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Instalação 3CX Mobile

Acesse o site da More IT, vá em suporte

e escolha o sistema operacional do seu celular.     

https://www.moreit.com.br/suporte.



Após instalar o aplicativo abra e aceite os 

termos de licença e avance até chegar na 

leitura do QR code. 



Abra seu e-mail, e você terá recebido um e-mail de 

boas-vindas do 3CX. Com o aplicativo aberto em seu 

smartphone leia o QR code, e logo estará provisionado 

e pronto para uso.



3CX no dispositivo móvel

Interface inicial.



Status do ramal: Apertando no quadrado verde você 

consegue mudar o status do seu ramal, colocando em 

ausente ou não perturbe você não receberá chamadas.



Status: Mostra todos do grupo da empresa que 

estão conectados no 3CX.

E caso queira entrar em contato com alguém do 

grupo aperte no telefone na frente do nome da 

pessoa.



Recentes: São chamadas recebidas e 

efetuadas.



Chat:  Consegue conversar com as pessoas 

da sua empresa em particular ou montar um 

grupo.



Transferência: Após receber um chamada 

aperte em transferência.



Aparecerá duas opções: transferência direta ou

assistida.

Direta: Cai direto no ramal da pessoa que você 

deseja transferir.



Depois de apertar transferência direta, vá em status e escolha 

o ramal desejado e aguarde a pessoa que você transferiu

atender.



Transferência assistida, logo após receber uma chamada 
aperte em transferência assistida.
Transferência assistida: É quando você avisa outro ramal
que irá transferir para ele.



Vá em status e escolha o ramal que deseja 

contactar antes de transferir, aperte na 

pessoa que deseja falar.



Avise a pessoa do outro ramal que irá transferir  

para ela e aperte em entrar, logo sua 

transferência  será feita com sucesso.



Instalação 3CX no computador
Acesse o site da More IT, vá em suporte

e escolha o sistema operacional do seu 

computador.   

https://www.moreit.com.br/suporte.



Avance a instalação, aceite os termos e 

avance novamente.



Instale o 3CX e depois aperte em “Finish”.



Vá até o e-mail que você recebeu de boas-

vindas do 3CX e aperte duas vezes no 

“3cxProv...”

Pronto, seu telefone no computador estará 

provisionado e pronto para uso.



3CX no computador. 

Interface inicial.



Status do ramal: Apertando no quadrado verde você 

consegue mudar o status do seu ramal, colocando em 

ausente ou não perturbe você não receberá chamadas.



Nesse quadrado aparece o teclado para 

você discar.



Status: mostra todos do  grupo da empresa que 

estão conectados no 3CX.

Em caso queira entrar em contato com alguém do 

grupo aperte na seta na frente do nome da pessoa.



Mensagens

Webmeeting

Conferência



Transferência: Após receber um chamada 

aperte em transferência e escolha o ramal 

desejado, clique em cima para transferir. 



Transferência assistida, após receber a chamada 
aperte em transferência assistida.
Transferência assistida: É quando você avisa outro ramal
que irá transferir para ele.



Escolha o operador que deseja 

transferir, aperte nele e avise-o que está 

transferindo e aperte em transferir.



Dúvidas, entre em contato conosco

através do nosso e-mail.

suporte@moreit.mobi


