Nová generace IP telefonie

Aastra 5000
Jádro bezpečných telekomunikačních řešení

Aastra 5000

Spolehlivý partner v oblasti telekomunikací

Aastra Technologies Limited je mezinárodní
společnost výhradně zaměřená na vývoj a prodej
telekomunikačních technologií s pobočkami po
celém světě. Produktové portfolio zahrnuje celou
škálu řešení komunikačních služeb (konvergované
systémy, IP telefonie, terminály nebo pokročilé
softwarové aplikace), které jsou určené pro obchodní
i rezidentní trh. Všechny produkty musí splňovat
vysoké nároky na bezpečnost a spolehlivost, a to
nejen v průmyslovém odvětví, ale také v oborech,
které jsou mimořádně citlivé na přenos informací,
jako je například bankovní sektor, armáda, letectví
nebo státní správa.

Telefonie budoucnosti
Společnost Aastra klade velký důraz na podporu a vývoj
nových technologií, které zvyšují komfort a produktivitu
uživatelů. Nová platforma, označená jako Aastra 5000,
poskytuje nadčasové řešení efektivní komunikace pro
malé, střední i velké společnosti. Díky originálnímu
technologickému postupu, založeném na co nejširší
podpoře otevřených standardů, přináší Aastra novou
dynamiku do světa telekomunikací.

Osvědčená kvalita
Komunikační systémy Aastra patří dlouhá léta k
nejprodávanějším systémům na evropském trhu. V
posledních letech bylo instalováno více než 350 000
systémů po celé Evropě a jméno Aastra se stalo
synonymem pro spolehlivost, bezpečnost a dlouhou
životnost. Aastra se může pochlubit řadou ocenění, které
získala v minulém roce od prestižní společností Frost &
Sullivan. Z nejvýznamnějších ocenění jmenujme alespoň
Growth Strategy Leadership Award nebo European
Managed Services Product Innovation of the Year Award.
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Vaše spojení se světem

Řešení pro každého
Nová generace komunikační platformy Aastra 5000 je založená na vysoce stabilním ovládacím softwaru, který je stejný pro
celou platformu a nabízí uživatelům veškeré výhody moderní komunikace. Zákazník si může zvolit mezi konvergovanými IP
branami Aastra (AXS, AXL, AXD) a ryze IP telefonií v podobě Call Manageru Aastra 5000 server.

Jednotný software
pro celou platformu

Hlavní výhody

Aastra 5000 server

AXD / A2XD / A3XD

15 000 IP účastníků
150 000 účastníků na cluster

192 - 704 poboček
500 IP účastníků
6T2 - 192 VoIP (současně)

AXL / A2XL / A3XL
AXS / A2XS
AXS12 / A2XS12
AXS6
6 - 38 poboček
50 IP účastníků
2T0

12 - 108 poboček
500 IP účastníků
4T0

192 - 640 poboček
500 IP účastníků
6T2 - 192 VoIP (současně)

16 - 112 poboček
500 IP účastníků
2T2 - 96 VoIP (současně)

Otevřenost

Modularita

Bezpečnost

Spolehlivost

Výkonnost

Univerzálnost


Otevřenost

Modularita

Komunikační systémy Aastra 5000 byly vyvinuty
s maximálním důrazem na co nejširší podporu otevřených
standardů v oblasti ICT technologií. Tato podpora
otevřených průmyslových standardů je důležitým
aspektem pro minimalizaci nákladů spojených
s vlastn ictvím ko mu n ikačn í inf rastru ktu r y
a přispívá tak k ochraně vynaložených investic.
Komunikační systémy je možné integrovat s externími
informačními systémy, aplikacemi a databázemi třetích
stran. Aastra 5000 je kompatibilní s nejrozšířenějšími
standardy a kodeky: SIP, H323, CSTA, TAPI, SNMP, XML,
QSIG, LDAP, T.38, G.711, G.723, G.729.

