP, SFTP, HTTP, Telnet, SSH, TLS/SSL e UDP
• Acesso via portal web de acordo política de permissões;
• Acesso através de navegadores utilizados no mercado;
• Relatórios emitidos nos formatos: PDF, DOCX, XLSX, CSV;
• Interface de usuário simples e padrão, primando pela facilidade de uso e melhor experiência de usuários;
•• Buscas simples através de listas configuradas pelo usuário com combinações de colunas e ordem de exibição;
• Controle de log de utilização do sistema;
•   Customização da solução para o cliente, permitindo a alteração da logo, papel de parede e endereço;
• Cadastro de centros de custos e departamentos, sem limite de níveis;
• Portal web para cadastro e recadastro de funcionários;
• Portal web para consulta de lista telefônica;
• Configuração simples e ágil dos planos tarifários;
•• Cadastro de contratos das operadoras vigente para conciliação de contas;
• Identificação de ramais e senhas utilizados na central PABX e não cadastrados no sistema de tarifação.
• Cadastro de faixas de horários de utilização;
• Gerenciamento de blacklist de destinatários;
• Coleta automática ou inserção manual de bilhetes;
• Agendamento de coleta e processamento de bilhetes;
• Permite a importação manual de bilhetes;
•• Envio de e-mails para grupos de usuários;
• Permite o recálculo das ligações sempre que necessário, como por exemplo, quando alguma das tabelas de preços das operadoras for modificada.
• Ateste de ligações particulares;
• Relatórios por data;
• Relatórios por ramais;
• Relatórios por centro de custo;
• Relatórios por departamento;
•• Relatórios por tipo de ligações (entrantes, saintes, internas);
• Relatórios por centrais cadastradas;
• Relatórios por grupo de ramal;
• Relatórios por utilização de funcionário;
• Relatórios por tipo de recursos (DDD, DDI, local, Celular)

PRINCIPAIS FUNÇÕES


