Alcatel OmniPCX Office
e-komunikace - nová generace pro Va‰e podnikání

ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

kvalitnûj‰í komunikace
– spolehlivá metoda
pro zv˘‰ení
konkurenceschopnosti
malého podniku.
SPRÁVNÉ INFORMACE VE
SPRÁVNOU DOBU HRAJÍ
KLÍâOVOU ÚLOHU. DOSTUPNOST
INFORMACÍ A EFEKTIVNÍ
ZPÒSOBY JEJICH V¯MùNY MAJÍ
KRITICK¯ V¯ZNAM PRO RÒST
PRODUKTIVITY, SNIÎOVÁNÍ
NÁKLADÒ A ZACHOVÁNÍ
KONKURENCESCHOPNOSTI.
V¯MùNA INFORMACÍ SE V
DNE·NÍ DOBù STÁLE VÍCE ORIENTUJE NA VYUÎITÍ
INTERNETOV¯CH TECHNOLOGIÍ.
A HNACÍ MOTOR TOHOTO
V¯VOJE? ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE – E-COMMUNICATION.
VÁ· PODNIK NYNÍ MÒÎE

DÛleÏit˘ je v‰estrann˘ pﬁístup
To vyÏaduje splnûní dvou podmínek –
jednak vyuÏití datové sítû, elektronické
po‰ty a pﬁístupu k Internetu a souãasnû
také implementaci telefonního systému
nabízející ty nejlep‰í funkce dostupné
na souãasném trhu.
DÛleÏité je splnûní obou tûchto podmínek, které se vzájemnû doplÀují –
komunikace prostﬁednictvím psaného i
mluveného slova. Rozmanité zpÛsoby
komunikace jsou základem ve‰kerého
dûní v dne‰ním svûtû.

VYUÎÍVAT MOÎNOSTI TùCHTO
NEJV¯KONNùJ·ÍCH NÁSTROJÒ
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE.

Alcatel OmniPCX Office
Základní problém pro mnoho mal˘ch
podnikÛ dnes zní: jak co nejefektivnûji
skloubit prostﬁedky pro pﬁístup k
Internetu, hlasovou komunikaci a
souãasnû pﬁenos dat?
Nejlep‰í odpovûì nabízí právû systém
Alcatel OmniPCX Office – vysoce efektivní zaﬁízení pro e-komunikaci.
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Pﬁedkonfigurovan˘ server
umoÏÀuje v‰e, co potﬁebujete.
Pﬁenos dat, hlasovou komunikaci i pﬁístup k celosvûtové síti
Internet. Systém umístûn˘ v jediné
skﬁíni Vám poskytne ty nejmodernûj‰í a souãasnû uÏivatelsky nejpﬁívûtivûj‰í sluÏby
a funkce, které dnes mÛÏete za své
peníze získat.

¤e‰ení na míru a modularita
âím je Alcatel OmniPCX Office tak
v˘jimeãn˘? Odpovûdí na tuto otázku je
nûkolik. Napﬁíklad je modulární: nyní
máte moÏnost získat systém vybaven˘
tûmi – a pouze tûmi – funkcemi, které
skuteãnû potﬁebujete. U‰etﬁíte náklady a
získáte pﬁesnû to, co pro své podnikání
v souãasné dobû vyuÏijete. Jak budou
potﬁeby Va‰eho podniku rÛst, mÛÏete
i svÛj systém Alcatel OmniPCX Office
snadno roz‰iﬁovat doplÀováním dal‰ích
zásuvn˘ch karet, pﬁídavn˘ch modulÛ a
pouÏitím speciálních softwarov˘ch klíãÛ
pro pﬁístup k dal‰ím funkcím.

Internetové technologie
nejsou jenom moderní
- jsou i nepostradatelné.
Vá‰ podnik potﬁebuje pﬁístup k celé ﬁadû
obchodních informací – a velmi rychl˘ pﬁístup
k informacím, které jsou z hlediska podnikání
kritické. V‰echny obvyklé metody jsou vût‰inou tak hroznû pomalé – jedinû Internet Vám
umoÏní pﬁístup ke v‰em informacím takovou
rychlostí, jakou budete právû potﬁebovat.
Rychl˘ pﬁístup k Internetu - systém
Alcatel OmniPCX Office umoÏní rychl˘ pﬁístup k Internetu pro v‰echny zamûstnance
Va‰eho podniku. V˘hoda ãíslo jedna – optimální vyuÏití zdrojÛ, v˘hoda ãíslo dvû –
sníÏení provozních nákladÛ.
E-mail – budete moci vyuÏívat elektronickou
po‰tu pro rozesílání dokumentÛ s textem,
daty nebo obrazov˘mi informacemi nejenom
v rámci svého podniku, ale doslova po celém
svûtû. Adresát pﬁitom obdrÏí odeslané dokumenty témûﬁ okamÏitû.

