A LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK ARÁNYÚ IP-PBX

Micra – a jó képességű alközpont
A Platan cég MICRA IP-PBX telefon alközponti rendszerét kisvállalatok és irodák ellátására tervezték
ahol a dolgozók létszáma száz körüli. Különösen alkalmas kisebb leányvállalatok, turista irodák,
panziók, vendégházak számára.
MICRA IP-PBX jó megoldás a fejlődő kisvállalatoknak, mert a PBX bővítése olcsó, kényelmes és
rugalmas.
A MICRA alközpontra jellemző az egyszerű konfigurálás és felhasználóbarát működés. Kicsomagolás
után azonnal üzemképes.

Teljes kiépítés





12 analóg fővonal
8 ISDN BRA (2B+D) univerzális trönk (trönk és/vagy mellék)
24 analóg vagy digitális mellékállomás
128 VoIP port

Főbb jellemzők














Intelligens hívás irányítás (Call Distribution):
o INFOLINES - 16 szintű hang navigáció
o programozott hívás irányítás: UCD (Uniform Call Distribution) hívásirányítás a bejövő
szám alapján
Integrált belső hangüzenet (Voicemail)
Integrált Platan VoIP kártya (opció)
Integrált GSM kártya (opció)
Hívószám kijelzés minden típusú készüléken és a Platan CTI programon (Computer Telefon
Integráció)
PRK® Költségminimalizáló program. Automatikus útválasztás a legolcsóbb irányba, híváskorlátozás, egyéni beállítások és hívásköltség információk.
Integrált LAN
Helyi és távoli vezérlés, szoftverfrissítés, és számlázás
Elhelyezés: Standard (asztali vagy fali doboz), 19” rack kivitel
Platan CTI program (telefon a számítógépen), hívás rögzítés lehetősége (opció)
Hotel program és professzionális hívásrögzítés (opció)

a PLATAN kizárólagos képviselője. www.telmo.hu

Mikra alközpont főbb funkciói és szolgáltatásai

Berendezés jellemzői

alap
kiépítés

opciós
lehetőség

Mellékállomás jellemzői és típusa

Közvetlen beválasztás ISDN és VoIP esetén
(DDI/MSN)
CLIP Hívó szám kijelzés
CLIR Hívó szám kijelzés korlátozás
AOC Tarifaimpulzus feldolgozás ISDN-ről
MCID Rosszakaratú hívás azonosítás

analóg

1…24

digitális

1…24

analóg és digitális együtt

1…24

ISDN 2 (2B+D)

1…8

VoIP

Szinkronizáció az ISDN vonalhoz

1…128

Fővonali (trönk) irány

Hívás regisztrálás és számlázás

analóg

1…12

Egyedi számlázás (max szám)

254

ISDN 2 (2B+D)

1…8

Virtuális mellékek (max szám)

254

VoIP (SIP szolgáltató)

INFOLIN Hang navigáció

VoIP protokol

Hangüzenet

Audió kódolók típusa: G.711mLaw
ésaLaw, G726, GSM

Legkisebb költségű hívás útvonal választás (LCR)

Közvetlen betárcsázás (DISA)
hangnavigációs rendszerek száma
(infoline 16 szintű)
hangposta

Kimenő hívás korlátozás
Táblázat az engedélyezett/tiltott számokról (táblázatok
száma)

16

Gyors tárcsázás

Hang üzenetek száma

Mellékek szabad számkiosztása (digitek száma)

1-4

Hang üzenetek ideje

1…30
SIP 2.0
+
+
4
+
64
1…4,5 óra

Hívás várakoztatás

Zene tartás közben (mellodiák száma)

4

Hiváshoz belépés beszéd alatt

Üdvozlő szöveg WAV fájl

+

Gyorshívás, közvetlen hívás (hotline) belső /külső

Automatikus faxra irányítás

Automatikus operátor átkapcsolás

Hívás record tárolás

Csoportos csengetés (csoport számok)

Bejövő hívószám kijelzése (CLIP)

UCD Egységes hívás szétosztás

ISDN

+

ACD Automatikus hívás szétosztás

analóg

+

Előfizető csoportok

VoIP

+

Konferencia hívás (résztvevők száma)

8

Körkörös konferencia hívás, csoportok egymás utáni
automatikus hívása (résztvevők száma)

8

+
25000

Kimenő hívószám kijelzése (CLIP)
ISDN

+

analóg

+

Hívástartás alatti zene

VoIP

+

Hívás továbbítás

Kaputelefon támogatása

+

DND ( mellék kikapcsolása, hogy ne zavarjon)

Integrált Platan gyártmányú GSM kártya

+

Hívás fogadás

Integrált Platan gyártmányú VoIP kártya

+

Hívás továbbítás mellékállomás, fővonali trönk vagy
mobil vonalra

DECT/ IP-DECT vezeték nélküli rendszer

Foglalt vonal automatikus visszahívása (Call Booking)

Hang ki-és bemenet

Hang üzenet foglalt vonalra

Szünetmentes tápellátás

Tárolt számok újratárcsázása

Interfészek

Egyszerű visszahívás

RS 232

1

USB csatlakozó

1

Riasztás hívás (riasztási üzenet)

+
+
UPS

Ethernet (LAN) csatlakozás

Ébresztő/figyelmeztető hívás

Távoli menedzseléshez modem

Távoli szobába behallgatás (bébiszitter funkció)
Tranzit kapcsolódás - távoli felhasználó hívás költsége
az IP-PBX rendszeren

Szoftver a konfiguráláshoz
Számlázó program

1
+
Micra PC
+

PLATAN CTI szoftver (emelt színtű
telefon funkciók a számítógépen)
méretek: dobozos kivitel
külső méretek (mm)

295x200x47

keretes kivitel (19")
külső méretek (mm)
súly: (kg).

+

Hotel interfész

+

PCTI interfész

+

interfész a hívás rekordok rendszeréhez

+

88(2U)x192
4,5

TAPI interfész
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