Platforma Aastra 5000 představuje nadčasové řešení,
které nejenže splňuje veškeré současné trendy
v telekomunikační technice, ale zároveň vytváří základní
stavební kámen pro případné budoucí rozšiřování
komunikační infrastruktury ve vaší společnosti. Kapacitu
celého systému lze dynamicky upravovat v závislosti
na změnách v organizační struktuře díky 8 nebo
16-portovým kartám, přidáním rozšiřujících kabinetů nebo
implementací IP telefonie. Komunikační systémy Aastra
jsou navrženy tak, aby umožňovaly snadný přechod
od klasické telefonie k plně IP nebo od samostatného
systému k distribuovanému řešení.
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Vaše spojení se světem

Bezpečnost

Výkonnost

V současné době nelze opomíjet bezpečnostní rizika
spojená s přenosem informací. Již více než 15 let patří
systémy od společnosti Aastra k vůdčím řešením v oblasti
vývoje zabezpečení telekomunikačního provozu a splňují ty
nejpřísnější nároky na bezpečnost a ochranu přenášených
dat. V případě IP telefonie lze použít šifrovací algoritmus
AES, díky kterému je zajištěna bezpečnost nejen mezi
jednotlivými systémy Aastra 5000, ale i komunikace mezi IP
terminály.

Aastra 5000 představuje výkonný telekomunikační nástroj,
který nabízí uživatelům více než 500 telefonních funkcí.
Široké spektrum moderních služeb zjednoduší a hlavně
zefektivní vaši komunikaci s kolegy a zákazníky. Kromě již
integrovaných funkcí je možné systémy Aastra 5000
obohatit dalšími specializovanými nástroji pro integraci
mobilních účastníků (FMC), nahrávání, Call Centra nebo
Unified Communications (hlas, video, fax, email, chat,
prezence, sdílení souborů).

Spolehlivost

Univerzálnost

Systémy Aastra 5000 zajišťují maximální dostupnost všech
služeb, která je vyčíslena na 99,999%, což představuje roční
výpadek menší než 5 min. Na dosažení takto vysoké
spolehlivosti se podílí i specializovaný real-time operační
systém, který byl vyvinutý přímo pro komunikační systémy
Aastra. Pro dosažení ještě vyšší spolehlivosti je možné
použít systém Aastra XD, který umožňuje duplikaci řídící
desky a zdroje napájení.

Výjimečnost řešení Aastra spočívá v jednotném hardwaru
a softwaru pro celou platformu Aastra. Kromě této
konzistence celé řady systém podporuje široké spektrum
síťových připojení k operátorovi, včetně analogových linek,
ISDN linek nebo IP (SIP trunk). Volba koncových zařízení
záleží jen na vás, protože Aastra 5000 umožňuje připojení
všech typů terminálů – analogové, digitální, IP/SIP, DECT,
DECT over IP, WiFi, softwarový telefon a dokonce i
videotelefon.
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IP brány Aastra 5000
Kombinace výkonu a bezpečnosti

Konvergované IP brány Aastra 5000 představují inovativní
a modulární řešení podnikové komunikace, které lze
snadno přizpůsobit individuálním požadavkům
zákazníka. Všechny IP brány Aastra obsahují nativní IP
hovorový server, takže lze využít všechny výhody klasické
TDM i IP telefonie.

Hlavní výhody
Modulární architektura

500 telefonních funkcí


Kapacita a výkon

Nativní IP hovorový server


IP brány Aastra 5000 jsou dostupné ve variantách: Aastra
XS, Aastra XL a Aastra XD. Všechna řešení využívají stejné
hardwarové i softwarové vybavení a liší se pouze v
maximální kapacitě. Komunikační systémy zajistí
spolehlivou komunikaci až pro 704 klasických TDM a 500 IP
účastníků nebo dokonce 150 000 uživatelů v homogenní
síti.

Hlasová pošta pro všechny uživatele

E-voicemail

Automatická spojovatelka IVR

Výběr z 5 jazyků

Duplikace napájecího zdroje a řídící desky

(Aastra XD)

Aplikační rozhraní

Synchronní hlásky, hudba při čekání


IP brány Aastra 5000 podporují standardní rozhraní (SIP,
H323, CSTA, TAPI, SNMP, XML, QSIG, LDAP, T.38) a také
umožňují integraci s externími informačními systémy,
aplikacemi a databázemi třetích stran (LDAP, Active
Directory nebo Microsoft Exchange).

Adresář na 3000 záznamů
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Call Manager Aastra 5000 server
Vstupte do IP světa

Mnohaleté zkušenosti v oblasti IP telefonie a neustále
rostoucí spolehlivost a obliba IP komunikace vedla
společnost Aastra k vývoji Call Manageru Aastra 5000,
který představuje inovativní řešení ryze IP telefonie.

