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INFORMAÇÕES GERAIS 

 

SOBRE O SOFTPHONE 

A CTX oferece um softphone completo para atender o mercado corporativo e callcenter. Dentre suas 

principais funcionalidades estão: gravação de chamadas (MP3 e WAV), transferência, agenda de 

contatos e controle de eco. O softphone possui o Codec G729a, o mais moderno do mercado de 

telefonia IP.  

A versão completa do softphone oferece ao seu negócio todas as aplicações disponíveis da solução. 

Esta opção é ideal para quem não quer perder nenhuma funcionalidade. Para garantir a segurança 

nos callcenters, desenvolvemos uma versão especial e mais compacta, que restringe certas 

informações, como o número do discador, além de não permitir que ligações sejam realizadas. 

 

LISTA DE FUNCIONALIDADES DO SOFTPHONE CTX 

Transferir ligações; 

Controle de volume; 

Agenda de contato; 

Gravação da ligação; 

Criptografia de chamadas; 

Vídeo chamada; 

Chat; 

Conferência; 

Controle de uso do disco por PABX IP (empresa); 

 

SOBRE A CTX 

A Ctxtelle foi criada por Cristiano Tobia, um profissional da área de Telecomunicações que atuou 

por alguns anos como executivo de algumas operadoras. Após verificar a distância existente entre 

área comercial e área técnica, fundou a empresa com o intuito de trazer aos clientes um conceito 

de Gestão de TI, entre cliente e sua plataforma. 

A CTX foi desenvolvida para atender todos os nichos de mercado, integrando a origem da ligação 

com a devida tratativa de sinalização da rede pública. Dessa forma, os clientes conseguem evitar 

chamadas mudas, quedas de chamadas, má qualidade no áudio e muito mais. 

Tendo parceria com algumas operadoras com licença SNC e STFC, e por sermos donos de uma 

rede própria, conseguimos trazer aos nossos clientes finais uma excelência em serviços prestados 

com valores altamente competitivos sem perda de qualidade.  
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DADOS TÉCNICOS  

 

REQUISITOS DO SISTEMA 

Sistema operacional: Windows 7 ou superior. 

Processador: Processador de 1 GHz ou superior (sistema de processador único ou duplo). 

Memória: 1GB de RAM ou superior. 

Hard Disk: 40GB ou superior. 

Vídeo: VGA 800x600 com pelo menos 256 cores. 

Som: Placa de som de boa qualidade (resolução de pelo menos 16 bits). 

 

REQUISITOS DE REDE 

Para o bom funcionamento do Softphone CTX, as seguintes portas devem ser abertas em seu 

firewall: 

Porta: 80 TCP; 

Portas: 5060, 3478 e 3479 UDP; 

Conjunto de portas de 10000 a 60000 UDP; 

Caso queira implementar QoS em sua rede para melhorar a qualidade do áudio em suas ligações, 

priorize estas portas na configuração de seu roteador.  

 

REQUISITOS DE SOFTWARE 

Para ativar todas as funcionalidades do Softphone, é necessário a instalação das bibliotecas 

Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 Redistributable Package MFC Security Update 

encontradas no link abaixo: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26347 
 

Certifique-se de instalar a versão correta, de acordo com o seu Sistema Operacional. 
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FAZENDO O DOWNLOAD DO SOFTPHONE CTX 

Para acessar o link de download do softphone CTX, acesse o site: ctxtelle.com.br e clique no 

menu SOFTPHONE CTX. 

 

Caso o download não tenha início imediato, entre em contato com: softphone@ctxtelle.com.br 

 

INSTALANDO O SOFTPHONE CTX 

Após a conclusão do download, vamos instalar o Softphone CTX. Para tal, dê um duplo clique no 

ícone criado em sua pasta de download para iniciar a instalação. 

 

Na tela seguinte, clique em Executar 
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Clique em Avançar 

 

 

Clique em Avançar 
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Clique em Avançar 

 

Permita a instalação do softphone clicando em Sim e aguarde o término da instalação. Após isso, 

clique em Fechar. 
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Após o término da instalação, dê um duplo clique no ícone do Siptek Softphone criado em sua 

área de trabalho. 

  

Será solicitada a chave de ativação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora, é só entrar em contato com a Equipe de Suporte ao Softphone da CTX pelo e-mail: 

softphone@ctxtelle.com.br para que a instalação seja concluída. 


