COMpact 3000
COMpact 3000 analog / 3000 ISDn / 3000 VoIP

Μεγαλώνουν σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Έξυπνες Τηλεπικοινωνίες

COMpact 3000 analog / 3000 ISDN / 3000 VoIP

Τρεις συσκευές για ένα σκοπό:
Μοντέρνες τηλεπικοινωνίες για όλους

Η

σειρά COMpact 3000 αποδεικνύει πόσο ευέλικτα και ισχυρά μπορούν να
είναι τα μικρά τηλεφωνικά κέντρα. Προσφέρουν λειτουργίες, που κάποιος θα
θεωρούσε ότι θα μπορούσε να βρει μόνο σε μεγαλύτερα συστήματα, και μπορούν να
επεκταθούν εύκολα, ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες.

COMpact 3000 analog

Η πρακτικότητα εμφανίζεται στην καθημερινή χρήση
Ακόμα και στη βασική διαμόρφωση, οι τρεις παραλλαγές του
COMpact 3000, προσφέρουν ότι χρειάζεται για να λειτουργήσει
ένα γραφείο στο σπίτι, μια μικρή επιχείρηση, ή μια ιδιωτική
κατοικία καλύτερα. Με τέσσερα αναλογικά εσωτερικά, έναν
εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο 400 εγγραφών και τον
κεντρικό αυτόματο τηλεφωνητή με τον Fax server, τα οποία σας
ενημερώνουν αυτόματα με email, RSS-Feed και τηλεφωνικό
κλήση για νέα εισερχόμενα φωνητικά μηνύματα ή fax, είναι
τεχνικά πολύ μπροστά. Ακόμα και αποστολή fax από
υπολογιστή Windows υποστηρίζεται. Ειδικά η ενσωματωμένη
λειτουργία CTI, με την οποία μπορείτε για παράδειγμα να
επιλέξετε απευθείας από το Microsoft® Outlook τον αριθμό του
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πελάτη, συνεργάτη ή φίλου σας, οι δυνατότητες σύνδεσης USB
εκτυπωτή, κάρτας SD ή αποθηκευτικού μέσου USB και η θύρα
LAN που διαθέτει για σύνδεση στο υπάρχον δίκτυο, υπάρχουν
στο COMpact 3000 για τη μέγιστη δική σας άνεση. Ξεκινώντας
ακόμα από την εγκατάσταση, η οποία είναι ιδαίτερη απλή.
Ξεκάθαρα τοποθετημένες, εύκολα προσβάσιμες θύρες σύνδεσης,
επιτρέπουν μια γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία Plug & Phone. Όλες οι υπόλοιπες, ξεχωριστές
λειτουργίες μπορούν να προγραμματιστούν πολύ εύκολα μέσω
του σύγχρονου και εύχρηστου Web-interface με τη χρήση ενός
κοινού web browser.

Πλεονεκτήματα με μια ματιά:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τρεις εκδόσεις για PSTN, ISDN ή VoIP εξωτερική γραμμή
Κεντρικός αυτόματος τηλεφωνητής και fax server
Τέσσερα αναλογιά εσωτερικά στην αρχική διαμόρφωση
Δυνατότητα ψηφιακών συσκευών συστήματος
Wideband ποιότητα ήχου για τα κανάλια VoIP
Χρήση επίσης ως υποκέντρο, VoIP Gateway και Media Converter
CTI στο τοπικό δίκτυο με αναλογικούς ή ISDN εσωτερικούς συνδρομητές
USB 2.0 για σύνδεση εκτυπωτή ή αποθηκευτικού μέσου
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Web-interface για ρύθμιση του κέντρου για Windows, Mac OS X και Linux

COMpact 3000 ISDN

COMpact 3000 VoIP

Προσαρμοσμένα στο περιβάλλον σύνδεσής σας
Ένα τηλεφωνικό κέντρο με τρεις εκδόσεις – εδώ τίθεται φυσικά
το πρώτο ερώτημα, ποιό είναι το κατάλληλο για εσάς: Τα
COMpact 3000 analog και 3000 ISDN στην πραγματικότητα
διαφέρουν μόνο στον τρόπο σύνδεσης με το αστικό δίκτυο. Το
COMpact 3000 VoIPωστόσο, είναι σχεδιασμένο για καθαρή
τηλεφωνία μέσω Internet. Από τη στιγμή που μέσω της
σύνδεσης DSL σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με μικρότερο
κόστος με άλλους VoIP συνδρομητές σε όλο τον κόσμο, οδηγεί
γρήγορα σε μια σημαντική εξοικονόμηση στο κόστος κλήσεων.
Επιπλέον μπορεί το COMpact 3000 VoIP για εξωτερικούς