Bezpečnost
Prostorová redundance na úrovni 2 nebo 3

Dual homing (v kombinaci s konvergovanými


Call Manager je možné provozovat na různých
hardwarových platformách bez omezení uživatelských
služeb a funkcí:

na serveru s operačním systémem Linux RedHat

v rámci hardwaru IP bran Aastra 5000

na OSN serveru ostatních výrobců

Vzdálená administrace prostřednictvím HTTPS

CAC mechanismus (Call Admission Control)

Šifrování komunikace

firewally

Call Manager Aastra 5000 ser ver patří mezi
nejkomplexnější aplikace dostupné na trhu. Výjimečnost
řešení je především v jeho mimořádné kapacitě a výkonu.
Systém umožňuje připojení až 15 000 uživatelů na jeden
server a 150 000 uživatelů v homogenní síti, která může být
tvořena až 2000 uzly.

Aplikační rozhraní
Aastra 5000 server podporuje standardní aplikační rozhraní
(SIP, XML, CSTA, TAPI) a také umožňuje integraci s externími
informačními systémy, aplikacemi a databázemi třetích
stran (LDAP, Active Directory nebo Microsoft Exchange).

Kapacita (na server)
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Autentifikace terminálů (Aastra 67xxi, 53xxip)


Kompatibilita s antivirovými programy a


Kapacita a výkon

IP/SIP terminály

15 000

Současné hovory

2 000

Hovory za hodinu

57 000

Telefonní seznam

200 000

Multi-company

IP branami Aastra)

256

Volitelně: duální napájení, duální IP board,

RAID 1

Homogenní síťování
Transparentnost služeb pro všechny uživatele

Centrální lokalita

Aastra 5000 server

Softwarový
telefon

IP
terminál

LAN

DECT over SIP

LAN

PSTN

Domácí pracoviště

Vedlejší lokalita A
Aastra AXL

T.38

PSTN

Fax

ATA

IP
terminál

SIP
terminál

SIP
trunk

ISDN 30

LAN

analog

LAN
digital

PC

IP

IP
terminál

VPN

Analogový
telefon

Digitální
telefon

SIP
terminál

WiFi
telefon

Domácí pracoviště
Mobilní
pracovník
Vedlejší lokalita B
LAN

Mobilní telefon
(GSM, WLAN)

PC

Aastra AXS

PSTN

ISDN 2

digital

Digitální
telefon

LAN

SIP
terminál

DECT over SIP

Hlavní výhody
Komunikační systémy Aastra 5000 mohou tvořit
homogenní síť díky jedinečnému protokolu MOVACS. Tento
protokol umožňuje vytvoření libovolné topologie telefonní
sítě s libovolným rozložením připojení do veřejných sítí a
také zajišťuje plnou transparentnost všech uživatelských
služeb a funkcí napříč celou sítí bez ohledu na umístění
uživatele. Síťový protokol MOVACS umožňuje vytvoření
rozsáhlé sítě, která může být tvořena až 2000 uzly a 150 000
uživateli.

Homogenní architektura

Netarifikované spojení mezi lokalitami

Sdílení, centralizace a duplikace všech zdrojů

Snadná telefonizace areálů

Jednotný číslovací plán

Zvýšení bezpečnosti


7

Administrace
Optimální správa systémů

Jedním z nejdůležitějších požadavků pro správce systému je intuitivní a uživatelsky přívětivý administrační nástroj, díky
kterému má administrátor přístup k nastavení veškerých funkcí, oprávnění pro uživatele, plánování a monitorování
jednoho systému nebo celé sítě.

Aastra Management Portál (AMP)
Všechny komunikační systémy Aastra 5000 mají
i n t e g ro va ný w e b o v ý p o r tá l , k t e r ý u m ož ň u j e
administrátorovi efektivní správu a dohled nad celým
systémem, a to i ze vzdálené lokality prostřednictvím
webového prohlížeče Microsoft Internet Explorer nebo
Mozzilla Firefox. Správa systému Aastra 5000 tak
nevyžaduje vynaložení dalších finančních prostředků v
souvislosti s nákupem drahého administračního softwaru.

