Systemy VOIP dla Biznesu

Zalety produktu

VP-800 IP PBX

Oszczędności finansowe
wynikające z niskich kosztów
połączeń VOIP
Dzięki zastosowaniu technologii
VoIP możliwe oszczędności z
tytułu połączeń głosowych sięgają
nawet 60% w skali miesiąca.

Ekonomiczny system telefonii VoIP
dla Małej Firmy

Szybki zwrot inwestycji
Koszty związane z zakupem
ii wdrożeniem systemu zwracają
się w okresie 6 - 12 miesięcy.

Darmowe połączenia
telefoniczne miedzy oddziałami
firmy
Poprzez podłączenie do systemu
zdalnych lokalizacji uzyskujemy
możliwości komunikacji głosowej
ZA DARMO w obrębie kilku
oddziałów firmy.

Integracja telefonii analogowej,
ISDN, GSM i VoIP w jedym
systemie
Uniwersalne rozwiązanie dające
możliwość zintegrowania
tradycyjnych technologii
telekomunikacyjnych naziemnych
i mobilnych GSM z nowoczesnym
systemem VOIP. Dzięki takiemu
podejściu system łatwo
dostosować do zmieniających się
potrzeb firmy.
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Model No.

VP-800

Cechy produktu
Model
- Voiponic VP-800
Linie miejskie

VP-800-IP

- Rejestracja VOIP, 2 x IAX2 lub 2 x SIP
Linie wewnętrzne
- 6 x SIP Based IP Phone (możliwość rozbudowy do 20 zakończeń wew.)
System zapowiedzi głosowych
Możliwość generowania i zmiany zapowiedzi głosowych.
CLIP
Identyfikacja nr telefonu rozmówcy z miasta i z linii wewnętrznych.
Poczta głosowa - opcja
Indywidualne skrzynki poczty głosowej dla każdego z użytkowników.
Rejestracja połączeń
Pełen rejestr połączeń wchodzących i wychodzących. Rozbicie na poszczególne
nr wewnętrzne - opcja.
Blokada niechcianych numerów wychodzących np. 0700, 0701 itp.
Usługi FAX
Automatyczny transfer połączeń faksowych. FAX to E-mail - automatyczne przesyłanie
faksów przychodzących na wybrane skrzynki pocztowe użytkowników - opcja.
Integracja z GSM - opcja
Możliwość rozbudowy o moduł telefonii komórkowej GSM.
Nagrywanie rozmów - opcja
Moduł nagrywania rozmów głosowych. Możliwość przesłuchania zapisanych rozmów
w formacie MP3 - przydatne w Biurach Obsługi Klienta, Hotelach itp..
Zarządzanie
Zarządzanie lokalne z poziomu przeglądarki internetowej. Zarządzanie zdalne - zdalna
pomoc autoryzowanego serwisu.
Instalacja centrali
Obudowa wolnostojąca, obudowa RACK 19" - opcja,
wieszak naścienny - opcja.
Zasilanie
11 - 13 V

3,8 A , zasilacz w komplecie

Wymiary
53 (wys.) x 317 (szer.) x 265 (dł.)
Gwarancja
24 miesiące, 24 miesiące OnSite - opcja

VOIPONIC
Systemy VOIP dla Biznesu
+48 22 350 63 62
http://www.voiponic.com
contact@voiponic.com
support@voiponic.com

VOIPONIC all rights reserved.

VP-800

Cechy produktu
Model
- Voiponic VP-800-BRI2
Linie miejskie

VP-800-BRI1

- 2 x ISDN BRI (do 4 x ISDN BRI)
- Rejestracja VOIP, 2 x IAX2 lub 2 x SIP
Linie wewnętrzne
- 6 x SIP Based IP Phone (możliwość rozbudowy do 8 zakończeń wew.)
- Opcjonalnie 6 x telefon analogowy
System zapowiedzi głosowych
Możliwość generowania i zmiany zapowiedzi głosowych.
CLIP
Identyfikacja nr telefonu rozmówcy z miasta i z linii wewnętrznych.
DDI i MSN
Automatyczny ruch przychodzący w konfiguracjach MSN i DDI umożliwiający
bezpośrednie połączenie z określonym numerem wewnętrznym.
Poczta głosowa - opcja
Indywidualne skrzynki poczty głosowej dla każdego z użytkowników.
Rejestracja połączeń
Pełen rejestr połączeń wchodzących i wychodzących. Rozbicie na poszczególne
nr wewnętrzne - opcja.
Blokada niechcianych numerów wychodzących np. 0700, 0701 itp.
Usługi FAX
Automatyczny transfer połączeń faksowych. FAX to E-mail - automatyczne przesyłanie
faksów przychodzących na wybrane skrzynki pocztowe użytkowników - opcja.
Integracja z GSM - opcja
Możliwość rozbudowy o moduł telefonii komórkowej GSM.
Nagrywanie rozmów - opcja
Moduł nagrywania rozmów głosowych. Możliwość
przesłuchania zapisanych rozmów w formacie MP3 przydatne w Biurach Obsługi Klienta, Hotelach itp..
Zarządzanie
Zarządzanie lokalne z poziomu przeglądarki
internetowej. Zarządzanie zdalne - zdalna pomoc
autoryzowanego serwisu.
Instalacja centrali
Obudowa wolnostojąca, obudowa RACK 19" - opcja,
wieszak naścienny - opcja.
Zasilanie
11 - 13 V

3,8 A , zasilacz w komplecie

Wymiary
53 (wys.) x 317 (szer.) x 265 (dł.)

