
O Edifício Mais alto do Vietnã Confia nas Soluções Grandstream
O cliente

Landmark 81 é um arranha-céu de luxo localizado nas margens ocidentais do rio Saigon, na cidade de Ho Chi Minh, capital do Vietnã. 
Inaugurado em 2018, este edifício de 81 andares foi desenvolvido e agora é administrado pela Vinhomes, a maior empresa imobiliária 
do Vietnã. Landmark 81 é o lar de escritórios, apartamentos de luxo, lojas de luxo, restaurantes, um hotel e um centro de convenções. O 
hotel Vinpearl Luxury Landmark 81 está localizado nos andares 47 a 81, tornando-o o hotel mais alto do sudeste da Ásia. Este hotel 5 
estrelas inclui 4 restaurantes, um spa de serviço completo e 223 quartos.

A necessidade
Landmark 81 foi construído inicialmente com uma rede telefônica analógica que contava com um sistema PBX tradicional e pontos de 
extremidade analógicos. Eles rapidamente perceberam que precisavam de uma solução muito mais avançada, pois o gerenciamento 
manual de terminais em uma variedade de configurações de 81 andares, bem como os custos de serviço e manutenção necessários, 
não eram escaláveis nem econômicos. Vinhomes entrou em contato com um integrador de sistemas local, Sitek, para obter uma 
recomendação.

A solução
Depois de considerar várias opções, o Sitek criou uma solução Grandstream, que Vinhomes implementou rapidamente. A solução 
Grandstream implementada no Landmark 81 migrou a rede analógica do edifício para uma plataforma VoIP baseada no UCM6510 IP 
PBX da Grandstream. Eles também implementaram os adaptadores de telefone analógicos HT814 da Grandstream para manter seu 
grande investimento em telefones analógicos enquanto os integravam à sua nova rede VoIP.

A adoção da série UCM permitiu ao Landmark 81 tirar proveito de centenas de recursos de voz personalizáveis, recursos de roteamento 
de chamadas e suporte à mobilidade. Esta nova solução de VoIP permite gerenciar centralmente toda a sua rede através de interfaces 
de usuário da web, incluindo seus telefones analógicos que foram integrados à rede através do ATA HT814. Graças à sua nova solução 
Grandstream, o Landmark 81 reduziu drasticamente os custos de manutenção e serviços.