Κωδ. προϊόντος:

COMpact 3000 analog: 90576

COMpact 3000 ISDN: 90577

συνδρομητές, να λειτουργήσει ως VoIP-Gateway σε ένα
υπάρχον τηλεφωνικό κέντρο ή ως Media Converter για
σύνδεση αναλογικών ή ISDN συσκευών σε μια υποδομή VoIP.
Όπως και να αξιοποιήσετε το σύστημα η κατανάλωση ενέργειας
παραμένει κάτω από όλες τις συνθήκες λειτουργίας στο
μικρότερο επίπεδο. Ένα COMpact 3000 analog χρειάζεται για
παράδειγμα μόνο περίπου 2,4 Watt σε λειτουργία αναμονής.
Έτσι όχι μόνο προστατεύει το περιβάλλον, αλλά και τον
προϋπολογισμό σας, χάρη στον πρωτοποριακό σχεδιασμό του
και την έξυπνη διαχείριση ενέργειας.

COMpact 3000 VoIP: 90578

Auerswald / COMpact 3000-Serie
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Εδώ γίνεται ξεκάθαρο, πώς ένα COMpact 3000
επιδεικνύει τα πρακτικά του πλεονεκτήματα

Ό

ταν μιλάμε για μια ιδανική λύση, αυτό είναι ένας αρκετά αφηρημένος ισχυρισμός.
Για να καταλάβετε πως μπορεί ένα COMpact 3000 να κάνει τη ζωή σας πιο έυκολη,
σας παρουσιάζουμε εδώ ορισμένα παραδείγματα από την καθημερινότητα κάτω από
διαφορετικές συνθήκες χρήσης.

04

Ιδανικό για την οικογένεια και την καριέρα σας

Απόλυτος έλεγχος ακόμα και από μακριά

Πώς διαφοροποιείτε τις κλήσεις από την οικογένειά σας, από
αυτές από φίλους ή από επαγγελματικούς συνεργάτες; Και πώς
υπολογίζετε το κόστος στις προσωπικές από τις επαγγελματικές
σας κλήσεις; Το γεγονός ότι εργάζεστε από το σπίτι, δε πρέπει
να σημαίνει ότι οι επαγγελματικές σας κλήσεις πρέπει να γίνονται
με δυσκολία, ή ότι οι προσωπικές σας κλήσεις να σας αποσπούν
την προσοχή. Με ένα COMpact 3000 διαχωρίζεται σαφώς η
επαγγελματική από την προσωπική τηλεφωνία. Ο κεντρικός
αυτόματος τηλεφωνητής και ο fax server που διατίθεται για την
εργασία σας, αλλά και για κάθε μέλος της οικογένειάς σας, με
ατομική θυρίδα φωνητικού ταχυδρομείου και fax. Αυτό σημαίνει
επομένως προσωπικός αυτόματος τηλεφωνητής για κάθε
συνδρομητή. Και έτσι μπορείτε να καταλάβετε αμέσως αν μια
κλήση είναι προσωπικής ή επαγγελματικής φύσης, ενώ
μπορείτε επίσης να αναθέσετε διαφορετικούς ήχους κλήσης και
για την οικογένειά σας, με την οποία φυσικά θα επικοινωνείτε
χωρίς κόστος. Συνηθήστε την έυκολη σαν παιχνίδι λειτουργία
με το πάτημα ενός πλήκτρου!

