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3rd party provisioning

Αποδεδειγμένη αξιοπιστία
Συνεχείς ενημερώσεις
λογισμικού με νέες δυνατότητες

FONταστικο!

Βραβευμένη ποιότητα

5 Έτη επέκταση εγγύησης

FONtevo είναι η διεθνής ονομασία του
βραβευμένου και κορυφαίου γερμανικού
οίκου παραγωγής τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού, Auerswald GmbH & Co. KG.
Η Auerswald ιδρύθηκε το 1960 και είναι μια
οικογενειακή επιχείρηση, με την παραγωγή των
λύσεων Ενοποιημένων Επικοινωνιών (Unified
Communications solutions) και των προϊόντων
της να γίνεται στις εγκαταστάσεις της στη
Γερμανία, σύμφωνα με τα υψηλότερα διαθέσιμα
πρότυπα ποιότητας.
Η FONtevo εστιάζει στη σταθερή ποιότητα,
απόδοση και στην ικανοποίηση του πελάτη,
μέσω της εξέλιξης λύσεων και συστημάτων
που προσθέτουν FONταστική αξία στον τελικό
χρήστη. Η FONtevo επενδύει στους τοπικούς
της διανομείς στις χώρες που έχει παρουσία,
ώστε να παρέχει μια ευέλικτη, προσωπική και
διαδραστική προσέγγιση σε μακροχρόνιες
συνεργασίες.Την περασμένη χρονιά η FONtevo
κέρδισε πολλαπλά βραβεία για 10η συνεχόμενη
χρονιά. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχει
16.000 μεταπωλητές σε όλη την Ευρώπη.

Πραγματική ενσωμάτωση
με άλλες πλατφόρμες

Απευθείας πρόσβαση στον κατασκευαστή

Open source τεχνολογία
Εύκολα στην πώληση– εύκολα
στη διαμόρφωση – εύκολα στην
εγκατάσταση και χρήση

Επιχειρησιακή συνέπεια
Αξιοποιήστε όλες τις επιχειρηματικές ευκαιρίες
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Δεν έχει σημασία αν οι υπάλληλοι της
εταιρίας σας εργάζονται στα κεντρικά
γραφεία σας, ή σε διαφορετικά γραφεία σε
μαγάλες αποστάσεις και ποιες συσκευές
χρησιμοποιούν συνήθως: η αποδοτική
δικτύωση είναι το κλειδί των επιτυχημένων
επιχειρήσεων. Αυτό είναι η δουλειά της
FONtevo!
Δε γνωρίζετε ακόμη τη FONtevo;
Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά!
Η FONtevo ακολουθεί νέες και καινοτόμους
οδούς, ώστε να κάνει τις τηλεπικοινωνιακές
διεργασίες των πελατών της επιτυχημένες. Η
FONtevo επίσης παρέχει διασφάλιση στην B2B
επένδυση και μια αίσθηση ευημερίας μέσω
της εξαιρετικής υποστήριξης και εξειδικευμένης
γνώσης μιας κορυφαίας ομάδας τεχνικής
υποστήριξης. Τα προϊόντα που παράγονται
από τη FONtevo είναι αξιόπιστα και σταθερά
– παρέχουμε ποιότητα made in Germany.
Σταθερή όπως τα προϊόντα μας είναι και η
μακροχρόνια σχέση μας με τους πελάτες και
συνεργάτες μας.

Η FONταστική μας αποστολή
Η FONtevo είναι μια νέα εταιρία με τη
μοναδική εμπειρία 30 ετών στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Ένα κεφάλαιο, το οποίο πέρα
από όλα τα άλλα, εξασφαλίζει μια βαθιά
κατανόηση της αγοράς. Αυτή η εξειδίκευση
και η ικανότητα οδηγούν τη FONtevo με
υψηλό κίνητρο σε νέους στόχους. Η εταιρία
διαχειρίζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει
από τους πελάτες της και τις ανάγκες τους
και τις λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Η αποστολή
της FONtevo δεν είναι μόνο η ικανοποίηση
του πελάτη, αλλά και η “ευτυχία των
επιχειρήσεων”, τόσο των συνεργατών όσο και
των πελατών της.
Συνεργαζόμενη με τη FONtevo θα γίνεται
μέλος και εσείς σε μια οικογενειακή επιχείρηση
που πραγματικά ακούει τους πελάτες και
συνεργάτες της!

