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Permitr mobilidade de comunicação e acesso rápido a informação para funcionários de 
campo que possuem missões críticas. Para ajudar em especial esse profissional, a 
Alcatel anunciou que disponibilizará no Brasil o OmniTouch Unified Communication, um 
conjunto de aplicações de software de servidor que permitem agilizar a comunicação 
nas corporações, facilitando o acesso às informações independente de onde o 
interessado estiver. 
  
A solução é uma das primeiras a utilizar as tecnologias XML/SOAP,SIP e VXML. Uma 
das principais características da plataforma é o seu foco no usuário, uma estratégia 
mundial da empresa francesa de oferecer aplicações de software em complemento à 
infra-estrutura de comunicação, gerenciar essa comunicação com mais facilidade e 
melhorar seu relacionamento com clientes. ''A tecnologia permite acesso ilimitado às 
informações através de qualquer tipo de comunicação à distância'', ressalta Alain 
Plenier, vice-presidente de redes corporativas da Alcatel para a América Latina. 
  
A empresa, que faturou com a unidade de voz dois bilhões de euros , disponibilizou 
para pesquisa parte dos 12% do faturamento da unidade de voz. A solução é dividida 
em quatro módulos - My Messanging, My Phone , My Asssitant e My Teamwork - e 
atualmente é utilizada pela empresa alemã Hela e chega ao Brasil em janeiro de 2004, 
com exceção do My Teamwork que está previsto para julho do mesmo ano. Os 
módulos serão comercializados também de forma independente, e integrando com a 
solução já utilizada pela empresa.  
  
O My Assistant possibilita ao usuário ter uma secretária eletrônica a distância e faz o 
roteamento das chamadas e seleciona as mais importantes, enquanto o My Phone 
potencializa um telefone distante, seja ele móvel ou residencial, proporcionado funções 
de aparelho digital avançado.  
  
O My Messaging possui acesso a voz e e-mail, além de conversão de texto para voz e 
vice-versa, com uma interface única e módulo de comunicação unificado. A empresa, 
que possui mais de 3 mil clientes potenciais no ramo corporativo, pretende com o 
lançamento expandir ainda mais no mercado corporativo da América Latina, que hoje 
corresponde a 30% do faturamento da Alacatel. 
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