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Faça o download do Teste de Rede utilizando um 
desses Link’s:

Jive View para Mac

Jive View para Windows

clique aqui para acessar o link

clique aqui para acessar o link

Uma vez que o PBX depende integralmente da internet 

para funcionar, é imprescindível a boa qualidade do sinal. 

Pensando nisso, a Jive desenvolveu o teste de Rede Jive 
View, onde é analisada toda a rede do cliente, apontando 
correções necessárias a fim de otimizar a qualidade                      
das chamadas.

Para executar o Teste de Rede, instale o aplicativo                            
em seu computador utilizando a mesma rede de internet      
de seus telefones.

Teste de Rede

01

https://support.goto.com/jive/help/how-do-i-download-and-install-jive-view-for-mac
https://support.goto.com/jive/help/how-do-i-download-and-install-jive-view-for-windows
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Instale o Aplicativo seguindo as instruções:

Copie o código gerado 
pelo aplicativo:
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Cole o código no campo disponibilizado no link abaixo.

O teste apresentará em vermelho, os pontos onde 
serão necessárias as correções na rede, como é 
possível ver nas imagens a seguir.
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clique aqui para acessar o link

https://jive.com/partners/use-jive-view/
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Após o Teste ter sido concluído, é só apontar para 
a sua Empresa de Internet e pedir que seja feitos os                           
seguintes ajustes.

Jitter: Existe uma perda considerável de dados. Uma 
porcentagem baixa pode ocorrer quando o teste é feito 
via wifi, no entanto, está muito alta. Isso pode impactar a 
qualidade da chamada. O recomendado é que o Jitter tenha 
uma variação menor que 30ms.
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SIP ALG: Precisa ser desativado no roteador. Se não tiver 
acesso, pode ser solicitado à operadora de internet. SIP 
ALG ativado provoca várias interferências na rede como 
Perda de Pacotes (provocando picote na voz e queda nas 
ligações).

NAT: Também é configurado no roteador. Uma vez 
desconfigurado, provoca voz metalizada e eco nas chamadas. 
Estou enviando anexo um documento disponibilizado pela 
Jive para auxiliar nas configurações de ajuste do NAT.

Perda de Pacotes: Estão relacionados à qualidade do sinal 
da internet que está sendo utilizado. Perda de pacotes 
causa picote e queda das ligações. É importante solicitar 
à operadora a correção do link para uma melhor qualidade 
nas chamadas.

Latência: É o tempo que leva para um sinal (bit) ou pacote 
de informação ser enviado de um ponto A e chegar ao seu 
destino que será o ponto B. Esse teste mede a latência de 
rede (transporte), que deve ser inferior a 100 ms
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