Christian Auerswald
CEO Auerswald
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COMfortel®
D-100

COMfortel®
D-200

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

COMfortel D-XT20
®

Μέγιστη ποικιλία στις επαγγελματικές
τηλεπικοινωνίες: 20 πλήκτρα ταχείς
κλήσης και λειτουργιών ανά μονάδα
επέκτασης.

COMfortel® C-400

Επαγγελματικό IP τηλέφωνο
conference με 4 ασύρματα
μικρόφωνα.

Η COMfortel® D-100 είναι γεμάτη με
επαγγελματικές λειτουργίες όπως τα
πλήκτρα λειτουργιών με αυτόματη
αναγραφή της και σηματοδοσία
LED, προσαρμοζόμενα soft
keys, ή σύνδεση κεφαλόφωνου
για ασύρματα κεφαλόφωνα με
Electronic Hook Switch (EHS).
Επιπλέον, το έξυπνο περιβάλλον
χρήσης βελτιώνει ορατά την
καθημερινή παραγωγικότητα.
Όπως και τα μεγαλύτερα αδέρφια
της, ένα LED ορατό από παντού
καθιστά σίγουρο ότι όλοι μπορούν
να καταλάβουν ότι μιλάτε στο
τηλέφωνο.
Ο λειτουργικό σχεδιασμός της
φαίνεται εντυπωσιακός σε κάθε
μοντέρνο περιβάλλον γραφείου.
Όλα αυτά κάνουν την COMfortel®
D-100 τέλεια για μικρά γραφεία,
οικιακά γραφεία και call centres.
•

Έξυπνο περιβάλλον χρήστης &
οθόνη LCD 2,7”

•

6 πλήκτρα λειτουργιών με
αυτόματη αναγραφή και
σηματοδοσία LED

•

4 προσαρμοζόμενα soft keys

•

Ποιότητα ήχου HD χάρη στο
wideband

•

Σύνδεση κεφαλόφωνου με
υποστήριξη EHS

•

6 SIP λογαριασμοί

Η COMfortel® D-200 γεφυρώνει
υποδειγματικά το χάσμα μεταξύ
της τηλεφωνίας IP σε ένα χαμηλό
επίπεδο τιμής και ενός φάσματος
επαγγελματικών λειτουργιών που
δε συγκρίνονται με τίποτα. Αυτό
το μοντέρνο τηλέφωνο IP με τον
εξελιγμένο του σχεδιασμό είναι ιδανικό
για μικρά γραφεία, οικιακά γραφεία και
call centres.
Το έξυπνο περιβάλλον χρήσης
βελτιώνει ορατά την καθημερινή
παραγωγικότητα. Ένα LED ορατό από
παντού καθιστά σίγουρο ότι όλοι
μπορούν να καταλάβουν ότι μιλάτε στο
τηλέφωνο.
Η επιλογή είναι δική σας – η COMfortel®
D-200 σας δίνει τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο με τα
6 ενσωματωμένα, με ψηφιακή ετικέτα
και ελέυθερα προγραμματιζόμενα
πλήκτρα, ή να την επεκτείνετε στα 66
πλήκτρα με τη μονάδα επέκτασης
πλήκτρων COMfortel® D-XT20.
•

Έξυπνο περιβάλλον χρήστης &
οθόνη LCD 2,7”

•

6 πλήκτρα λειτουργιών με αυτόματη
αναγραφή και σηματοδοσία LED

•

4 προσαρμοζόμενα soft keys

•

Ποιότητα ήχου HD χάρη στο
wideband

•

Σύνδεση κεφαλόφωνου με
υποστήριξη EHS

•

6 SIP λογαριασμοί

•

Gigabit Ethernet switch

COMfortel D-100

COMfortel D-200

Σύνδεση κεφαλόφωνου /
ασύρματου κεφαλόφωνου (EHS)

•/•

•/•

Πλήκτρα ταχείας κλήσης / busy lamp field

6/•

6/•

–

3x20 (με το D-XT20)

LAN (IP)

LAN (IP)

Επέκταση πλήκτρων
Τρόπος σύνδεσης

COMfortel®

COMfortel®

2600
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3600 IP

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

COMfortel® Xtension 300

Επέκταση για τις συσκευές
COMfortel 2600, 2600 IP, 3200, 3500
και 3600 IP με 30 επιπλέον, ελεύθερα
προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