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του COMpact 3000 βρίσκεται στη
δυνατότητα ελέγχου από μακριά. Μπορείτε απλά να κατεβάσετε
την εφαρμογή „PBX Control“ στο Smartphone σας ή στο Tablet
σας, και μπορείτε να ελέγξετε ανά πάσα στιγμή αν κάποιος σας
κάλεσε, αν σας άφησε κάποιο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου,
ή αν σας έστειλε ένα fax. Φυσικά μπορείτε να τα ακούσετε ή να
τα δείτε. Και ακόμη και αν έχετε ξεχάσει να ενεργοποιήσετε την
εκτροπή κλήσεων στο κινητό σας, μπορείτε να το κάνετε χωρίς
πρόβλημα απο μακριά. Ακριβώς έτσι μπορείτε να θέσετε το
COMpact 3000 σας απομακρυσμένα σε λειτουργία
„Σαββατοκύριακου“. Αυτό θα σας δώσει τη δυνατότητα, όπου
και να βρίσκεστε, να είστε σε πλήρη έλεγχο των γεγονότων.
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Πρακτικό στη βιοτεχνία και στις κατασκευές

Προσαρμοσμένο στους ελεύθερους επαγγελματίες

Για να λειτουργήσετε με επιτυχία ακόμη και σε πληθώρα
παραγγελιών, χρειάζεστε περισσότερα από ένα καλό σε
λειτουργία δίκτυο. Εδώ ακριβώς ένα COMpact 3000 προσφέρει
πολύτιμη υποστήριξη. Από το σχεδιασμό για την προμήθεια
των υλικών μέχρι την αποστολή τους στον πελάτη. Με τη
χρήση ασύρματων τηλεφώνων ή την εκτροπή κλήσης στο
κινητό σας είστε πάντα προσβάσιμοι, ενώ επίσης η αποστολή
των μηνυμάτων θα σας ενημερώσει ότα είστε καθ‘ οδόν σχετικά
με σημαντικές πληροφορίες από τον αυτόματο τηλεφωνητή
σας, και με τον τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφωνικού
κέντρου έχετε εσείς και οι συνεργάτες σας γρήγορη πρόσβαση
στους τηλεφωνικούς αριθμούς σημαντικών συνεργατών. Οι
καλώντες επίσης θα ικανοποιηθούν όταν θα ακούσουν κατά την
κλήση τους μια ενημέρωση για την απουσία σας, η οποία θα
είναι εντελώς προσωποποιημένη από εσάς. Εννοείται πως ο
κάθε εργαζόμενος έχει πρόσβαση σε μια προσωπική θυρίδα
αυτόματου τηλεφωνητή κα fax. Ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα
χρήσιμος ο διαχωρισμός των προσωπικών από τα
επαγγελματικές σας κλήσεων. Αναγνωρίζετε άμεσα από τον ήχο
κουδουνισμού τον τύπο κλήσης, ενώ και οι χρεώσεις φαίνονται
χωριστά.

Ειδικά για μικρές επιχειρήσεις, ασφαλιστικά ή λογιστικά
γραφεία, η ευελιξία είναι το Α και το Ω, και εδώ είναι που το
COMpact 3000 προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη. Έτσι με το
συνδυασμό ενσύρματων και ασύρματων τηλεφωνικών
συσκευών συστήματος εξασφαλίζει μέγιστη δυνατότητα κίνησης
ακόμα και μακριά από τη θέση εργασίας σας. Ο κεντρικός
αυτόματος τηλεφωνητής και ο fax server διαθέτει όχι μόνο για
εσάς, αλλά και για κάθε εργαζόμενο μια προσωπική θυρίδα
αυτόματου τηλεφωνητή και fax. Χάρη στη λειτουργία
Διευθυντή-Γραμματέα οι κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας
συνάντησης προς τον διευθυντή, προωθούνται απλά προς τη
γραμματεία, από όπου μπορούν να μεταβιβαστούν σε εσάς όταν
επιθυμείτε.
Με τη διασύνδεση TAPI που διατίθεται μεταξύ του τηλεφωνικού
κέντρου και μιας εσωτερικής βάσης δεδομένων στην επιχείρησή
σας, μπορείτε να βλέπετε άμεσα στην οθόνη του υπολογιστή
σας ποιος σας καλεί. Επίσης με την εφαρμογή για Smartphone
PBX Control (δείτε αριστερά) μπορείτε και όταν είστε καθ‘ οδόν
να λάβετε τα μηνύματα του τηλεφωνητή και fax, και να έχετε
τον έλεγχο σηματνικών πληροφοριών και λειτουργιών του
τηλεφωνικού σας κέντρου.
Auerswald / COMpact 3000-Serie
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Πρακτικό από κάθε πλευρά: Για πρόσθετες
λειτουργίες οι κατάλληλες πλακέτες επέκτασης

Ό

λες οι ανάγκες, δεν εμφανίζονται άμεσα όταν αγοράζετε ένα προϊόν.
Γι‘ αυτό και το COMpact 3000 είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να
μπορεί να επεκταθεί εύκολα. Και η εγκατάσταση των πλακετών επέκτασης
είναι πολύ εύκολη.

