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TELEFON-ALKÖZPONTOK
KARBANTARTÁSA, KIÉPÍTÉSE, BÉRÜZEMELTETÉSE

Több Ügyfelünk jelezte korábban, hogy a telefonközpontja, mint egy mostohagyermek
mindenféle felügyelet nélkül, csak úgy van. Ha pedig esetleg valami elromlik benne, vagy
bővíteni kell, akkor horribilis pénzekért eseti javítási költségeket, vagy méregdrága
cseréket sóznak rájuk. Ezért jött létre telefonközpont üzletágunk, mely alapvetően az
alábbi témákkal foglalkozik
A meglévő analóg, vagy digitális telefon-alközpontok karbantartása
A házon belüli telefonfunkciókat, mindig az ottani telefonközpontok határozzák meg az adott
lehetőségek, vagy korlátaik figyelembevételével
Az Intellicom VoIP szolgáltatása az internet csatlakozás, és a telefonközpont közé illeszkedik,
ezért amennyiben az ügyfél elégedett a telefonközpontja funkcióival, úgy nem kell azt
kicserélni, legfeljebb karbantartani a biztonságos működés érdekében
Persze sok esetben csak azért elégedettek, hiszen nem is tudják, hogy mi mindent lehet még
„elvárni” manapság a telefonközpontoktól!

Újonnan telepítendő digitális telefon-alközpontok
Mindig attól függ egy adott ügyfélnél az új telefonközpont milyen legyen, hogy számára melyik a
legoptimálisabb, ár – érték arányszempontjából is legmegfelelőbb megoldás az
elvárásait figyelembe véve.
Üdvözlő szöveg, hívás-várakoztatás, direkt beválasztás, hívás-átirányítás, mellékenkénti
híváslistázás stb.
Ezek a digitális központok mindig az adott bejövő vonalak, és az igényelt mellékállomások
számától
függően épülnek fel. Általában modulonként, panelenként, így később tetszőlegesen
bővíthetőek.
A bejövő vonalak lehetnek analóg, vagy ISDN vonalak is, mint ahogy a
mellékállomásokon lévő telefonkészülékek is lehetnek egyszerű, vagy akár digitális
rendszerkészülékek. Ezek segítségével (LCD kijelző, kihangosítható, sok memória, funkciók) az
adott mellékekről még több telefon funkció érhető el.
Természetesen vannak már IP alapú telefonközpontok is, melyek a házon belüli telefonálást
gyakorlatilag egy számítógépen keresztül végzik, minden kívánt funkciót beprogramozva - így a
bejövő vonalak még könnyebben célba érnek. Sőt ha a bejövő vonalakat akár cégünk internet
alapon biztosítja akkor már teljes körű VoIP szolgáltatást vehet igénybe
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IP alapú telefon-alközpontok

Gyakorlatilag minden amit egy telefonközponttól el lehet várni, ötvözve azt a szolgáltató
felkínálta lehetőségekkel
Például egy több üzlettel rendelkező hálózat úgy tud beszélgetni egymással az ország
legtávolabbi pontjain is mintha a szomszéd szobában lenne csak, és ráadásul ingyen
Ráadásul ezeknek a VoIP telefonközpontoknak már nem kell, hogy az adott cég irodájában,
legyenek hiszen az IT és VoIP adta lehetőségeket kihasználva akár az On Line System
központjában is lehet állandó felügyelet alatt, ezzel megspórolva több százezer FT-os beruházási
költségeket. Havi bérleti díj ellenében a legmodernebb megoldásait élvezheti a
telekommunikációnak.
Ahhoz viszont, hogy a VoIP adta lehetőségeket maximálisan kihasználják minden mellékállomásra
szükséges egy-egy VoIP telefon.

SNOM VoIP telefoncsalád

Cégünk az On Line System Kft. képviseli, és forgalmazza hazánkban a kiváló minőségű német
gyártmányú

SNOM

VoIP

telefonokat,

melyet

több

éves

előzetes

„márkapróbák”

után

választottunk ki. Ezek a telefonok megbízható minőséggel, megfelelő és mindent kielégítő
kiegészítő berendezésekkel, valóban tökélyre fejlesztették a telefonálás lehetőségét. Bárki
az igényének megfelelően ki tudja választani, az alábbi típusokból azokat a készülékeket, és
kiegészítőit, mely maximálisan kielégítheti az elvárásait.
Természetesen mindegyik készülék kihangosítható, LCD kijelzős, a navigációs
könnyen kezelhető a

gombbal

telefonszámok, vagy híváslisták memóriája, vagy esetleg a programjai.