LAN – kaÏd˘ jednotliv˘ zamûstnanec se
bude moci odkudkoliv pﬁipojit se sv˘m PC,
takÏe personál bude moci koneãnû pracovat
jako skuteãn˘ t˘m. SluÏby LAN Vám usnadní
správu v‰ech poãítaãÛ pﬁipojen˘ch k síti LAN.
To v‰e Vám nyní umoÏní komunikaãní systém
Alcatel.

NemÛÏete se obejít
bez telefonování?
Elektronická po‰ta a Internet nejsou rivalové
klasické komunikace po telefonu, jenom ji
doplÀují. Systém Alcatel s klasickou telefonií
samozﬁejmû také poãítá.
Systém Alcatel OmniPCX Office Vám nabízí
dal‰í ãtyﬁi moderní metody hlasové komunikace.

Podpora standardu DECT – nyní se
mÛÏete ze své kanceláﬁe vzdalovat bez
obav, Ïe zme‰káte dÛleÏité telefonáty.
Osobní asistent – kaÏdému volajícímu
bude nyní vûnována skuteãná pozornost.
Hlasová po‰ta a záznamník vzkazÛ –
mnoÏství uÏivatelsky pﬁívûtiv˘ch funkcí pro
kaÏdého uÏivatele. Nepochopíte, jak jste se
bez nich dosud mohl obejít.

V‰echny uvedené funkce mají spoleãn˘ cíl –
odpovídající a okamÏité zpracování v‰ech
pﬁíchozích volání od zákazníkÛ i obchodních
partnerÛ.

Voice over IP – hlasová komunikace po
telefonu s vyuÏitím internetového protokolu.
Technologie poskytuje oproti bûÏné telefonii
nezanedbatelné v˘hody.

V‰estrann˘ systém Alcatel OmniPCX Office
Adaptabilita
Pro udrÏení a zlep‰ení pozice mezi konkurencí se uÏ ani malé a stﬁední podniky neobejdou bez nejnovûj‰ích technologií
elektronické komunikace, zahrnující LAN infrastrukturu, LAN sluÏby, elektronickou po‰tu a pﬁístup k Internetu PLUS vysoce
moderní telefonní systém – to znamená prostﬁedkÛ pro pﬁenos dat, hlasu a pﬁístup k Internetu.
To v‰e Vám nyní nabízí právû Alcatel OmniPCX Office, kter˘ je vysoce moderní, nenároãn˘ na údrÏbu, nabízí uÏivatelsky
pﬁívûtivé funkce, je otevﬁen˘ a modulární – to znamená flexibilní, roz‰iﬁovateln˘, ‰kálovateln˘ a pﬁizpÛsobiteln˘ jak˘mkoliv
speciálním poÏadavkÛm Va‰eho podniku. V˘sledkem v‰ech tûchto vlastností je velmi pﬁízniv˘ pomûr cena / v˘kon.
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UdrÏujte krok s dobou
– vyuÏívejte v˘hody sítí Internet a LAN

JAKÉ V¯HODY MÒÎE VA·EMU
PODNIKU POSKYTNOUT P¤ÍSTUP
K INTERNETU? CELOU ¤ADU.
MÒÎETE ZÍSKAT DAL·Í
ZÁKAZNÍKY.
DOSAÎITELNOST DÒLEÎIT¯CH
INFORMACÍ ZV¯·Í EFEKTIVITU
VA·EHO PODNIKÁNÍ – ZÍSKÁTE
P¤ÍSTUP K INFORMACÍM O
STAVU TRHU A KONKURENCI,

Alcatel OmniPCX Office
- jednoznaãné PLUS.
Internet – ná‰ vysoce moderní systém
umoÏní v‰em zamûstnancÛm Va‰eho
podniku sdílet pﬁístup k Internetu
prostﬁednictvím jediného spoleãného
pronajatého vedení, coÏ pﬁedstavuje
vysoce efektivní ﬁe‰ení z hlediska úspory
nákladÛ.