COMpact 3000 VoIP και COMpact ISDN-Module

Μεγαλύτερη άνεση και λειτουργικότητα σε μηδέν χρόνο!
Σε περίπτωση που τελικά αποδειχθεί από την καθημερινή
λειτουργία ότι στην υποδομή σας απαιτούνται 2 επιπλέον
αναλογικά εσωτερικά ή ότι θα σας ωφελούσε μια επιπλέον ISDN
γραμμή, το COMpact 3000 σας επιτρέπει πολύ εύκολα με μια
από τις ανάλογες πλακέτες επέκτασης να το επεκτείνεται (δείτε
τον πίνακα στη δεξιά σελίδα). Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε
επίσης να προσθέσετε τις βολικές συσκευές συστήματος
COMfortel, ή και οποιαδήποτε ISDN συσκευή. Ακόμα πιο
εύκολα, σας δίνει τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε
απομακρυσμένα εσωτερικά με μια IP τηλεφωνική συσκευή

06

AUERSWALD / COMPACT 3000-Serie

μέσω internet, όπως για παράδειγμα την COMfortel 3500. Σε
αυτήν την περίπτωση ενεργοποιήστε τα δύο ενσωματωμένα
κανάλια VoIP του τηλεφωνικού σας κέντρου! Έτσι θα
επωφεληθείτε από πλευράς κόστους, έχοντας τη δυνατότητα να
καλέσετε δωρεάν άλλους χρήστες VoIP σε όλο τον κόσμο μέσω
της DSL σύνδεσής σας.
Ποιές πλακέτες επέκτασης διατίθενται για την κάθε παραλλαγή
του COMpact 3000, μπορείτε να το δείτε στους πίνακες της
επόμενης σελίδας.

Upgrade-Center
Περισσότερες επιλογές;
Αναβαθμίστε το COMpact 3000 σας ακόμη περισσότερο.
Για παράδειγμα με τη δυνατότητα αποστολής fax
ηλεκτρονικά για Windows, με δύο επιπλέον κανάλια VoIP ή
LAN-TAPI για τέσσερις επιπλεόν εσωτερικούς συνδρομητές.
Αυτές και άλλες πολλές επιλογές είναι διαθέσιμες για
εσάς από την Auerswald με τις ανάλογες άδειες χρήσης.
Ρωτήστε τον εμπορικό σας συνεργάτη ποιές επιλογές είναι
κατάλληλες για εσάς!

Πλακέτες επέκτασης COMpact 3000
Όλα τα COMpact 3000 περιλαμβάνουν μια υποδοχή επέκτασης,
η οποία μπορεί να εξοπλιστεί με μία από τις ακόλουθες πλακέτες.

Αριθμός modules
3000 analog

3000 VoIP

COMpact ISDN-Module
1 θύρα ISDN, εναλλάξιμη εσωτερική ή εξωτερική. Σε
λειτουργία εσωτερικού μπορεί να επιλεγεί η λειτουργία UP0
(2-σύρματη) ή S0 (4-σύρματη).

1

1

1

COMpact S0-Module
1 θύρα S0-Port, εσωτερική.

1

1

1

COMpact 2a/b-Module
2 αναλογικές θύρες εσωτερικών με αναγνώριση κλήσης και
ένδειξη ονόματος (CLIP/CNIP).

1

1

1

UP0 /S0 Adapter
Προσαρμογέας για θύρες UP0 για μετατροπή από
2-σύρματο-UP0 σε 4-σύρματο-S0.

Κωδ. προϊόντος:

3000 ISDN

COMpact ISDN-Module: 90581

COMpact S0-Module: 90580

1 ανά θύρα U P0

COMpact 2a/b-Module: 90579

UP0 /S0 Adapter: 90436

Auerswald / COMpact 3000-Serie
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Εξατομικευμένη επέκταση — όπως εσείς επιθυμείτε

Παράδειγμα για 6 εσωτερικούς συνδρομητές
ISDN γρ.