Ráadásul mindegyik nagyon kis energia felhasználású, és mindegyikkel elérhetőek a Webes
felületek.
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SNOM 300-as üzleti telefonok és kiegészítőik
KÉSZÜLÉKEK

SNOM 300
2x16 karakteres LCD kijelzővel
6 programozható funkció billentyű
4 SIP regisztráció (4 VoIP vonal)
Fejhallgató csatlakoztatási lehetőség
2 Ethernet port,

SNOM 320
2x24 karakteres kijelző - grafikus mezővel
full duplex kihangosítás, 3 résztvevős
konferenciahívással, 47 gomb, 13 LED
12 programozható funkcióbillentyű
100 – 100 db híváslista és címlista

SNOM 370
Dönthető nagyméretű grafikus kijelző 240x128 p.
47 gomb, 13 LED, 12 programbillentyű
Keypad csatlakozás 42 programbillentyűvel
egyéni csengőhangok, különböző hívásokhoz
azonnali hozzáférés minden funkcióhoz
KIEGÉSZÍTŐK

SNOM klarVOICE kézibeszélő
SNOM 300/20/70 készülékhez
csatlakoztatható, kiváló hangminőséget
biztosító kézibeszélő,
rendkívül jó ergonómiai tulajdonságokkal

SNOM mono fejhallgató
SNOM 300/20/70 készülékhez csatlakoztatható
fejhallgató, kiváló minőségű mikrofon és
hangszóró egységgel
kényelmes viselés, tartós vezeték

SNOM 300 láb
Asztali tartóegység a kényelmesebb mindennapi
használatért, SNOM 300 készülékhez

SNOM 320320-370 láb
Asztali tartóegység a kényelmesebb mindennapi
használatért, SNOM 320-370-es készülékekhez

SNOM Keypad
Keypad
24 billentyűs gombsor bővítőegység SNOM
320-370-es készülékekhez
akár 42 előre beprogramozott funkció eléréshez

Fotók
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SNOM 700-, és 800-as Prémium kategóriás telefonok és kiegészítői
KÉSZÜLÉKEK
SNOM 720
Mindent tud amit a 300-as család, de hogy még
jobban ki tudja használni a VoIP előnyeit
WLAN és bluetooth képes modell, Gigabit-es
LAN porttal

SNOM 760
Prémium kategóriás, nagy felbontású színes
kijelzős modell, lásd mint a 720, de 2 db USB
porttal, WLAN és bluetooth lehetőséggel

SNOM 821 „nem csak design”
magas felbontású színes TFT kijelző
hangspektruma kétszerese az átlagnak
USB WLAN eszköz segítségével bárhol
telepíthető
5 résztvevős konferencia beszélgetés
tökéletes biztonság – beépített VPN, TLS,
SRTP

SNOM 870 vezetékes mobil telefon
Prémium kategóriás, színes érintőkijelzős
csúcsmodell, mindent tud ami elvárható és a
WIFI-n keresztül is használható WIFI stick-kel
Világjáró asztali telefon
az igazán meglepő, és elegáns beszélgetéshez

KIEGÉSZÍTŐK

SNOM bluetooth szett

1 db bluetooth headset és 1 db USB bluetooth
egység SNOM 720 és 760-as típusú
készülékekhez

SNOM Wireless LAN Stick
Segítségével a SNOM 870-es készülék WIFI-n
keresztül is használható VoIP telefonálásra
Világjáró asztali telefonunk lehet vele!

Fotók
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SNOM Vision
Érintőkijelzős bővítőegység SNOM 821/870
telefonkészülékekhez

A SNOM vezeték nélküli telefonáláshoz használt eszközei

KÉSZÜLÉKEK
SNOM m9 bázisállomással
1 db VoIP DECT telefonkészülék
bázisállomással
2-6 készülék csatlakoztatható hozzá
szabad területen 300 m hatótávolság, egyébként
épületszerkezettől függő

SNOM m9 handset
VoIP DECT telefonkészülék bázisállomás nélkül

SNOM DECT repeater
A DECT készülékek bázisállomásainak
hatósugarát bővíti, több is telepíthető

SNOM Meetingpoint
Meetingpoint
Professzionális VoIP konferencia
telefonkészülék VPN támogatással, oda ajánljuk
ahol már minden nesznek jelentősége lehet

SNOM Meetingpoint kiegészítő modul
2 db kiegészítő mikrofon egység a SNOM
Meetingpoint konferencia telefonhoz

Fotók

