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Pontos de atenção 

 

 

O NET Empresas é a integração dos serviços NET com os produtos de Telefonia Fixa, Banda Larga e TV por 
Assinatura de uso exclusivo profissional. Os públicos-alvo são profissionais liberais, micro e pequenas 
empresas. 

Plano NET Empresas com e sem Busca Automática. 
 

 4 e 8 linhas com busca automática 

. Busca automática (Número chave + desvio para demais linhas, no caso de linha ocupada). 

. O plano de fone com busca automática tem a sigla “ba”, vai aparecer conforme exemplo abaixo: 

Fone NET Empresas 4 linhas ba ilimitado 
 

 2, 4 e 8 linhas sem busca automática  

. Não haverá chaveamento entre as linhas, no caso de linha ocupada. 

. O plano de fone sem busca automática , vai aparecer conforme exemplo abaixo: 

Fone NET Empresas 4 linhas ilimitado 

• Nos planos NET Empresas de 4 e 8 linhas com busca automática o siga-me não funciona. 

• Não é possível utilizar o POS (Máquina de Cartão) VIA FONE em clientes com busca automática. 

•  Para os produtos com NET Empresas com 4 linhas será instalado na empresa do cliente apenas 01    e-MTA 
Wi-Fi e 01 e_MTA s/ Wi-Fi. Vide painel abaixo. 

• Para os produtos com NET Empresas com 8 linhas será instalado na empresa do cliente apenas 01     e-MTA 
Wi-Fi e 03 e-MTA s/ Wi-Fi. Vide painel abaixo. 

• Todos os e-MTA´s deverão ser instalados juntos e, de preferência, próximo ao PABX, nos casos de 4 e 8 
linhas. 

Produto Fone Virtua Equipamento 

NET Empresas 

04 LINHAS 1 

  01 e-MTA Wi-Fi 
 
 
 
  01 e-MTA Standard 

08 LINHAS 1 

  01 e-MTA Wi-Fi 
 
 
 
  03 e-MTA Standard 

O NET Fone Empresas é a melhor opção de telefonia fixa, oferecido pela NET, em parceria com a Embratel.  

O serviço utiliza a rede de última geração da NET, presente nas maiores cidades do Brasil, e a rede de 
sinalização e longa distância da Embratel, a mais tradicional operadora de telecomunicações no país.  

Só o NET Fone Empresas tem: 

• Muita economia usando o 21 em todos os tipos de ligações e planos; 

• Tarifa reduzida de ligações de NET Fone Empresas para móvel e mais reduzida para Claro;  

• Escolha do número (dentro das opções existentes e apresentadas no momento da contratação);  

• Permite a instalação em centrais de telefones (PABX); 

• Planos ilimitados para falar à vontade com o Brasil. 

Público: Todos 