KTERÉ JSOU KRITICKÉ Z HLEDISKA
ÚSPù·NÉHO OBCHODOVÁNÍ,
DÁLE TECHNICKÉ A OBCHODNÍ
INFORMACE. NYNÍ MÒÎETE B¯T
RYCHLEJ·Í NEÎ KONKURENCE.
INTERNET VÁM USNADNÍ STYK

Ve‰keré funkce potﬁebné pro plné
vyuÏití moÏností Internetu jsou v systému
jiÏ zabudovány. Proxy server pro ﬁízení
pﬁenosu dat, firewall pro zaji‰tûní
bezpeãnosti, a vyrovnávací cache pro
optimalizaci rychlosti datov˘ch tokÛ.
V‰echny uvedené funkce jsou nyní
k dispozici v jediném zaﬁízení.

SE ZÁKAZNÍKY A DODAVATELI,
DÍKY ELEKTRONICKÉ PO·Tù
BUDETE SNADNùJI A RYCHLEJI
DOSAÎITELN¯ A SOUâASNù
BUDOU PRO VÁS
DOSAÎITELNùJ·Í I VA·I
PARTNE¤I..

E-mail – co je tak v˘hodného na
elektronické po‰tû? Celá ﬁada vûcí.
Elektronická po‰ta pﬁedev‰ím zvy‰uje
produktivitu kaÏdého jednotlivého
zamûstnance. Dále usnadÀuje a zrychluje
jak komunikaci v rámci podniku, tak
s partnery doslova po celém svûtû; také
komunikace se zákazníky mÛÏe b˘t nyní
mnohem efektivnûj‰í neÏ s vyuÏitím
klasick˘ch metod.
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Alcatel OmniPCX Office Vám poskytne
v‰echny v˘hody elektronické
korespondence a nevyÏaduje pﬁitom
problematickou instalaci externího
serveru.
Unified Messaging – díky aplikacím

instalovan˘m v systému Alcatel
OmniPCX Office získáte jedineãn˘
moderní nástroj pro zpracování
hlasov˘ch vzkazÛ, E-mailÛ, faxov˘ch
zpráv – to v‰e prostﬁednictvím
jednotného uÏivatelského rozhraní.
Virtuální privátní síÈ (VPN) – funkce
VPN systému Alcatel vyuÏívající
standardy IPSec PPTP se zv˘‰en˘m
zabezpeãením zajistí bezpeãnou
komunikaci prostﬁednictvím Internetu
mezi sídlem Va‰eho podniku
a externími poboãkami a zamûstnanci.
LAN infrastruktura – spolu se

systémem získáte vysoce v˘konn˘
pﬁepínaã 100 Base T vyuÏívající
nejnovûj‰í technologie s ﬁe‰ením "Plug
and Switch".

Flexibilní ethernetová architektura
systému umoÏÀuje prÛbûÏné
roz‰iﬁování odpovídající rÛstu Va‰eho
podniku. SíÈové rozhraní 10 / 100
Base T s automatickou detekcí (autosensing) zajistí optimální vyuÏití
pﬁipojen˘ch PC.
LAN sluÏby – systém je vybaven celou
ﬁadou funkcí usnadÀujících
budování a správu podnikové sítû LAN.
DNS server – usnadnûní správy
PC pﬁipojen˘ch k LAN díky pﬁekládání IP adres a vyuÏití jmenného
oznaãení.
DHCP server – automatická konfigurace
IP adres pﬁipojen˘ch poãítaãÛ a IP telefonÛ, smûrovací funkce pro pﬁístup
z podnikové LAN do rozsáhlej‰ích sítí
WAN.
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Pozornost vûnovaná zákazníkÛm
se vÏdy vyplatí.

ALCATEL OMNIPCX OFFICE
USPOKOJÍ V·ECHNY
POÎADAVKY NA
HLASOVOU KOMUNIKACI DOKONCE I TAKOVÉ, KTERÉ
SE ZDAJÍ TÉMù¤
NEREALIZOVATELNÉ
P¤ÍKLAD: VOLAJÍCÍ
ZÁKAZNÍCI OâEKÁVAJÍ ZE
STRANY VA·EHO PODNIKU
RYCHLOU ODEZVU -

Alcatel OmniPCX Office se
postará témûﬁ o v‰echno.

SYSTÉM ALCATEL OMNI PCX
OFFICE KAÎDÉ VOLÁNÍ
SPOLEHLIVù A OKAMÎITù

Stejnû jako jeho v˘robce je i Alcatel
OmniPCX Office odborník na hlasovou
komunikaci.

