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Instalação 

Efetuar o download do VOXphone através do link enviado. 

Após o download, clicar e executar o arquivo de instalação. A depender 

da versão do Windows e das permissões do usuário ativo, a tela ao lado 

poderá aparecer. Clique em “SIM” e continue a instalação.  

 

 

 

Na próxima tela, marque a opção “Li e concordo 

com os termos e condições de uso”, e clique em 

Instalar. 

 

 

 

 

Após a instalação ser concluída, aparecerá a tela ao 

lado. Clique em OK. 

 

 

 

 

Configuração 

Inicie o VOXphone clicando no ícone, na área de trabalho ou no Menu Iniciar. 

 

 



O aplicativo vai iniciar sem uma conta associada. Neste momento é preciso 

ter em mãos o E-mail de Ativação, enviado pelo Suporte Voxlink. Caso não 

possua mais este e-mail, solicite as credenciais através do sac@voxlink.net. 

Para iniciar a configuração cliente em “Informe uma conta para realizar e 

receber ligações.”. 

 

 

 

 

 

 

 

Na tela ao lado, entre com as credenciais 

de ativação enviadas pelo Suporte. 

O campo Nome é um campo aberto, que 

você pode colocar algo que identifique a 

sua empresa ou o utilizador do ramal. 

Em Usuário, coloque a informação User, 

enviado pelo Suporte. Em geral, 

corresponde ao número do ramal. 

Em Senha, coloque a senha 

correspondente ao User. 

No campo Domínio, coloque a informação de Domínio também enviada pelo Suporte. 

Após isto, clique em OK. Parabéns, o VOXphone está pronto para uso. 

Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade na instalação, entre em contato com o nosso Suporte, através 

do e-mail sac@voxlink.net, do número *999 a partir de qualquer ramal Voxlink, ou através do 0800 

887 0919, na opção 3. 
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Utilizando o VOXphone 

Efetuar chamadas no VOXphone é fácil e intuitivo. E 

para auxilia-lo, há no menu uma opção de ajuda, onde 

são apresentadas todas as funcionalidades do aplicativo 

– como transferência de chamadas, conferência, 

contatos, uso de headsets USB, etc.  

 

 

 

 