COMfortel® DECT Headset

Θέλετε ISDN συσκευές συστήματος
με ακόμα περισσότερες
δυνατότητες; Θέλετε περισσότερα
πλήκτρα, επεκτάσεις, μεγαλύτερη
οθόνη, ασύρματο κεφαλόφωνο; Οι
συσκευές συστήματος της σειράς
COMfortel® προσφέρουν στο
χρήστη φιλικότητα, είναι έξυπνες
στη λειτουργία, διαθέτουν ένα
σύγχρονο σχεδιασμό που ταιριάζει
σε κάθε περιβάλλον και κορυφαία
λειτουργικότητα.
Η COMfortel® 2600 είναι το
τελευταίο εξελικτικό στάδιο της
γκάμας συσκευών, με οθόνη
αφής, πλήκτρα πλοήγησης και
ρυθμιζόμενη θέση ύψους για
ακόμα περισσότερη άνεση. Επίσης
εξακολουθούν να μπορούν να
ρυθμιστούν αυτόματα στον τύπο
της θύραςσύνδεσης (S0 ή UP0).
Λαμπερή 4,3” οθόνη αφής, 65k
χρωμάτων

Το επαγγελματικό COMfortel
DECT Headset προσφέρει
ασύρματη ελευθερία κατά τη
διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων σε
συνδυασμό με εξαιρετική ποιότητα
ήχου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
τις COMfortel 2600 / 2600 IP / 3600
IP / D-100 / D-200.

Σύνδεση κεφαλόφωνου /
ασύρματου κεφαλόφωνου (EHS)
Πλήκτρα ταχείας κλήσης / busy lamp field
Επέκταση πλήκτρων
Τρόπος σύνδεσης

•

Ενσωματωμένος αυτόματος
τηλεφωνητής

•

Σύνδεση ενσύρματων/
ασύρματων κεφαλόφωνων

•

Σύνδεση ενσύρματων/
ασύρματων κεφαλόφωνων

•

Ιδανική συσκευή για την
ξενοδοχειακή λύση της FONtevo

TΗ COMfortel 3600 IP μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως standard
SIP και ως IP συσκευή συστήματος.
Η χρήση της καθώς και οι
λειτουργίες της COMfortel 3600 IP
καθορίζουν νέα πρότυπα. Μπορεί
να λειτουργήσει με τον κλασικό
τρόπο χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα, ή όπως ένα smartphone
με τη χρήση της υψηλής ανάλυσης
έγχρωμης οθόνης αφής 5”,
ενώ επίσης ανταποκρίνεται σε
χειρονομίες. Τα δεδομένα του
ημερολογίου και των επαφών
σας, καθώς επίσης και τα email
σας μπορούν να συγχρονίζονται
μέσω υπηρεσιών push π.χ. από ένα
λογαριασμό Google™ ή από ένα
λογαριασμό Microsoft® Exchan
ge απευθείας στο τηλέφωνό σας.
Τέλος, πέντε επιλεγόμενες οθόνες
παρέχουν αρκετό χώρο για να
προσωποποιήσετε τη συσκευή σας
με επιπλέον εφαρμογές.
•

Standard SIP και IP συσκευή
συστήματος

•

Οθόνη αφής 5,0” με 16,7 εκατ.
χρώματα

•

Άριστη ενσωμάτωση καμερών IP

•

Ενσωματωμένος αυτόματος
τηλεφωνητής

•

Πάνω από 2.000 καταχωρήσεις
τηλεφωνικού καταλόγου

•

Bluetooth για ανίχνευση
παρουσίας και σύνδεση
ακουστικών

COMfortel 2600

COMfortel 3600 IP

•/•

•/•

15 / •

15 / •

3 x 30 (με το Xtension 300)

3 x 30 (με το Xtension 300)

Up0 / S0

LAN (IP)
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COMpact
4000

COMpact
5200/5200R

Ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν ήταν
τόσο εύκολο να ικανοποιηθούν
πραγματικά κάθε είδους
τηλεπικοινωνιακές ανάγκες με ένα
και μόνο compact τηλεφωνικό
κέντρο – ειδικά στην κατηγορία έως
και 16 εσωτερικών. Το COMpact
4000 το πραγματοποιεί ακόμα και
με την αρχική του διαμόρφωση,
προσφέροντας πολλές δημοφιλείς
δυνατότητες όπως ο αυτόματος
τηλεφωνητής, ευκολίες SIP, VoIP με
ασφαλή επικοινωνία. Λειτουργίες
όπως έξυπνες δυνατότητες
ομάδων ή εφαρμογές CTI ανοίγουν
επιπρόσθετα τους ορίζοντες
στον κόσμο των επαγγελματικών
τηλεπικοινωνιών για καθημερινή
χρήση.

