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URA de atendimento (ou Planto de Discagem como é chama-
da no PBX) é a ferramenta utilizada para o atendimento ao 
cliente. Na URA o cliente pode escolher opções de atendi-
mento, digitando um número durante a ligação.

URA é a abreviatura de Unidade de Resposta Audível. Nela 
o cliente pode navegar e encontrar facilmente o que deseja 
fazer, escolhendo o setor ou ramal desejado.

Antes de começar:

• Você deve ter permissões de administrador ou superadmi-
nistrador.

• Extensões, clipes de som, músicas em espera etc. devem 
ser criados fora do editor antes de serem adicionados ao 
plano de discagem.

Configuração da URA de 
Atendimento – Plano de Discagem

clique aqui para acessar o link

Faça login em my.jive.com/pbx.01

Clique em Planos de discagem na barra lateral esquerda 
e clique em Adicionar plano de discagem.

02

http://my.jive.com/pbx
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O próximo número disponível preencherá automa-
ticamente o ramal; altere esse número conforme                
necessário.

03

Digite um nome para o plano de discagem.04

Clique ícone de marca de seleção do Portal do adminis-
trador e, em seguida, clique no novo plano de discagem 
para abrir o editor.

05

Arraste e solte os nós da barra lateral  esquerda         
para a tela.

06

Arraste e solte ícone do próximo nó do plano de dis-
cagem para conectar nós em um fluxo de chamadas. 
Verifique se cada ícone de destino tem um destino ou 
se as chamadas serão descartadas.

07

Conclua as configurações para cada nó.08

Clique em Save.09

Para dar vida ao seu plano de discagem, direcione um 
número de telefone para ele ou use-o em outros planos 
de discagem.

10
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O Editor de Plano de Discagem da Jive fornece aos adminis-
tradores uma interface “arrastar e soltar” intuitiva, permi-
tindo que eles configurem facilmente os atendentes virtuais.
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O tempo de configuração de uma URA de atendimento pode 
variar de acordo com a sua complexidade (mensagem de 
boas vindas do atendente virtual, mensagem de ocupado, 
filas e grupos de atendimento, etc), podendo variar entre 20 
a 60 minutos.



cemexecutive.com.br
atendimento@cemexecutive.com.br

0800 404 4421

Connected 
with evolution

https://cemexecutive.com.br
mailto:atendimento%40cemexecutive.com.br?subject=

