A LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK ARÁNYÚ IP-PBX
IP ALAPÚ, ÚJ FEJLESZTÉS

Prima – a VoIP egyre egyszerűbb
A hagyományos távközlést egyesíti az internet telefon technológiával
A Platan cég PRIMA típusú telefon alközponti rendszere ebben a kategóriában az
első IP kapcsolású PBX.
Ez egy kiváló megoldás SOHO alkalmazáshoz, mikro- és kis üzleti vállalkozásoknak,
kis áruházaknak, boltoknak, szervizeknek. Szintén ajánljuk családi és társasházak
számára.
Alapkiépítésben is kihasználható a VoIP telefonálás minden előnye, amivel a havi
telefonszámla jelentősen csökkenthető.
A PRIMA mini alközpontra jellemző az egyszerű konfigurálás és felhasználóbarát
működés. Kicsomagolás után azonnal üzemképes.

Kiépítés
Alap kiépítés:
- 3 külső FXO VoIP port (SIP trönk)
- 2 analóg fővonal
- 6 analóg mellékállomás
- 2 FXS VoIP port – IP telefonok számára (SIP 2.0)
Az alap kiépítés bővíthető:
- 1 ISDN 2 (2B+D) interfész vagy 1 db. analóg fővonali csatlakozás
- 2 vagy 4 analóg mellékállomás
- 4 FXS VoIP port
- Hívás rögzítés SD kártyára

Főbb jellemzők
-

-

-

Integrált VoIP az alapkészülékben, mind a trönk, mind a mellékállomási oldalon
VEK® – VoIP ár csökkentő
o olcsó Internet telefon hozzáférés külön kártya vagy VoIP gateway nélkül
o egyedi „Call Through” funkció – hívás mobil készülékről VoIP-hálózatra
o LCR - legkisebb költségű hívás útvonal választás
Automata kezelő (DISA) és direkt beválasztás (DDI) funkció (az alapárban!)
Plug & Talk (csatlakoztass & és beszélj) – az alközpont gyári alapbeállítással azonnal üzemképes.
PRIMA WEB konfigurátor – IP PBX felügyelet és program letöltés web-böngészővel
Hívó fél számának kijelzése (CLIP) telefon készüléken és a PLATAN CTI (Computer-telefon
integrációs) programon. A CTI program további készülék funkciókat is megjelenít a PC
képernyőjén.
Integrált hívás rekordok rögzíthetőek SD kártyán (opció)
Integrált belső üzenetrögzítő (Voicemail)
Hívás regisztráció, hívás tárolóval
Kompatibilis PLATAN CTI szoftverrel ( a telefon funkciók kijelzése a számítógép képernyőjén)
Távoli és helyi beállítás és firmware letöltés
Falra is szerelhető dobozos kivitel

Plusz …. minden modern IP alközpontjellemző.

a PLATAN kizárólagos képviselője. www.telmo.hu

PRIMA IP-PBX funkciók
és szolgáltatások
Támogatja a VoIP szolgáltatóhoz( 1-3)
való csatlakozást (SÍP 2.0)
Közvetlen beválasztási lehetőség
ISDN és VoIP esetén (DDI/MSN)
hívó szám kijelzés (CLIP)
közvetlen hívás -automatikus
kapcsolás a mobil telefohhoz VoIP
hálózaton keresztül
hívás rögzítés
hangposta (SD kártyán rögzítés)
hívás rögzítésSD kártyán (kártya
kapacitásának függvényében)
kimenő hívások korlátozása
táblázat az engedélyezett/tiltott
számokról
gyors tárcsázás
mellékek szabad számozása (digitek
száma)
hívás várakoztatása
hívások átkapcsolása
gyorshívás, közvetlen hívás (hotline)
belső /külső
automatikus operátor átkapcsolás
csoportos csengetési lehetőség
konferencia hívás résztvevők száma
hívás alatti zene
hívás átadás
DND ( mellék kikapcsolása, hogy ne
zavarjon)
hívás felvétel
hívás átadás mellékállomás, fővonali
trönk vagy mobil vonalra
hívások rögzítése
hívások üzenet rögzítése
számok újratárcsázása
egyszerű visszahívás
ébresztő/figyelmeztető hívás
távoli szobába való behallgatás
(bébiszitter funkció)

Berendezés jellemzői

alap
opció
kiépítés

Mellékállomás jellemzői és típusa

opció

2

max 4

8

analóg

6

VoIP
teljes mellékállomási kapacitás
Fővonali (trönk) irány
analóg
ISDN 2 (2B+D)
VoIP (SÍP szolgáltató)
maximális fővonal száma

2
16

VoIP protokol
kódolók típusa: G.711mLaw ésaLaw,
G726, GSM
közvetlen betárcsázás (DISA)
hang üzenetek száma
hang üzenetek ideje
hang üzenet rögzítés (ajánlott SD kártyán)
zene tartás közben
üdvözlő szöveg (SD kártya szükséges)
SD kártya a hívások rögzítéséhez és az
üzenet rögzítéshez
hívás tárolás
Bejövő hívószám kijelzése
ISDN 2 (2B+D)
analóg
VoIP
Kimenő hívószám kijelzése
analóg mellékről
VoIP mellékről
Ajtó nyitó telefon támogatása (PLATAN
DB 07 típus)
mellékállomási készülékek ellenőrzése
Hálózati töltő
Interfészek
USB csatlakozó
Ethernet (LAN) csatlakozás
a szerviz és funkciók beállításához WEB
böngésző
méretek:
295x200x47 mm
súly: 1,6 kg.
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