ZPRACUJE. TELEFONY ALCATEL - STOLNÍ I BEZ·≈ÒROVÉ
– VÁM DÍKY
ERGONOMICKÉMU ¤E·ENÍ
USNADNÍ KAÎDODENNÍ
RUTINNÍ PRÁCI. DÍKY
MNOÎSTVÍ FUNKCÍ A
JEDNODUCHÉMU OVLÁDÁNÍ
U·ET¤ÍTE SVÒJ âAS A
EFEKTIVNù VYUÎIJETE

Bohatá nabídka funkcí.
Systém je bohatû vybaven
nejmodernûj‰ími funkcemi – vysoce
ergonomická jmenná volba ãísla,
filtrování pﬁíchozích volání,
propracované funkce záznamníku
a osobního asistenta, pﬁehled o
voláních vyhodnocením historie hovorÛ,
sníÏení nákladÛ za telekomunikaãní
poplatky díky automatické
optimalizaci trasy.

KAÎDOU MINUTU
STRÁVENOU V PODNIKU.

Telefony ﬁady Reflexes.
Systém spolupracuje s celou ﬁadou
koncov˘ch zaﬁízení Alcatel. Bohatá
nabídka telefonÛ ﬁady Reflexes splní
jakákoliv oãekávání. Po pﬁipojení jednotky IP Enabler se z telefonu Reflexes
mÛÏe stát plnohodnotn˘ nástroj pro
hlasovou komunikaci po Internetu,
doplnûním dal‰ího modulu mÛÏete zv˘‰it
poãet telefonÛ pﬁipojen˘ch k systému
bez nutnosti jakékoliv pﬁídavné kabeláÏe.
Mobilita.
Velmi v˘raznou pﬁedností systému
Alcatel OmniPCX Office je mobilita
– díky nejnovûj‰í ﬁadû bez‰ÀÛrov˘ch
pﬁístrojÛ DECT budete mít v‰echny
telekomunikaãní funkce neustále
k dispozici nezávisle na tom, ve které
kanceláﬁi právû budete.
Bez‰ÀÛrové telefony standardu DECT
nové ﬁady jsou standardnû vybaveny
tlaãítkem DriveKey™ (rychlej‰í pﬁístup
k funkcím a ovládání), rozmûrn˘m displejem, zabudovan˘m hlasit˘m reproduktorem, konektorem pro pﬁipojení
náhlavní soupravy a na objednávku
také hands-free soupravou. Nejvy‰‰í
model nové ﬁady je vybaven vibraãní
signalizací pﬁíchozího volání,
podsvûtlením displeje a prosvícen˘mi
tlaãítky.

A V¯SLEDEK? VY··Í PRODUKTIVITA V·ECH
ZAMùSTNANCÒ.
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Propojení poãítaãov˘ch a komunikaãních technologií - Computer
Telephony Integration (CTI).
Díky ﬁadû softwarov˘ch aplikací
PIMphony mÛÏete nyní své PC vyuÏívat
také pro hlasovou komunikaci.
PIMphony Basic poskytuje funkce pro
správu a záznam v‰ech hovorÛ,
aplikace PIMphony Pro spolupracující
se standardními programy jako
Microsoft Outlook nabízí navíc grafické
rozhraní pro správu databáze kontaktÛ
a zpráv v hlasové schránce. PIMphony
Team obsahuje funkce pro hromadné
zpracování hovorÛ, pﬁidûlování hovorÛ
jednotliv˘m ãlenÛm a pﬁehled
o hovorech ãlenÛ skupiny.

Alcatel OmniPCX Office
zaﬁídí v‰e – doslova.
Ergonomick˘ a intuitivní pﬁístup
k funkcím.
UÏ se nemusíte pﬁizpÛsobovat – Alcatel
OmniPCX se pﬁizpÛsobí Vám.
Informaãní ikony se mûní v závislosti na
tom, jakou funkci právû vyuÏíváte
(pﬁehlednûj‰í ﬁe‰ení neÏ obvyklé diody)
a grafické rozhraní pﬁímo na monitoru
Va‰eho PC Vám práci je‰tû více
zpﬁíjemní.

ZÛstaÀte v kontaktu.

Konvergence technologií.