Εδώ και πολλά χρόνια τα μεγαλύτερα
συστήματά μας, όπως το
COMmander 6000, είναι γνωστά για
την ευελιξία τους και την ικανότητά
τους να προσαρμόζονται στις
εξελισσόμενες ανάγκες στο μέλλον.
Οι μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν
τώρα να επωφεληθούν από τις ίδιες
δυνατότητες: το COMpact 5200
είναι η τέλεια επιλογή για εταιρίες με
ανάγκες έως 32 εσωτερικές θύρες.
Ειδικά η έκδοση 19” για rack με μόλις
2U ύψος και με προσιτή τιμή, είναι
ιδανική για τις μοντέρνες επιχειρήσεις.

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ

TFS-Dialog 200

•

Λειτουργία σε μια θύρα
αναλογικού εσωτερικού του
τηλεφωνικού κέντρου

•

Μοντέρνος, λεπτός σχεδιασμός,
μόνο 16 χιλ. βάθος, 1–4 πλήκτρα

•

1–4 πλήκτρα

•

Ετικέτες ονομάτων με φωτισμό
τεχνολογίας LED

TFS-Dialog 400

Ακόμα και αν χρειάζεστε
περισσότερα, μπορείτε να επεκτείνετε
το σύστημα με επιπλέον δυνατότητες
και θύρες. Επιπλέον το COMpact
4000 είναι ήδη έτοιμο για όλες τις
μελλοντικές προκλήσεις, όπως το
IPv6 ή οι πλήρως IP συνδέσεις.
Επεκτάσιμο PSTN/ISDN/VoIP σύστημα

•

Λειτουργία σε μια θύρα
αναλογικού εσωτερικού του
τηλεφωνικού κέντρου

•

Έως και 10 εξωτερικές
γραμμές,έως 16 εσωτερικές
θύρες συνδρομητών

•

CTI στο δίκτυο

•

Πλήκτρα αισθητήρων χωρίς
ανάγκη συντήρησης

•

Υποστήριξη για την πλειοψηφία
των συσκευών της αγοράς

•

Σύγχρονος σχεδιασμός

•

•

Διαχείριση μέσω smartphone

Διεπιλογικό προμήνυμα
Automatic Attendant

COMpact 5200
•

Πλήρως αρθρωτό VoIP/ISDN/
αναλογικό σύστημα

•

Έως 14 εξωτερικές γραμμές /
έως 32 θύρες εσωτερικών

•

Προαιρετική 2η θύρα Ethernet

•

CTI στο δίκτυο

•

Ενσωματωμένος αυτόματος
τηλεφωνητής και fax server

•

Διασύνδεση με αυτοματισμούς
γραφείου και οικίας

COMpact 5200R
Όπως το COMpact 5200 αλλά:
•

Κλειστή καμπίνα 19” για rack

COMpact 4000

COMpact 5200/5200R

Αριθμός εξωτ. γραμμών (PSTN / ISDN /
VoIP)*

έως 10

έως 14

Αριθμός εσωτερικών (αναλογικά / ISDN
/ VoIP)

έως 16

έως 32

Web interface

Web interface

Ethernet

Ethernet

Τρόπος προγραμματισμού
Διασύνδεση για προγραμματισμό
*Ανάλογα το μοντέλο. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε δείτε στο fontevo.com

COMpact
5500R

COMmander
6000RX
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ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

COMpact Modules
4FXS module (πάνω)
8/16 VoIP module (κάτω)

COMmander Modules
Εύκολη επέκταση με αναλογικά
και ψηφιακά εσωτερικά και
εξωτερικές γραμμές, κανάλια VoIP
και δυνατότητες fax/αυτόματου
τηλεφωνητή.*

