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Sede:
Porto Alegre

Aumentar
a produtividade dos
funcionários que 

exercem um papel 
fundamental para

a operação. 

Reduzir os custos
de manutenção.

Melhorar o
gerenciamento

e ter mais controle
sobre a utilização

do sistema.
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Tinham um sistema de telefonia
obsoleto, instalado há 25 anos. 

Já não atendia de forma satisfatória 
às necessidades da empresa. 

Gerava altos custos de suporte
e manutenção.

R$700,00
Valor aproximado gasto com cada
participante de uma reunião.
Devido a custos de locomoção,
estadia, alimentação, etc.

DESENVOLVIMENTO

Atua em mais de
300 municípios do
Rio Grande do Sul

Descubra o que a tecnologia da Cisco é capaz de fazer pela sua empresa. 
Entre em contato conosco aqui para que nossos especialistas possam te 

ajudar.

Saiba mais sobre esse caso de sucesso:
Whitepaper

“Tínhamos muitas
limitações na estrutura

de comunicação
interna de Porto Alegre.

Isso gerava uma demanda
de suporte considerável por

parte da nossa equipe,
que conta com apenas 

três pro�ssionais". 

William Ste�en Alievi
Gerente de Projetos

de Telecomunicações

Corsan 

CONTEXTO 

Videoconferência 

Beneficiou 2.000 funcionários
direta e indiretamente

19 salas instaladas em pontos
estratégicos do estado

Agilidade na tomada de decisões
da empresa

Diminuição na necessidade
de deslocamentos, permitindo
economia de custos

RESULTADO

Telefonia IP 

Beneficiou 1.600 funcionários
· Todos os usuários da matriz
· + 50% dos usuários do estado

Reduziu as despesas mensais
com serviços de: 
R$230.000,00 a R$50.000,00 
Média de 2015

"Estamos testando
soluções de colaboração

como o Webex.
Já realizamos mais de

2.000 videoconferências". 

William Ste�en Alievi
Gerente de Projetos

de Telecomunicações
Corsan 

Desktops com videoconferência integrada
para os principais executivos

Softphone nos telefones celulares

Telefonia IP nos
servidores Cisco UCS 

Cisco 7861 

Plataforma de telefonia
Call Manager 

1500 extensões IP

Soluções
de virtualização

Sistema de 
videoconferência

completo 

Webex 

Cisco DX80

InfraTI
Parceiro da Cisco
responsável por
esse projeto
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