DSL / VoIP

ISDN γρ.

COMpact 3000 analog
• 1 αναλογική γραμμή (PSTN)
• 6 αναλογικά εσωτερικά ή
4 αναλογικά εσωτερικά + 1 εσωτ.
θύρα S0 ή UP0

αναλογική γρ.
π.χ. COMfortel 2600

DSL
-Modem/
-Router

π.χ. COMfortel 1200

εσωτερικά S0 ή UP0

COMpact 3000 ISDN
• 1 ISDN γραμμή
• 6 αναλογικά εσωτερικά ή
4 αναλογικά εσωτερικά + 1 εσωτ.
θύρα S0 ή UP0

Ethernet/WAN
LAN-Switch

USB-Host

2 VoIP κανάλια

Ethernet/LAN

π. χ. εκτυπωτής
ή αποθηκευτικό μέσο

COMpact 3000 VoIP
• 2 κανάλια εξ. γραμμών VoIP
• 6 αναλογικά εσωτερικά ή
4 αναλογικά εσωτερικά + 1 εσωτ.
θύρα S0 ή UP0

αναλογικά εσωτερικά

Εσωτ. 1 π.χ.
COMfortel 600

LAN-Clients π.χ COMfortel VoIP
3200 και COMfortel 3500

Εσωτ. 4π.χ.
COMfortel 600

Εσωτ. 6 π.χ.
COMfortel 600

Μόνο στο COMpact 3000 ISDN

Μόνο στο COMpact 3000 analog

Στα COMpact 3000 analog και 3000 ISDN είναι απαραίτητα η αγορά άδειας για τα VoIP κανάλια

Μόνο στο COMpact 3000 VoIP

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του τηλεφωνικού κέντρου

Παράδειγμα για απομακρυσμένους συνδρομητές

Home-Office

Έξοδος μεγαφωνικής
ανακοίνωσης

Εξωτ. S01...S016

ISDN Βασική σύνδεση
ISDN-BRA 2 κανάλια
ISDN Πρωτεύουσα σύνδεση
ISDN-PRI 30 κανάλια

Εξωτερική πηγή
μουσικής

COMpact
3000 VoIP

Πόρτα 1...8

VPN-Router

αναλογικά π.χ. Εσωτ. 1...Εσωτ. 64
COMfortel
WS-650 IP

Internet VPN-Tunnel
COMfortel
M-200

COMpact 3000 VoIP
• 4 κανάλια εξ. γραμμών VoIP, σύνδεση σε
COMfortel
απομακρυσμένο κύριο σύστημα
WS-Base
• 2 ISDN κανάλια (εσωτ. θύρα S0 ή UP0),
σύνδεση ISDN συσκευών
• 4 αναλογικά εσωτερικά,
σύνδεση αναλογικών συσκευών και συσκευών fax
Κεντρικό σύστημα, π.χ. COMmander 6000RX
με τουλαχ. 4 εσωτερικά κανάλια VoIP
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LAN-Switch

DSL/VoIP

DSL /VoIP
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VPN-Router
Εσωτ. 1

COMfortel
M-100

Εσωτ. 2

Εσωτ. 64

π.χ. COMfortel 1600

COMfortel
WS-Base

Εσωτ. S0 1...S0 56

Κανάλια VoIP 2 ... 64
Συσκευή ISDN

UP0 /S0 Adapter
UP0 1... UP072
LAN-Clients
π.χ. COMfortel 3500

π.χ. COMfortel 2600

Εναλλακτικές χρήσεις

Media Converter
Με αναλογικές και ISDN συσκευές
τηλεφωνήστε μέσω IP
Αν συνδέσετε ένα COMpact 3000 VoIP
στο ήδη υπάρχον τηλεφωνικό σας κέντρο,
μπορείτε να κάνετε και κλήσεις μέσω VoIP
– ακόμα και από τις αναλογικές και ISDN
συσκευές σας.

αναλογικά & ISDN
Εσωτ. VoIP

COMmander 6000

π.χ. 1...6 COMfortel 600 ή 4 COMfortel 600 + 2 ISDN συσκευές

COMpact 3000 VoIP

Με ένα τηλεφωνικό κέντρο VoIP τηλεφωνήστε μέσω ISDN
ή PSTN γραμμής
Με την εγκατάσταση ενός COMpact 3000 ISDN ως
ενδιάμεσο, μπορείτε να καλέσετε μέσω ISDN ή PSTN
γραμμής και από το VoIP τηλεφωνικό σας κέντρο.

