Alcatel Office D Small
V‰e pro Vá‰ úspûch.
Funkãní prvky
Pozdrav
• provolba
• interní nebo externí hudba
pﬁi ãekání
• rozhraní pro záznamník a fax
• centrální volání
• pozdrav: 2 hlá‰ení (na pﬁání)
• hlasová po‰ta (Voice Mail)/automatická spojovatelka (na pﬁání)
2 linky, 20 hlasov˘ch schránek
• pﬁesmûrování hovoru, internû nebo
externû
• skupiny pro dotazy
• hlá‰ení závislá na ãase
Terminály
• volba jménem
• identifikace volání se zobrazením
jména
• hudba v pozadí
Mobilita
• mobilita
TM
• bez‰ÀÛrové terminály Reflexes
• plynulé pﬁedávání hovorÛ pomocí
základnov˘ch stanic (Hand Over)
• roaming
• pﬁidrÏení hovoru pﬁi ztrátû signálu
• registrace hostÛ
• externí pﬁesmûrování hovoru
• pﬁesmûrování hovoru dálkovû
ovladatelné
• zpoÏdûné pﬁesmûrování hovoru
• Transit DISA
T˘mová práce
• konferenãní hovory
• kontrola volání
• skupinová hlá‰ení

Od sebe a spolupracovníkÛ vyÏadujete optimální v˘kon. Proã ne i od svého telekomunikaãního systému? Alcatel Office D Small Vám jednoznaãnû pomÛÏe splnit Va‰e
nároky v této oblasti: od modelu pro nenároãné aÏ po profesionální pﬁístroj - a to díky
bezdrátov˘m telefonÛm DECT a funkcím, které se Vám a Va‰emu zpÛsobu práce dokonale pﬁizpÛsobí. S Alcatel Office D Small budete nejen v˘konnûj‰í, ale u‰etﬁíte i ãas,
peníze a energii - Vá‰ podnik tím jednoznaãnû získá.

Multimedia
• CTI (Computer Telephony
Integration) - integrace telefonu
a poãítaãe „First Party"
• smûrování hovoru
TM
• plugware pro Reflexes :
analogové rozhraní, V24, S0, CTI

Jednoduchá instalace
• Wizard Terminal a Wizard PC:
interaktivní vedení uÏivatelÛ
• terminál: individuální
programování
• systém: jednoduchá instalace
a pﬁizpÛsobení

Propojení (Multisite)
• analogové propojení
• digitální propojení
• virtuální propojení (ISDN, ISVPN)
• homogenní plán volan˘ch ãísel
• zobrazení jména a stavu volání
• centrální operátor
• optimalizace smûrování

Bezpeãnost systému
• záloÏní baterie (na pﬁání)
• systém zabezpeãení dat (na pﬁání)
1)

Direct Inward System Access

Poãet
¤ízení
• automatické smûrování (ARS) pro
pﬁístup k sítím jin˘ch operátorÛ
• zúãtovací kódy
• tarifikace
• systémová konfigurace pﬁes
TM
Advanced Reflexes ,
(MMC - Man-Machine
Communiction) pﬁes PC
• dálková konfigurace
• dálková zmûna systémového
softwaru

pﬁípojná vedení
analogová pﬁípojná vedení
rozhraní ISDN T0
rozhraní ISDN T2
analogová pevná spojení
digitální pevná spojení DLT0
digitální pevná spojení DLT2
poboãky
analogové koncové pﬁístroje
TM
terminály Reflexes
mobilní terminály
stolní terminály DECT
základnové stanice
*nelze roz‰íﬁit
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Alcatel Office D Small
Telekomunikace stále více rozhodují o Va‰em
úspûchu nebo neúspûchu.

Telekomunikaãní ﬁe‰ení,
které Vám poskytuje optimum.

Mobilita sniÏující náklady:
Stálá dosaÏitelnost Va‰ich pracovníkÛ pomocí
aÏ 4 základnov˘ch radiostanic v budovû
nebo ve volném prostoru.
Vychází zákazníkÛm maximálnû vstﬁíc:
Profesionální pﬁivítání a dal‰í spojení volajících pomocí zprávy pﬁed pﬁihlá‰ením.
Na pﬁání je moÏné dodat hlasovou po‰tu se
schránkou pro kaÏdého pracovníka.
Efektivní zvy‰ování v˘konu:
4 digitální telefonní pﬁístroje a moÏnost jednoduchého pﬁipojení pomocí Plugware napﬁ.
pro pﬁím˘ pﬁístup k internetu, aplikace CTI,
analogové koncové pﬁístroje.
Profesionální management nákladÛ:
Integrovan˘ ARS (Automating Routing
Selection) pro optimalizaci nákladÛ
Jednoduchá manipulace:
Malé rozmûry a integrovan˘ rozvadûã
systému ulehãující instalaci a kabelové propojení. Jednoduché programování a údrÏba
pﬁispívají k minimalizaci nákladÛ.

JiÏ Ïádné kompromisy! Alcatel Office D Small je ideálním telekomunikaãním systémem pro podnikání a pro domácí kanceláﬁe do
12 úãastníkÛ. NezáleÏí na tom zda poÏadujete vysoce komplexní
ﬁe‰ení nebo jen jednoduch˘ komunikaãní systém - Alcatel Office D
Small je pro Vás optimálmí. A to pﬁi pﬁíznivém pomûru cena-v˘kon.

S málem byste se opravdu nemûli spokojit.