Είτε είστε μια υποσχόμενη νέα start-up
επιχείρηση, ή μια εδραιωμένη εταιρία
που σχεδιάζει να επεκταθεί, αυτή η
τελευταίας τεχνολογίας VoIP συσκευή
μπορεί να σας βοηθήσει να κρατήσετε
όλες σας τις επιλογές ανοιχτές. Το
COMpact 5500R είναι γνωστό για
την ικανότητα να ανταποκρίνεται
στις αυξανόμενες απαιτήσεις. Χάρη
στην πλήρως αρθρωτή αρχιτεκτονική
του, ακόμη και στη βασική του
διαμόρφωση, σχεδιασμένο για
έως 12 VoIP εσωτερικά, μπορεί
επίσης να διαχειριστεί έως και 50
συνδρομητές (συμπεριλαμβανομένων
απομακρυσμένων) και επίσης
να παρέχει όλες τις λειτουργίες
ενός „μεγάλου“ ΙΡ τηλεφωνικού
server. Όταν αναφερόμαστε σε
„παραδοσιακές τηλεπικοινωνίες“ το
σύστημα αυτό μπορεί να σας κάνει
τη ζωή πολύ εύκολη: αναλογικές και
ISDN θύρες συνδρομητών μπορούν
να προσαρμοστούν ως πύλες
για παράδειγμα, για υπάρχουσες
συσκευές.
Πλήρως αρθρωτό VoIP/ISDN/
αναλογικό σύστημα

Η χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση,
η μεγάλη διάρκεια ζωής και
οι μελλοντικές αναβαθμίσεις
λογισμικού, οδήγησαν στο
Γερμανικό βραβείο “Blue
Angel“ για τα συστήματα που
παρουσιάζονται εδώ.

•

Κλειστή καμπίνα 19” για rack

•

Έως 20 εξωτερικές γραμμές /
έως 50 θύρες εσωτερικών

•

Προαιρετική 2η θύρα Ethernet

•

Ενσωματωμένος αυτόματος
τηλεφωνητής και fax server

•

Διασύνδεση με αυτοματισμούς
γραφείου και οικίας

Η ευελιξία είναι ήδη βαθειά ριζωμένη
στο DNA αυτής της σειράς μοντέλων.
Γι‘ αυτό το λόγο, ο τηλεπικοινωνιακός
server COMmander 6000 μπορεί
να θεωρηθεί ως μια εγγυημένη
επένδυση για το μέλλον. Αν και
διαμορφώνεται σύμφωνα με τις
παρούσες,προσωπικές ανάγκες
σας, μπορεί να προσαρμοστεί όταν
αυτές διαφοροποιηθούν, όπως να
προσθέσετε ασύρματη λύση DECT
ή ένα κεντρικό σύστημα αυτόματου
τηλεφωνητή και fax server, ομαλά και
χωρίς προβλήματα.
Το σύστημα COMmander 6000RX έχει
σχεδιαστεί για την εγκατάστασή του
σε δίκτυο δομημένης καλωδίωσης.
Είναι ένα πλήρως αρθρωτό σύστημα
τηλεπικοινωνιών σχεδιασμένο για
εως 112 εσωτερικούς συνδρομητές
μπορεί να δεχτεί έως και 15 πλακέτες
επέκτασης σε μια καμπίνα 19“
για εγκατάσταση σε rack. Όλες
οι πλακέτες επέκτασης είναι
προσβάσιμες από μπροστά χωρίς
την ανάγκη να αφαιρέσετε την
καμπίνα.
•

Πλήρως αρθρωτό VoIP/ISDN/
αναλογικό σύστημα

•

Κλειστή καμπίνα 19” για rack

•

15 slots επέκτασης

•

Έως 38 εξωτερικές γραμμές /
έως 112 θύρες εσωτερικών

•

CTI στο δίκτυο

•

Επαγγελματικό σετ λειτουργιών

COMpact 5500R

COMpact 6000RX

Αριθμός εξωτ. γραμμών
(PSTN / ISDN / VoIP)*

έως 20

έως 38

Αριθμός εσωτερικών
(αναλογικά / ISDN / VoIP)

έως 50

έως 112

Web interface

Web interface

Ethernet

Ethernet

Τρόπος προγραμματισμού
Διασύνδεση για προγραμματισμό
*Ανάλογα το μοντέλο. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε δείτε στο fontevo.com

Ελάτε με την οικογένεια της FONtevo σήμερα
Για κάθε πληροφορία

2310 500500
info@ltcom.gr | ltcom.gr

Επίσημος συνεργάτης

LTcom
Λουκοβίτου Β.-Ταραμονλής Γ. Ο.Ε.
Δωδεκανήσου 21
54626 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

FONtevo
c/o Auerswald GmbH & Co. KG
Vor den Grashoefen 1
38162 Cremlingen, Germany

ltcom.gr

fontevo.com