Εσωτ. VoIP

ISDN γρ.

IP

PC με OpenSource
τηλ. κέντρο, π.χ. Asterisk

COMpact 3000 ISDN
+ άδειες χρήσης VoIP

Συσκευή SIP

VoIP/ ISDN Gateway
Με ένα ISDN τηλεφωνικό κέντρο τηλεφωνήστε μέσω VoIP
γραμμής (τηλεφωνία internet)
Συνδέστε ένα COMpact 3000 VoIP σε ένα ήδη εγκατεστημένο
ISDN τηλεφωνικό σας κέντρο, και τηλεφωνήστε μέσω της
γραμμής VoIP και από το παλιό σας τηλεφωνικό κέντρο.
Η εσωτερική σας αριθμοδότηση και οι συσκευές σας
παραμένουν ανεπηρέαστα.

Εξωτ. VoIP

Εσωτ. S0

VoIP γρ. (Router)
COMpact 3000 VoIP
+ COMpact S0-Module

COMpact 4410 USB

Analog / ISDN Converter
Με ένα ISDN τηλεφωνικό κέντρο τηλεφωνήστε μέσω αναλογικής
γραμμής PSTN
Συνδέστε ένα COMpact 3000 VoIP σε ένα ήδη εγκατεστημένο ISDN
τηλεφωνικό σας κέντρο, και τηλεφωνήστε μέσω της αναλογικής
γραμμής διατηρώντας την ISDN άνεσή σας.

αναλογικό

Εσωτ. S0

αναλογική γρ.
COMpact 3000 analog
+ COMpact S0-Module

COMpact 4410 USB

Auerswald / COMpact 3000-Serie
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Δυνατότητες με μια ματιά
Για να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες που περιγράφονται, σας συστήνουμε να προτιμήσετε την επαγγελματική εγκατάσταση και
προγραμματισμό του τηλεφωνικού σας κέντρου από τον εμπορικό σας συνεργάτη.
Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να σας εξασφαλίσει και ότι οι τηλεφωνικές συσκευές άλλως κατασκευαστών θα λειτουργούν απρόσκοπτα στο
τηλεφωνικό σας κέντρο. Για ορισμένες δυνατότητες απαιτείται η ενεργοποίησή τους πρώτα από τον πάροχο της τηλεφωνικής γραμμής.

Λειτουργίες συστήματος

Συνδέσεις Software (APIs)

• Φραγές κλήσεων για έλεγχο κόστους
• Προφίλ ρυθμίσεων (μεγ. 8 προφίλ) αυτόματα εναλλάξιμα με την ώρα, 		
ή χειροκίνητα από τηλεφωνική συσκευή
• Baby call/ Senior call (Απευθείας κλήση)
• Busy-on-Busy για εξωτερικές κλήσεις
• Λειτουργία Call Through1
• Λειτουργία Διευθυντή-Γραμματέα2
• Απευθείας εξωτερική γραμμή
• Πίνακας αργιών για αυτόματη ενεργοποίηση ρυθμίσεων
και αφυπνίσεων
• Καταγραφή δεδομένων κλήσεων για 2.000 κλήσεις
• Έλεγχος κόστους και χρόνου κλήσεων ανά εσωτερικό3
• Ανάληψη κλήσης (π.χ. από τον ενσωματωμένο τηλεφωνητή)
• Κλήσεις ομάδων
• Least Cost Routing με Call-by-Call
• Τριμερής συνομιλία με εσωτερικά/ με εξωτερικές γραμμές
• 10 αριθμοί κλήσεις ανάγκης με ξεχωριστά δικαιώματα
• Online-Name Search (Αντίστροφη αναζήτηση αριθμού καλούντος)
• Παράλληλη κλήση, κλήση ενός δεύτερου προορισμού
• Προσωπικές κλήσεις με χρήση κωδικού
• Απόρριψη ανώνυμων καλούντων
• 10 ομάδες αριθμών για επιτρεπόμενες και μη επιτρεπόμενες εισερχόμενες και
εξερχόμενες κλήσεις
• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (Eco-Mode) ενεργή ανάλογα με 		
τη διαμόρφωση
• Τηλεφωνία συστήματος, ενσύρματη και ασύρματη
• Λειτουργίες αυτόματου τηλεφωνητή και fax
• Μουσική στην αναμονή με εναλλάξιμη ανακοίνωση από PC
σε μορφή αρχείου WAV
• Αφύπνιση, 3 ανακοινώσεις αφύπνισης ανάλογα με την ώρα
• Κεντρικός τηλεφωνικός κατάλογος 400 εγγραφών