VOIPONIC
Systemy VOIP dla Biznesu
+48 22 350 63 62
http://www.voiponic.com
contact@voiponic.com
support@voiponic.com

Gwarancja
24 miesiące, 24 miesiące OnSite - opcja
VOIPONIC all rights reserved.

VP-800-BRI1

Cechy produktu
Model
- Voiponic VP-800-BRI2
Linie miejskie

VP-800-BRI2

- 2 x ISDN BRI (do 4 x ISDN BRI)
- Rejestracja VOIP, 2 x IAX2 lub 2 x SIP
Linie wewnętrzne
- 6 x SIP Based IP Phone (możliwość rozbudowy do 12 zakończeń wew.)
- Opcjonalnie 6 x telefon analogowy
System zapowiedzi głosowych
Możliwość generowania i zmiany zapowiedzi głosowych.
CLIP
Identyfikacja nr telefonu rozmówcy z miasta i z linii wewnętrznych.
DDI i MSN
Automatyczny ruch przychodzący w konfiguracjach MSN i DDI umożliwiający
bezpośrednie połączenie z określonym numerem wewnętrznym.
Poczta głosowa - opcja
Indywidualne skrzynki poczty głosowej dla każdego z użytkowników.
Rejestracja połączeń
Pełen rejestr połączeń wchodzących i wychodzących. Rozbicie na poszczególne
nr wewnętrzne - opcja.
Blokada niechcianych numerów wychodzących np. 0700, 0701 itp.
Usługi FAX
Automatyczny transfer połączeń faksowych. FAX to E-mail - automatyczne przesyłanie
faksów przychodzących na wybrane skrzynki pocztowe użytkowników - opcja.
Integracja z GSM - opcja
Możliwość rozbudowy o moduł telefonii komórkowej GSM.
Nagrywanie rozmów - opcja
Moduł nagrywania rozmów głosowych. Możliwość
przesłuchania zapisanych rozmów w formacie MP3 przydatne w Biurach Obsługi Klienta, Hotelach itp..
Zarządzanie
Zarządzanie lokalne z poziomu przeglądarki
internetowej. Zarządzanie zdalne - zdalna pomoc
autoryzowanego serwisu.
Instalacja centrali
Obudowa wolnostojąca, obudowa RACK 19" - opcja,
wieszak naścienny - opcja.
Zasilanie
11 - 13 V

3,8 A , zasilacz w komplecie

Wymiary
53 (wys.) x 317 (szer.) x 265 (dł.)

VOIPONIC
Systemy VOIP dla Biznesu
+48 22 350 63 62
http://www.voiponic.com
contact@voiponic.com
support@voiponic.com

Gwarancja
24 miesiące, 24 miesiące OnSite - opcja
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VP-800-BRI2

Cechy produktu
Model
- Voiponic VP-800-BRI4
Linie miejskie

VP-800-BRI4

- 4 x ISDN BRI
- Rejestracja VOIP, 2 x IAX2 lub 2 x SIP
Linie wewnętrzne
- 6 x SIP Based IP Phone (możliwość rozbudowy do 24 zakończeń wew.)
- Opcjonalnie 6 x telefon analogowy
System zapowiedzi głosowych
Możliwość generowania i zmiany zapowiedzi głosowych.
CLIP
Identyfikacja nr telefonu rozmówcy z miasta i z linii wewnętrznych.
DDI i MSN
Automatyczny ruch przychodzący w konfiguracjach MSN i DDI umożliwiający
bezpośrednie połączenie z określonym numerem wewnętrznym.
Poczta głosowa - opcja
Indywidualne skrzynki poczty głosowej dla każdego z użytkowników.
Rejestracja połączeń
Pełen rejestr połączeń wchodzących i wychodzących. Rozbicie na poszczególne
nr wewnętrzne - opcja.
Blokada niechcianych numerów wychodzących np. 0700, 0701 itp.
Usługi FAX
Automatyczny transfer połączeń faksowych. FAX to E-mail - automatyczne przesyłanie
faksów przychodzących na wybrane skrzynki pocztowe użytkowników - opcja.
Integracja z GSM - opcja
Możliwość rozbudowy o moduł telefonii komórkowej GSM.
Nagrywanie rozmów - opcja
Moduł nagrywania rozmów głosowych. Możliwość
przesłuchania zapisanych rozmów w formacie MP3 przydatne w Biurach Obsługi Klienta, Hotelach itp..
Zarządzanie
Zarządzanie lokalne z poziomu przeglądarki
internetowej. Zarządzanie zdalne - zdalna pomoc
autoryzowanego serwisu.
Instalacja centrali
Obudowa wolnostojąca, obudowa RACK 19" - opcja,
wieszak naścienny - opcja.
Zasilanie
11 - 13 V

3,8 A , zasilacz w komplecie

Wymiary
53 (wys.) x 317 (szer.) x 265 (dł.)
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+48 22 350 63 62
http://www.voiponic.com
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Gwarancja
24 miesiące, 24 miesiące OnSite - opcja
VOIPONIC all rights reserved.

VP-800-BRI4