Hlavní výhody AMP

Víceúrovňový přístup: přístup do AMP na

základě přidělených práv
Vzdálená správa

Kompletní správa jednoho systému nebo

celé sítě: nastavení služeb a funkcí pro
uživatele, přidělování práv, zálohování,
obnovení, aktualizace, patche, monitoring

Aastra Management 7450 (AM 7450)
Softwarová aplikace Aastra Management 7450 patří mezi
nejvýkonnější nástroje, které jsou v současné době na trhu.
Aplikace je primárně určená pro expertní správu a dohled
servisní organizace a především pro administraci
rozsáhlých sítí.

Hlavní výhody AM 7450

Správa LDAP: aktualizace uživatelských dat

Správa terminálů: automatická aktualizace

firmwaru
Bezpečný přístup: HTTPS, autentifikace

administrátora

Kompletní správa jednoho systému nebo

celé sítě: nastavení služeb a funkcí pro
uživatele, přidělování práv, zálohování,
obnovení, aktualizace, patche, monitoring
SNMP dohled a správa alarmových stavů

Animace provozu v reálném čase

Bezpečnost: administrační server Linux

Redhat Enterprise, HTTPS, autentifikace
administrátora, kompatibilita s antivirovými
programy a firewally
Současné přihlášení až 30 administrátorů

Správa až 2000 uzlů a 150 000 uživatelů

administrátora
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Aplikace
Moderní služby pro každého

Integrace mobilních telefonů ProFMC
Mobilní telefony se staly neoddělitelnou součástí našeho
každodenního života. Proto i společnost Aastra
pamatovala, při vývoji nové platformy Aastra 5000, na tyto
mobilní uživatele a umožňuje připojení GSM telefonu jako
interní pobočky pomocí modulu ProFMC. Díky této
integraci se i mobilní pracovníci stanou plnohodnotnými
uživateli systému a mohou tak využívat sofistikované služby
nad rámec možností svých mobilních přístrojů.

Nahrávání ProREC
V obchodním světě se nemůžete vždy vyhnout
nepříjemným konfrontacím se zákazníky, obchodními
partnery, ale i zaměstnanci, proto je možné rozšířit řešení
Aastra o nahrávací modul ProREC. Nejen že systém nahrává
veškeré hovory automaticky nebo na vyžádání, ale zároveň
si ukládá důležité informace, jako je číslo volajícího, datum,
čas a také dobu trvání jednotlivých hovorů. Pokud dojde k
situaci, že společnost musí vysvětlovat své kroky, pak
záznamy hovorů mohou být použity jako důkazní materiál.

Konference ProCNX
ProCNX přináší výhody skupinového volání mezi několika
účastníky. Využijte sofistikované řešení, které je navržené
přímo pro hlasovou konferenci více účastníků využívající
nejmodernější technologie pro zajištění vysoké kvality
přenášeného hlasu. Zjednoduší se tak komunikace při
projednávání důležitých otázek mezi několika vzdálenými
kolegy či zákazníky.
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Aplikace
Moderní služby pro každého

CTI klient ProCaller
Aplikace ProCaller přináší uživatelům maximální komfort a
služby, které několikanásobně převyšují možnosti
jakéhokoliv pevného telefonního přístroje (včetně
digitálního nebo IP). Funkcionalita ProCalleru posouvá
hranici využitelnosti telekomunikační sítě dále do prostředí
datových sítí, oblasti počítačů a jednotného softwaru.

Unified Communications (UC)
Aastra 5000 nabízí pokročilé služby pro jednotnou
multimediální komunikaci prostřednictvím aplikací Unified
Communications. Celá myšlenka UC je postavena na
propojení komunikačních technologií do jednoho
sourodého celku (telefonní hovor, videohovor, fax, chat,
SMS nebo email), který je pro uživatele nejen srozumitelný,
ale také snadno použitelný. Stačí si představit, jaké ulehčení
práce by uživateli přinesl jeden adresář kontaktů, jedna
hlasová schránka, jedna aplikace sdružující všechny typy
komunikací a jedno přihlašovací jméno do všech systémů. A
to je přesně to, co se snaží Aastra prostřednictvím svých
aplikací prosadit.