• LAN-TAPI 4 (4 χρήστες στην αρχική διαμόρφωση)
• Αποστολή fax

VoIP (Τηλεφωνία internet/ εσωτερική IP τηλεφωνία) 4

3
5
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Με γραμμή ISDN π.χ. με COMpact ISDN-Module σε λειτουργία εξωτερικής γραμμής ISDN
Απαιτούνται πληροφορίες χρέωσης ISDN στο τέλος (AOCE) ή κατά τη διάρκεια (AOCD)
Απαιτείται COMpact S0-Module ή ISDN-Module, κάρτα ISDN σε PC και CAPI έκδοση 2.0

Auerswald / COMpact 3000-Serie

• Αναμονή κλήσης (CW)
• Εμφάνιση αριθμού προώθησης κλήσης (RgN)
• Εμφάνιση (COLP) και απόκρυψη (COLR) του αριθμού προορισμού
στον καλούντα
• Αναγνώριση αριθμού κλήσης (CLIP) και ονόματος (CNIP)
• Αυτόματη επανάκληση σε κατειλημμένο (CCBS), σε μη απάντηση (CCNR)
• Απόκρυψη αριθμού κλήσης (CLIR)
• Πληροφορίες χρέωσης (AOCE / AOCD)3
• Εκτροπή σε κατειλημμένο (CFB), σε μη απάντηση (CFNR), άμεση (CFU), ενός
αριθμού DDI (CD (PR))

Χαρακτηριστικά αναλογικής γραμμής
(αποκλειστικά στο COMpact 3000 analog)
•
•
•
•
•

Αναμονή κλήσης (CW)
Εκτροπή σε κατειλημμένο (CFB), σε μη απάντηση (CFNR), άμεση (CFU)
Αναγνώριση αριθμού κλήσης (CLIP) και ονόματος (CNIP)
Αυτόματη επανάκληση σε κατειλημμένο (CCBS)
Απόκρυψη αριθμού κλήσης (CLIR)

Εγκατάσταση και συντήρηση
•
•
•
•
•

Διαχείριση μέσω web interface, και απομακρυσμένα
Αναβάθμιση λογισμικού μέσω PC τοπικά και απομακρυσμένα
Πρόσβαση στο κέντρο μέσω Ethernet και εσωτερικής θύρας S05
Ρυθμιζόμενα επίπεδα δικαιωμάτων με προστασία κωδικού πρόσβασης
Βοηθός εγκατάστασης για εύκολη ρύθμιση των βασικών λειτουργιών, μέσω 		
τηλεφώνου ή PC
• Plug & Phone, εύκολη εγκατάσταση
• Ασφαλής πρόσβαση στο web interface (https)

Προαιρετικές δυνατότητες4

• FAX over IP (T.38 σύμφωνα με ITU-T)
• Υψηλή ποιότητα ήχου με Echo Cancellation και Comfort Noise
Generation (CNG)
• Ενσωμάτωση απομακρυσμένων συνδρομητών και χρηστών VoIP από κινητό
Αποκλειστικά στο COMpact 3000 VoIP
• 2 κανάλια VoIP (εξωτερικά/ εσωτερικά) διαθέσιμα στην αρχική διαμόρφωση
1

Χαρακτηριστικά ISDN1

• 2 κανάλια VoIP (εναλλάξιμα εξωτερικά/ εσωτερικά)
• Δυνατότητα αποστολής fax (Windows XP/Vista / 7/ 8)
• LAN-TAPI (για έως 8 χρήστες), 4 στην αρχική διαμόρφωση
Αποκλειστικά στο COMpact 3000 ISDN
• X.31 στην εσωτερική θύρα S0 (X.25 στο κανάλ D)6

