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Tema / Titulo

Channel Management - IVR capability – incorporar no produto Channel Management a capacidade IVR para processamento de chamadas de voz e 
video

Contexto

A realidade do mundo das comunicações de hoje é pautada pelo constante aparecimento de novos serviços e tecnologias, cada vez mais complexas 
e com mudanças/transformações mais aceleradas, levando a que nunca como antes fosse tão importante e necessária uma visão e gestão 
centralizada, rápida, eficaz e inteligente da comunicação entre as empresas e os seus clientes.

A voz e video continuam a ser um meio muito relevante nesse comunicação. Uma tendência que também se observa nas ofertas de sistemas CPaaS 
(Communications Platform as a Service) é a disponibilização de ferramentas web com capacidades de desenho de jornada de atendimento em fluxos 
de contacto multi-canal (seja voz ou messaging como SMS, email e Whatsapp).

Objetivos do Projeto

Este projeto tem como objetivo a integração de uma solução IVR OpenSource (Asterisk) no produto Channel Management. Pretende-se também que 
o controlo a nÍvel de serviço seja utilizada interface que o próprio Asterisk disponibiliza nativamente. 

Em termos de instanciação, esta deve ser feita em ambiente clound, mais concretamente em Kubernets. 

É pretendido que no decorrer do estágio sejam trabalhados os seguintes pontos:

Instanciação IVR OpenSource (Asterisk) em ambiente Kubernets
Integração do Channel Management com o Asterisk utilizando as interfaces disponibilizadas por este (ARI, outra)

Aspetos Inovadores

SIP
REST
Cloud / Kubernets

Ferramentas a utilizar

Linux, , Jenkins, Docker, Kubernetes Schellscript
Ferramenta de processo de desenvolvimento:  GitHub
Outras específicas relacionadas com a arquitetura proposta e definida

Referências Bibliográficas

https://www.asterisk.org/
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Interfaces
https://pkg.go.dev/github.com/CyCoreSystems/ari
https://www.docker.com/
https://kubernetes.io/

Atividades

Estudar as funcionalidades IVR requiridas pelo Channel Management

https://wiki.ptin.corppt.com/display/~FVieira
https://www.asterisk.org/
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Interfaces
https://pkg.go.dev/github.com/CyCoreSystems/ari
https://www.docker.com/
https://kubernetes.io/


Instanciação do Asterisk em infraestrutura cloud e docker/kubernetes
Desenvolvimento de integração do Channel Management com o Asterisk
Testes de desempenho, redundância e resiliência
Elaboração de documentação de projeto

Competências Chave Requeridas

Disponibilidade e motivação para aceitar novos desafios
Assertividade na discussão de conceitos, arquiteturas e tecnologias
Conhecimentos na área de programação e arquitetura de sistemas
Conhecimento/vontade de aprender arquitetura de sistemas cloud-based e docker/kubernets
Conhecimentos/vontade de aprender na área de SaaS
Conhecimento em linguagem de programação C , C++ , go
Conhecimento/vontade de aprender do protocolo SIP
Conhecimentos de Linux 
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