Kontaktní centrum M7480
Spokojenost zákazníků patří mezi významné faktory, které
rozhodují o úspěchu každé společnosti. Jedním z důležitých
nástrojů, které mohou společnosti v tomto úsilí pomoci,
jsou kontaktní centra. Označení „kontaktní centrum“
znamená obecně nástroje pro podporu přímé komunikace
mezi společností a jejími zákazníky. Aplikace M7480
představuje komplexní a bezpečné IP řešení kontaktního
centra od 4 do 3000 agentů. Stejně jako všechny ostatní
produkty Aastra je i tato aplikace založená na otevřených
standardech a umožňuje integraci s dalšími externími
aplikacemi a databázemi.
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Různorodé použití

Běžná firma
Platforma Aastra 5000 představuje modulární řešení
komunikačních služeb, které se dokonale přizpůsobí
velikosti a růstu vaší společnosti. Všichni uživatelé budou
mít k dispozici více než 500 telefonních služeb a funkcí, díky
kterým se zvýší nejen jejich spokojenost, ale především
jejich efektivita práce. Široké portfolio terminálů a aplikací
uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. Z komunikačního
systému Aastra 5000 se stane základní stavební kámen vaší
moderní komunikační infrastruktury, kterou lze libovolně
rozšiřovat a kombinovat s dalšími síťovými prvky a
aplikacemi.

Více lokalit
Mnoho společností se skládá z více poboček, které jsou
rozmístěné po celé republice nebo dokonce v různých
částech světa. Díky jedinečnému IP protokolu MOVACS
mohou být všechny pobočky spojeny do jednoho
homogenního celku, který zajistí dostupnost všech služeb
pro uživatele. Vytvoření transparentní sítě s sebou přináší
řadu výhod, jako je například šetření nákladů na volání mezi
jednotlivými lokalitami, snížení výdajů za správu systému,
jednotný číslovací plán, sdílení, centralizace nebo duplikace
všech zdrojů.

Mobilita
Zajištění mobility a především dosažitelnosti terénních
pracovníků patří mezi hlavní priority našich zákazníků.
Použití mobilních telefonů s duálním režimem (GSM,
WLAN) se ukázalo jako spolehlivé a nákladově efektivní
řešení mobility. Volání je možné uskutečnit v GSM síti nebo
prostřednictvím sítí WLAN, které jsou dnes dostupné v
hotelech, letištních halách nebo na dalších veřejných
místech. Integrace GSM telefonů do řešení Aastra 5000
přináší další inovativní vlastnost, označenou jako "One
Number". Koncept One Number umožňuje přiřadit skupině
terminálů jedno a to samé číslo. Díky této jedinečné
vlastnosti je zajištěna nejen dostupnost uživatele, ale také
ochrana osobních údajů.
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Různorodé použití

Výrobní haly
Telefonizaci výrobních hal a areálů lze zajistit pomocí DECT
telefonie, která poskytuje spolehlivé řešení mobilní
komunikace s velice příznivým poměrem cena/výkon. K
dispozici je standardní DECT telefonie prostřednictvím
klasických radiových základen nebo řešení DECT over SIP,
které kombinuje moderní přenos hlasu přes IP síť s
rádiovým spojením s koncovými terminály. Moderní a
elegantní vzhled DECT terminálů připomíná svým
designem i ovládáním spíše mobilní telefon, a proto se hodí
i pro použití v kancelářském prostředí.

Hotely / Nemocnice
Výjimečnost systémů Aastra 5000 spočívá v unikátnosti
ovládacího softwaru, který již obsahuje specializované
funkce pro hotely a nemocnice, jako je stav pokoje,
zapsat/odepsat, budíček, kredity nebo funkce nerušit
během noci. Díky otevřenosti systémů Aastra je možná
integrace s IS hotelu nebo nemocnice a docílit tak
komplexního řešení komunikačních služeb. Dalším
užitečným nástrojem je automatická spojovatelka IVR,
která zajišťuje rychlé směrování hovorů na správné
pracoviště nebo může plnit funkci informativního systému,
který je schopen poskytovat volajícím informace 24 hodin
denně. Problém nenastane ani se zahraniční klientelou,
protože Aastra podporuje až 5 různých jazyků.