Díky DECT terminálÛm budete
dosaÏiteln˘ kdekoliv – své hovory
uÏ nikdy nezme‰káte. Nyní budete
produktivnûj‰í a souãasnû u‰etﬁíte
telefonní poplatky za zpûtná volání.

Unified Messaging!
Systém Alcatel OmniPCX Office
zpracovává v‰echny typy pﬁíchozí
komunikace: ve‰keré zprávy – vzkazy,
E-maily a dokonce faxy se zpracovávají
v jediném zaﬁízení.

Hlasová po‰ta.
Zabudovan˘ systém hlasové po‰ty
s pﬁíjemn˘m ovládáním zpracuje pﬁíchozí volání bûhem Va‰í nepﬁítomnosti.
Systém byl vylep‰en o tﬁi nové funkce:
pﬁím˘ pﬁístup k hledané zprávû, propracovan˘ systém filtrování s jednoduch˘m
ovládáním, on-line záznam hovorÛ.
ProtoÏe jsme si vûdomi dÛleÏitosti
záznamového systému, vybavili jsme jej
funkcí pro zaznamenávání zpráv
v délce aÏ 20 minut s moÏností
prodlouÏení aÏ na 200 hodin.
Osobní asistent.
Volající nyní mÛÏe vyuÏít jednu z pûti
nabízen˘ch moÏností: pﬁepojení na
Va‰eho asistenta, Vá‰ mobilní telefon,
externí ãíslo, operátora nebo
záznamník - uÏ Ïádné volání
nezÛstane nezpracováno.
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Computer Telephony Integration.
Systém Alcatel OmniPCX Office
umoÏÀuje také speciální vyuÏití
– napﬁíklad funkce kontaktního stﬁediska
– díky rozhraním standardu CTI
(CSTA a TAPI).
Voice over IP (VoIP).
Systém Alcatel OmniPCX Office je
dodáván s implementovanou podporou
IP protokolu – to pﬁiná‰í tﬁi v˘hody:
úspora nákladÛ na kabeláÏ díky
spoleãnému vedení pro hlasovou
i datovou komunikaci kaÏdého
jednotlivého uÏivatele v podniku,
maximální vyuÏití pﬁenosové rychlosti
pronajatého vedení díky souãasnému
pﬁenosu dat i hlasu a tím sníÏení
celkov˘ch provozních nákladÛ na komunikaci a koneãnû pln˘ pﬁístup ke v‰em
funkcím také pro externí zamûstnance
a poboãky vybavené PC a telefony
podporujícími IP protokol.

Alcatel OmniPCX Office
V˘konn˘ a univerzální
nástroj.
Nejnovûj‰í systém Alcatel OmniPCX
Office s jedineãnou koncepcí oznaãujeme jako zaﬁízení pro e-komunikaci
– zaﬁízení poskytující v‰echny funkce
a vyuÏívající v‰echny moÏnosti moderní
elektronické komunikace.
Internet, pﬁenos dat a hlasu.
S vyuÏitím paketové a okruhové infrastruktury sítí elektronické komunikace je
systém schopen zpracovávat informace
jakéhokoliv typu.
Alcatel OmniPCX Office dokáÏe zpracovat ve‰kerou hlasovou a datovou komunikaci Va‰eho podniku a souãasnû
nabízí dal‰í funkce a sluÏby – vyuÏití
moÏností Internetu, elektronickou po‰tu,
mobilitu a funkce CTI.

Jednodu‰‰í to uÏ b˘t nemÛÏe

– prostû Alcatel.
Jednoduché ﬁe‰ení
a navíc v jediném zaﬁízení.
Systém Alcatel OmniPCX je tvoﬁen
serverem vybaven˘m
pﬁedkonfigurovan˘mi aplikacemi.
V‰e se vejde
do jediné skﬁínû: smûrovaã, firewall,
E-mail server, CTI server a server
zaji‰Èující telekomunikaãní funkce
– proto systém oznaãujeme jako
zaﬁízení pro e-komunikaci.
Nízké nároky na propojení (Plug-andPlay, Plug-and-Phone, Plug-and-Surf)
nejsou jedinou v˘hodou. Systém se
snadno poﬁizuje a nevyÏaduje
odbornou správu a údrÏbu.
Ve‰kerá obsluha a pﬁístup i k tûm
nejmodernûj‰ím funkcím je z hlediska
uÏivatelÛ velmi pﬁíjemná.

