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Grandstream inclui novo modelo em sua premiada série UCM de 
PBXs IP 

 
A série UCM6200 oferece recursos avançados de voz, vídeo, dados e mobilidade sem qualquer 

taxa de licenciamento 
 
Boston, MA (8 de stembro de 2016) — A Grandstream Networks, Inc., que conecta o mundo 
desde 2002 com soluções premiadas de comunicação unificada SIP, anunciou hoje a inclusão 
do UCM6200 ao seu portfólio de PBXs IP. A série UCM6200 apresenta três modelos repletos 
de recursos personalizáveis de comunicação unificada sem qualquer taxa de licenciamento ou 
recorrente. A mesma plataforma líder do setor implantada na conhecida série UCM6100, que 
continua sendo aprimorada a cada mês com mais recursos e funcionalidades, foi utilizada na 
série UCM6200. A plataforma da série UCM oferece recursos abrangentes para empresas de 
pequeno e médio porte, incluindo resposta interativa de voz (IVR) em vários níveis, 
atendimento automático, gravação de chamadas, registros de informações de chamadas 
(CDR), pontes de conferência integradas, suporte a vídeo SIP, peering de vários escritórios, 
integração com o Google Calendar, suporte a WebRTC e muito mais.  
 
Ideal para ambientes de pequenas e médias empresas, residenciais e dos setores de 
hospitalidade, varejo e saúde, a série UCM6200 inclui três modelos com ligeiras variações no 
número de portas FXO, na quantidade de usuários e chamadas simultâneas permitidas. O 
UCM6202 inclui 2 portas FXO e suporta até 500 usuários e 30 chamadas simultâneas, 
enquanto o UCM6204 inclui 4 portas FXO, suporta 500 usuários e 45 chamadas simultâneas. 
Para quem deseja um modelo mais avançado, o UCM6208 inclui 8 portas FXO e suporta 800 
usuários e 100 chamadas simultâneas.  
 
“Nós desenvolvemos a série UCM6200 usando a mesma plataforma inovadora criada para a 
série UCM6100; isso possibilita o suporte a adições futuras de recursos e aprimoramentos”, 
comentou David Li, CEO da Grandstream. “A série UCM é a base de nossa solução de 
telefonia e nós a aprimoramos continuamente com mais recursos e funcionalidades, pois a 
inovação é essencial para nossos negócios. Nossos clientes já se habituaram ao conjunto de 
recursos líderes do setor oferecidos pela série UCM, junto com sua capacidade de instalação e 
gerenciamento integrados, e estamos empolgados com a continuidade dessa tradição na série 
UCM6200.”  
 
Os recursos do UCM6202 e do UCM6204 incluem: 
 

• 2/4 portas FXO, 2 portas FXS, 2 portas Gigabit 
• 3 pontes de conferência, cada uma com suporte a 25 participantes 
• Até 500 dispositivos SIP registrados 
• 30/45 chamadas VoIP simultâneas  
• Suporta os modos comutado, de rede dupla e de roteador 
• Inclui um servidor DHCP integrado 

 



Os recursos do UCM6208 incluem: 
 

• 8 portas FXO, 2 portas FXS, 2 portas Gigabit 
• 6 pontes de conferência, cada uma com suporte a 32 participantes 
• Até 800 dispositivos SIP registrados 
• 100 chamadas VoIP simultâneas 
• Suporta os modos comutado, de rede dupla e de roteador 
• Inclui um servidor DHCP integrado 

 
Preços e disponibilidade 
A série UCM6200 já está comercialmente disponível por meio dos canais internacionais de 
distribuição da Grandstream. 
 
 
SOBRE A GRANDSTREAM NETWORKS 
A Grandstream Networks, Inc. conecta o mundo desde 2002 com produtos e soluções de 
comunicação SIP unificada que permitem que as empresas sejam mais produtivas do que nunca. 
Nossas soluções premiadas atendem aos mercados de pequenas e médias empresas e 
corporativo, tendo sido reconhecidas internacionalmente por sua qualidade, confiabilidade e 
inovação. As soluções da Grandstream reduzem os custos de comunicação, melhoram a 
segurança e aumentam a produtividade. Nossos produtos baseados em SIP de padrão aberto 
oferecem ampla interoperabilidade, recursos inigualáveis e flexibilidade. Visite 
www.grandstream.com para obter mais informações ou se conecte a nós no Facebook, no 
Linkedin e no Twitter. 
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