Kontaktní centrum
Komunikační systém Aastra 5000 v kombinaci s aplikací
M7480 vytvoří profesionální a bezpečné IP řešení
kontaktního centra od 4 do 3000 agentů. M7480 nabízí
použití CTI aplikací, zobrazení zákaznického profilu,
propojení s databázemi a kancelářskými aplikacemi nebo
konverzační průvodce pro agenty. Software umožňuje
inteligentní distribuci hovorů, emailů a faxů dle znalostí
jednotlivých agentů pro příchozí i odchozí komunikaci,
dokonce je možné pracovat i s webovými a SMS/MMS
dotazy, vše v reálném čase. Nedílnou součástí moderního
kontaktního centra jsou vlastní i předdefinované
reportovací sestavy, které je možné použít jako materiál pro
informování dalších útvarů společnosti.
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Systémové terminály

Kvalitní a spolehlivé terminály tvoří základ moderní
komunikace, která přispívá ke zvýšení efektivity a
produktivity práce. Široké portfolio koncových přístrojů
Aastra uspokojí vysoké nároky a potřeby jakéhokoliv
uživatele.

Design a ergonomie
Terminály Aastra lze na první pohled snadno identifikovat.
Všechny se totiž vyznačují moderním a ergonomicky
sladěným designem. Přehledné uspořádání tlačítek nebo
intuitivní symboly usnadňují ovládání a přístup k
systémovým funkcím.

Funkce

Kvalita

Terminály mají integrovaná tlačítka na přímé ovládání:
hands-free, nastavení hlasitosti nebo vyhledávání kontaktů
v telefonním seznamu. Inovativní funkce, jako například
konferenční hovor, vytáčení podle jména nebo
přesměrování hovorů, se aktivují prostřednictvím menu na
displeji nebo pomocí jednoduše konfigurovatelných
programovatelných tlačítek.

Koncová zařízení společnosti Aastra jsou vyrobena a
testována v souladu s nejpřísnějšími požadavky na kvalitu.
Proto společně s terminály Aastra získáte trvalou garanci
kvalitních hlasových služeb.

Uživatelská přívětivost
Chytré řešení navigačních tlačítek zjednodušuje obsluhu
všech terminálů Aastra. Tlačítka jsou navržena pro
intuitivní uživatelské použití, takže není nutné studovat
mnohostránkové návody k obsluze. Vývoj terminálů je
zaměřen na jedinou převládající prioritu: aby přinesly
maximální uživatelský komfort.

Hlavní výhody
Intuitivní ovládání

Rychlý přístup k systémovým funkcím

Ergonomicky a přehledně uspořádaná

funkční tlačítka
Rozšiřující moduly s programovatelnými

tlačítky
Výjimečný design

Vynikající poměr cena/výkon
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Systémové terminály
Aastra 6753

Aastra 6755

Aastra 6757

TDM

TDM

TDM

Použití
Typ terminálu
Zobrazení
Displej

3

Optická indikace hovorů a zpráv (LED)

•

8 (144x75 pixelů) 11 (144x75 pixelů)
•

•

•

•

Obecné
Navigační tlačítka
Programovatelná tlačítka

6

12

12

Tlačítko Přijetí hovoru

•

•

•

Tlačítko Ukončení hovoru

•

•

•

Tlačítko Nastavení

•

•

•

Tlačítko Telefonní seznam

•

•

•

Hlasová schránka

•

•

•

Tlačítko Redial

•

•

•

Tlačítko „R”

•

•

•

Tlačítko Mute (LED)

•

•

•

Tlačítko Reproduktor (LED)

•

•

•

Hands-free

•

•

Interkom

•

•

•

•

20

100

1/5

10/50

10/50

Transfer

•

•

•

Konferenční hovor

•

•

•

Volat jménem

•

•

•

Více linek

•

•

•

Vyzváněcí melodie

8

16

16

Zobrazení data a času

•

•

•

Zobrazení jména a telefonního čísla

•

•

•

•

•

•

•

•

Nevyrušovat

•

Funkce
Telefonní seznam
Příchozí / odchozí volání

Volitelné
Montáž na zeď
Náhlavní souprava
Modul s rozšiřujícími tlačítky (M670)
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1

Systémové terminály
Aastra
5360ip

Aastra
5370/5370ip

Aastra
5380/5380ip

IP

TDM, IP

TDM, IP

1 x 14

5 x 22

7 x 34

Použití
Typ terminálu
Zobrazení
Displej
Podsvícený displej

•

Optická indikace hovorů a zpráv (LED)