8

V˘konn˘ a otevﬁen˘ systém.
Alcatel OmniPCX Office je zaloÏen na
standardizovan˘ch ﬁe‰eních – OS Linux,
internetové protokoly, protokoly CTI.
Operaãní systém Linux byl vybrán
zámûrnû pro svou vysokou stabilitu a
úspû‰nost ve svûtû internetov˘ch
aplikací. Systém Alcatel OmniPCX
Office splní kaÏdé z Va‰ich oãekávání
a je plnû kompatibilní s bûÏn˘mi telekomunikaãními platformami.

OmniPCX Office
Zaﬁízení pro e-komunikaci
Jednoduché a souãasnû
flexibilní ﬁe‰ení.
Alcatel OmniPCX Office mÛÏete
neustále pﬁizpÛsobovat mûnícím se
potﬁebám svého podniku. Pomocí softwarov˘ch klíãÛ získáte pﬁístup k dal‰ím
funkcím, systém mÛÏete libovolnû
roz‰iﬁovat a modifikovat pomocí zásuvn˘ch karet, pﬁípadnû doplnûním jednoho nebo dvou pﬁídavn˘ch modulÛ.
Systém Alcatel OmniPCX Office Vám
poskytne pﬁesnû ty sluÏby a funkce,
které Vá‰ podnik vyuÏije. Zaplatíte
pouze to, co skuteãnû potﬁebujete.
A koneãn˘ v˘sledek? Alcatel OmniPCX
Office dodá Va‰emu podniku energii –
poskytne Vám funkce pro e-komunikaci
srovnatelné s funkcemi systémÛ vyuÏívan˘ch tûmi nejvût‰ími spoleãnostmi, ale
pﬁizpÛsobené prostﬁedí men‰ích podnikÛ
- to znamená Va‰im potﬁebám.
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Alcatel OmniPCX Office
Technické údaje
Architektura

Maximální kapacity a v˘kony

Rack 1 / Rack 2 / Rack 3
Jakákoliv kombinace skﬁíní, maximálnû 3
Záloha napájecího napûtí

2 / 5 / 8 slotÛ
aÏ 24 slotÛ
ano, v‰echny skﬁínû

E-server
Sdílen˘ pﬁístup k Internetu
ISDN
Externí modem ADSL nebo smûrovaã (1)
Ovûﬁování autenticity
UÏivatelé s pﬁístupem k Internetu
Firewall
Proxy / cache
E-mail server
Poãet schránek
Ukládání zpráv
VPN

aÏ 128 kbit/s (2 x B-kanál)
aÏ 2 Mbit/s
PAP / CHAP
200
filtrování IP / NAT
1.5 GB for web caching
POP3 / SMTP / MIME / ETRN
200
3.5 GB
PPTP / IPSec

LAN infrastruktura a sluÏby
Zabudovan˘ LAN pﬁepínaã
Poãet vyuÏiteln˘ch portÛ, jedna LAN
LAN sluÏby

Switch Ethernet 100 BT
Automatická detekce 10 / 100BT
aÏ 84 portÛ
DHCP / DNS

Server pro telekomunikaãní funkce
Hlasová po‰ta
od 2 do 8 portÛ
Ukládání hlasov˘ch zpráv
aÏ 200 hodin
Automatick˘ asistent
2 úrovnû, kaÏdá s 10 moÏnostmi
Skupiny Hunting Groups
cyklické / souãasné / postupné pﬁidûlování
Uvítací vzkazy
maximálnû 8
Hudební motiv pro pﬁidrÏené hovory
aÏ 10 minut
Komunikaãní jazyky
maximálnû 4
Kapacita telefonního seznamu
3000 záznamÛ
Optimalizace trasy (Least Call Routing)
500 záznamÛ

Terminály a pracovi‰tû
UÏivatelsk˘ seznam
IP uÏivatelé
H323 uÏivatelé

250
200
150

Mobilita
Základnová rádiová stanice (IBS)
Telefony Mobile Reflexes

60 (dálkové napájení)/199 (lokální napájení)
249

CTI server
Zabudovan˘ CTI server
PIMphony klienti se zabudovan˘m serverem CTI
CSTA monitorování
CSTA relace

CSTA
25
aÏ 208
aÏ 28

Komunikaãní porty
Analogové trunky (1) (NDDI-DDI-Tie Line)
maximálnû 72
Primární pﬁístup TZ
maximálnû 9
Základní pﬁístup TO
maximálnû 12
IP trunky
maximálnû 120
(1) Verze 1.1 a podle dostupnosti pﬁipojení k operátorÛm.
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