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Os telefones IP de nível de operador da série GRP da 
Grandstream agora são certificados com Metaswitch 
 

 
 
 
Boston, MA, EUA EUA, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020 - A Grandstream, conectando o mundo 
às premiadas soluções de comunicação unificada SIP desde 2002, anunciou hoje que sua série 
GRP2600 de telefones IP de nível de operador concluiu com êxito o conjunto de testes de 
interoperabilidade Metaswitch e está totalmente certificado. Como resultado, os provedores de 
serviços e as empresas ao redor do mundo que usam a plataforma Metaswitch agora podem criar 
ou expandir sua solução com a inovadora série GRP de telefones IP Grandstream. 
 
A série GRP2600 são telefones IP de última geração, projetados para implantação em massa. Esta 
série de telefones IP de última geração apresenta um design elegante, uma experiência de usuário 
reinventada, firmware unificado e poderosas opções de recursos que incluem suporte a Wi-Fi, 
Bluetooth, um display LCD duplo e suporte para até 10 linhas. Projetada para empresas, provedores 
de serviços e outros mercados de grande volume, a série GRP oferece uma plataforma de voz 
poderosa, fácil de usar e de implementar, com recursos de última geração para usuários de alto 
nível. 
 
A certificação da série GRP é a atualização mais recente de uma parceria de longa data entre a 
Metaswitch e a Grandstream. Além da série GRP, a série Grandstream GXP1600 de telefones IP 
básicos, a série GXP1700 de telefones IP de médio alcance, a série GXP2100 de telefones IP de 
ponta e a série DP dos telefones IP sem fio DECT são compatíveis com o Metaswitch. Além disso, a 
Grandstream será patrocinadora de ouro do Metaswitch Forum 2020, o evento para clientes e 
parceiros da Metaswitch, que será realizado de 11 a 14 de maio em Las Vegas. 
 
Sobre Grandstream 
A Grandstream Networks, Inc. está conectando o mundo desde 2002 com produtos e soluções de 
comunicações unificadas SIP que permitem que as empresas sejam mais produtivas do que nunca. 
Nossas soluções premiadas atendem aos mercados de pequenas e médias empresas e empresas 
e são reconhecidas mundialmente por sua qualidade, confiabilidade e inovação. As soluções 
Grandstream reduzem os custos de comunicação, aumentam a proteção de segurança e melhoram 
a produtividade. Seus produtos baseados em SIP de padrão aberto oferecem ampla 
interoperabilidade em todo o setor, juntamente com recursos e flexibilidade incomparáveis. 
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