2

2

2

Navigační tlačítka

•

•

•

Interaktivní tlačítko

1

2

3

Programovatelná tlačítka

10

12

Tlačítko Hlasová schránka

•

•

•

Tlačítko Redial

•

•

•

Tlačítko Mute (LED)

•

•

•

Tlačítko Reproduktor (LED)

•

•

•

•

•

Obecné

Alfa klávesnice

•

Hands-free
Funkce
Telefonní seznam

10

50

250

Příchozí / odchozí volání

6/1

6/1

6/1

Konferenční hovor

•

•

•

Volat jménem

•

•

•

Více linek

•

•

•

Vyzváněcí melodie

8

8

8

Zobrazení data a času

•

•

•

Zobrazení jména a telefonního čísla

•

•

•

•

•

•

Náhlavní souprava

•

•

Modul s rozšiřujícími tlačítky (M530)

1

3

Volitelné
Montáž na zeď

VoIP*
HTTP

•

•

•

FTP

•

•

•

DHCP

•

•

•

G.711, G.723.1, G.729

•

•

•

802.3af

•

•

•

IEEE 802.1 p QoS

•

•

•

IEEE 802.1 Q VLAN Tagging

•

•

•

Integrovaný switch 10/100 Mbit/s

•

•

•

* platí pro IP terminály Aastra 53xxip

15

Kapacita a hlavní funkce systému

Maximální počet účastníků
IP/SIP terminály
Analogové terminály
Digitální terminály
Celkem TDM terminálů
Adresář
Kanály hlasové pošty
Počet hlasových schránek
Kanály IVR
IP kanály
Radiozákladny DECT (TDM)
T0 (BRI)
T2/S2 (PRI)

Aastra XS6

Aastra XS12

Aastra XS

Aastra XL

Aastra XD

100
50
36
34
38
3 000
8
300
8
96
8
6
0/1

500
500
104
100
108
3 000
8
500
8
96
8
8
0/1

500
500
104
104
112
3 000
8
500
8
96
8
14
2

1 000
500
640
512
640
3 000
8
1 000
8
192
40
24
6

1 000
500
704
512
704
3 000
8
1 000
8
192
40
24
6

Volání
Nouzová volání
Volat jménem
Přenos a zobrazení jména
Přenos a zobrazení čísla
Zakázat zobrazení čísla
Přidržení volání
3-stranná konference
Všechny druhy přesměrování a přepojení
Automatické zpětné volání
Multi-line
Multi-key
Interkom
Filtrování asistentka/manager
Hlasová oznámení
Prezence
Správa prezence
Skupinové terminály s jedním číslem
Distribuce hovorů
Spojovatelské pracoviště
Automatická distribuce hovorů (ACD)
Skupiny
Výpomoc ve skupině
Mobilita a bezpečnost
Přihlášení uživatelů
DECT/IP nebo WiFi handover
Autentifikace uživatele
Správa uživatelských práv
Šifrování hovorů
16

A5000
server
15 000
15 000
závisí na
použité IP
bráně
200 000

závisí na
použité IP
bráně

Aplikace
Rozhraní pro hlasové služby (IVR, Unified Messaging)
Dohled
Integrace počítačové telefonie (CSTA, TAPI nebo VTI XML)
Služby pro hotely / nemocnice
Síťování
IP nebo TDM síťování
Nejlevnější cesta pro volání (LCR)
Téměř 100 různých signalizací (SIP, ISDN, QSIG, analogové)
Překlad IP adres a E161
Homogenní a flexibilní číslovací plán
QoS
VLAN, 802.1p/q, priorizace Diffserv
CAC (Call Admission Control)
Kontinuita služeb
Duplikace serveru, clusteru
Dual homing
Záloha přes ISDN
Zachování komunikace
Administrační a informační systém
Integrovaný web portál pro vzdálenou správu
Adresář ve formátu LDAP
Synchronizace s Microsoft Active Directory
Tikety
Multi-company
DHCP server pro konfiguraci terminálů a základen
FTP server pro aktualizaci IP terminálů a základen
NTP server pro nastavení času na IP terminálech
SNMP, MIB a trapy

atlantis telecom spol. s r.o.
Štěrboholská 1457/55
102 00 Praha 10 - Hostivař

Tel.: +420 271 004 111
Fax: +420 271 004 200
E-mail: obchodpbx@atlantis.cz
www.atlantis.cz