2
4
6

Με COMfortel 1400 /1600 / 2600 / VoIP 2500 AB / 3500
Μπορεί να ενεργοποιηθεί με την ανάλογη προαιρετική άδεια χρήσης
Απαιτείται COMpact S0-Module ή ISDN-Module σε λειτουργία εσωτερικής S0

Τεχνικά χαρακτηριστικά COMpact 3000
• Τάση λειτουργίας: 230 V ±10 %, 50 Hz
• Κατανάλωση7:
ελαχ. 2,4 W, μεγ. 15 W (3000 analog, 3000 ISDN)
ελαχ. 3 W, μεγ. 18 W (3000 VoIP)
• Υλικό κατασκευής: πλαστικό, τρία κομμάτια
• Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 240 χιλ. x 240 χιλ. x 58,4 χιλ.

Συνδεσιμότητα και επεκτασιμότητα
Εξωτερικές γραμμές7
Θύρες S0, PTMP / PTP
(PTMP / PTP, Euro-ISDN, DSS-1)
Αναλογικές εξωτερικές γραμμές PSTN (με αναγνώριση κλήσης)
Κανάλια VoIP (SIP σύμφωνα με RFC 3261), PTMP/PTP
(SIP-Trunking)
VoIP Codecs εξωτερικών γραμμών
Σύνδεση εσωτερικών συνδρομητών7
Θύρες S0, σύνδεση πολλαπλών συνδρομητών (PTMP, Euro-ISDN, DSS-1)
Εύρος λειτουργίας εσωτερικών θυρών S0
Θύρες UP0,σύνδεση πολλαπλών συνδρομητών(PTMP, Euro-ISDN, DSS-1)
Εύρος λειτουργίας θυρών UP0
Αναλογικές θύρες, συμμετρικές, IWV / MFV, δυνατότητα CLIP / CNIP
Εύρος λειτουργίας αναλογικών θυρων
Κανάλια VoIP (SIP σύμφωνα με RFC 3261)
VoIP Codecs εσωτερικών
Κεντρικός αυτόματος τηλεφωνητής και Fax server7
Κανάλια τηλεφωνητή και fax
Θυρίδες τηλεφωνητή και fax
Πρότυπο fax
Ενεργητική και παθητική αναγνώριση κλήσης fax
Άλλες συνδέσεις
Θύρες Ethernet 10 / 100 Base-T (10 /100 MBit/s, Twisted Pair)
USB-Host V2.0 για σύνδεση εκτυπωτή ή αποθηκευτικού μέσου
Θύρα για κάρτα SDHC (μεγ. 32 GByte)
Θέση για κάρτα επέκτασης

7

• Βάρος (χωρίς πλακέτες επέκτασης):
περ. 740 – 760 γρ. (Κέντρο, ανάλογα το μοντέλο), περ. 100 γρ. (Τροφοδοτικό)
• Ασφάλεια: CE
• υποστηριζόμενα λειτουργικά: Windows XP/Vista / 7/ 8),
Apple Mac OS X και Linux

COMpact 3000
analog

COMpact 3000
ISDN

COMpact 3000
VoIP

μεγ. 1

μεγ. 2

μεγ. 1

1

–

–

μεγ. 2

μεγ. 4

G. 722 (Wideband), G.711, G.726, iLBC
μεγ. 1
περιπου 150 μ.
μεγ. 1
1.000 μ. με καλώδιο Ø 0,6 χιλ.
μεγ. 6
2 x 50 Ω, περίπου 790 μ. με καλώδιο Ø 0,6 χιλ.
μεγ. 2
G. 722 (Wideband), G.711, G.726, iLBC

μεγ. 4

μεγ. 2 κανάλια τηλεφωνητή, εκ των οποίων μεγ. 1 κανάλι Fax
από 6
T.30 / T.38 σύμφωνα με ITU-T
ναι
–
1

2
1
1
1 (δείτε σελίδα 7)

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του τηλεφωνικού κέντρου
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COMpact 3000 analog / 3000 ISDn / 3000 VoIP

Ένας τρόπος σύνδεσης για
τις δικές σας ανάγκες!

Δωδεκανήσου 21, 54626, Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ.: 2310 500500 • FAX: 2310 522454
email: info@ltcom.gr

Έξυπνες Τηλεπικοινωνίες

