Number
Lookup
Validação de
número móvel em
tempo real
Validação dinâmica de número para
otimizar rotas, custos e a precisão dos
seus projetos móveis.

NUMBER LOOKUP
VALIDAÇÃO GLOBAL DE NÚMERO MÓVEL EM TEMPO REAL
Com o aumento exponencial das informações
coletadas por empresas, ter números de
celulares corretos no banco de dados é um
enorme desafio. Além disso, manter o banco
de dados atualizado é fundamental, já que
permite o envio preciso de notificações,
alertas, dados ou autenticação de acesso para
serviços e ferramentas online.
O Number Lookup da Infobip permite que você
verifique status, valide celulares e saiba a qual
rede (país) estão associados. Informações
sobre portabilidade e roaming também são
disponibilizadas, o que reduz custos em
empresas globais com milhões de usuários e
otimiza processos em tempo real.

LIMPEZA DE BANCO DE DADOS
A limpeza de banco de dados permite
identificar se o número de celular está
inutilizado, inativo, em portabilidade ou
roaming. Possibilita que você trabalhe com
dados precisos, otimize seu departamento
comercial e alcance seu público-alvo de
forma mais assertiva, impactando
diretamente no seu ROI e na satisfação do
cliente.
IDENTIFICAÇÃO DE PORTABILIDADE
O Number Lookup de portabilidade em
tempo real otimiza a cobrança e as rotas de
mensageria e VoIP para diversas empresas e
vários serviços de redes de telecomunicação.

CASOS DE USO
EMPRESAS DE OTT /

CALL CENTERS

AGREGADORES DE SMS

APPS MÓVEIS

Verifique automaticamente
o tipo de número antes de
realizar uma ligação, para
otimizar rotas e custos.

& MMS

AGREGADORES DE

BANCOS E FINANCEIRAS

AGÊNCIAS DE

VOIP / REVENDEDORES

Otimize a entrega de PINs.
Adicione uma camada extra
de segurança e gestão de
riscos nas transações em

MARKETING DIGITAL

Verifique números fixos
ou de celular antes de
enviar um SMS de
autenticação para
aumentar a eficiência e as
taxas de conversão.

Verifique o tipo de número
antes de realizar uma
chamada de voz, para
otimizar rotas e custos.

caixas eletrônicos no
exterior.

Verifique o tipo de número
e sua disponibilidade
antes de mandar suas
mensagens, para otimizar
rotas e custos.

Otimize os custos, a
precisão e o direcionamento
das suas campanhas
móveis multicanal.

CLIENTES

OPERADORAS

INFOBIP

VERIFICAÇÃO DE REDE
EM TEMPO REAL PARA
ALCANÇAR O NÚMERO
FORNECIDO

NÚMEROS PARA
SEREM CHECADOS

BANCO DE DADOS
DE CELULAR

NÚMEROS VÁLIDOS

BANCO DE DADOS
DAS OPERADORAS

NUMBER LOOKUP

FUNCIONALIDADES
• Tipo de serviço: Síncrono / assíncrono
• Interfaces: HTTP / SMPP v3.4 / SIP / ENUM
• Infobip Portal - interface web avançada
• Integração imediata via JSON, XML, cURL,
PHP, Ruby, Python, Java, C#, JavaScript

BENEFÍCIOS
Redução de custos com entrega de voz e SMS
Evite problemas de MNP/LNP e custos de
interfuncionamento, otimizando rotas de
mensageria/chamadas
Otimize cobranças e faturamento

• Disponibilidade: 99.99%
• Tipo de conexão: IP (acesso VPN mediante
solicitação)

Garanta a disponibilidade de QoS e serviços
Fácil integração em sistemas existentes

• Cobertura e disponibilidade globais

Pacotes sob medida para atender mercados,

• Suporte técnico especializado 24/7, com
tempo médio de resolução de 50 min.

necessidades e tendências específicos
Use em conjunto com outros serviços da
Infobip

VANTAGENS

Plataforma completa com
tempo mínimo de resposta
e alto rendimento

Cobertura e
disponibilidade de
serviços globais

Rápida integração, independentemente
da sua linguagem de programação ou
complexidade do sistema

Configure o Number Lookup rapidamente! Visite nosso site para desenvolvedores: dev.infobip.com
Fale conosco agora!

info@infobip.com

PRESENÇA GLOBAL
VIETNÃ I Hanói

EUROPA
REINO UNIDO I Londres
RÚSSIA I Moscou
TURQUIA ! Istambul
FRANÇA I Paris
ITÁLIA I Udine
ESPANHA I Madri
POLÔNIA I Varsóvia

+442078374180
+74956427243
+902129100700

+84945375383

CHINA I Shenzhen

+8615012846015

TAIWAN I Taipei

+886266175988

COREIA I Seul

+821032780565

+33785080501

AMÉRICA DO NORTE

+393938974931

CANADÁ I Vancouver

+16045669031

+34916034362

MÉXICO I Cidade do México

+48664500055

AMÉRICA DO SUL

+525567328916

ARGENTINA I Buenos Aires

+541148908619

+38552638772

BRASIL I Curitiba

+554132244879

CROÁCIA I Zagreb

+38516406055

BRASIL I Recife

+558130388444

CROÁCIA I Rijeka

+385995980604

BRASIL I São Paulo

SÉRVIA I Belgrado

+381114142760

PERU I Lima

+5114453294

BÓSNIA I Sarajevo

+38733262906

COLÔMBIA I Bogotá

+5717043487

UCRÂNIA I Kiev

+380443383061

CROÁCIA I Pula

ÁFRICA

ÁSIA
FILIPINAS I Manila
EAU I Dubai
CAZAQUISTÃO I Almaty
ÍNDIA I Mumbai
ÍNDIA I Nova Delhi
ÍNDIA I Pune
MALÁSIA I Kuala Lumpur
TAILÂNDIA I Bangkok
INDONÉSIA I Jacarta

+5511982360098

+6324795467
+971555614183
+77273110289
+9102224935063
+911204242879
+9102065287770
+60386010105
+6626519384
+622129607256

NIGÉRIA I Lagos

+23416322705

ÁFRICA DO SUL I Joanesburgo +27115681555
QUÊNIA I Nairobi

+254729774383

GANA I Acra

+233506810604

UGANDA I Kampala

+256751461922

TANZÂNIA I Dar es Salaam

+255685048142

MARROCOS I Casablanca

+212522364331

AUSTRÁLIA
AUSTRÁLIA J Sydney

+60173394410

A lnfobip opera uma das maiores plataformas próprias de mensagem e comunicação
do mundo, projetada para conectar operadoras de redes móveis e empresas. Nossos
escritórios em seis continentes e nossas parcerias estratégicas com os maiores
grupos de telecomunicação garantem integração e entrega perfeitas.
Sempre buscando inovar, promover uma filosofia que coloca o negócio do cliente
em primeiro lugar e estar presente mundialmente nos torna um provedor de confiança
para milhares de clientes ao redor do globo.
br.infobip.com

info@infobip.com
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