®

COMfortel IP Συσκευές
Η άριστη προσθήκη σε
εξελιγμένες λύσεις VoIP
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Standard SIP – ένας κόσμος άνετων
λειτουργιών στα δάχτυλά σας.
Μόνο όμως αν γνωρίζετε να τον εξερευνήσετε! Ο αριθμός των συμβατών με SIP λύσεων
αυξάνεται ραγδαία. Όποιο όμως σύστημα και να επιλέξετε, τελικά είναι ο τερματικός
εξοπλισμός που κάνει τη διαφορά για την άνετη εμπειρία χρήσης. Εκεί ακριβώς όπου ο
κατασκευαστής FONtevo, ως ένας έμπειρος παίκτης στις τηλεπικοινωνίες, έχει ξεκάθαρη
τεχνογνωσία. Το να ακούμε τι θέλουν οι πελάτες μας ήταν πάντα ένα από τα δυνατά μας
σημεία. Γι' αυτό και όλες οι SIP τηλεφωνικές μας συσκευές αρχίζουν με τη λέξη COMfort...

COMfortel 3600 IP

Η χρηστικότητα κάνει τη διαφορά
Στις τηλεπικοινωνίες, το internet παίζει ένα σημαντικό ρόλο
εδώ και καιρό, και όχι μόνο όταν κάνετε τηλεφωνικές
κλήσεις. Αλλά, ποιό το νόημα να έχετε μια πληθώρα από
έξυπνες λειτουργίες αν το τηλέφωνό σας είναι δύσκολο στη
χρήση; Οι SIP τηλεφωνικές μας συσκευές COMfortel
έρχονται με μια ιδιαίτερη ευκολία χρήσης ενσωματωμένη,
ανεξάρτητα από τη λειτουργία: σύντομα μηνύματα,
κράτηση κλήσης και χειρισμός καμερών ΙΡ ή ακόμη και
σύνθετα έξυπνα συστήματα αυτοματισμών. Σχεδόν όλες οι
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τηλεφωνικές συσκευές έχουν οθόνη αφής και λειτουργικό
σύστημα Android για χρήση προσωπικών εφαρμογών. Με
τα πολύχρωμα LED ένδειξης κατάστασης ενημερώνεστε
πότε έχετε λάβει ένα μήνυμα ή πότε έχετε αναμονή κλήσης.
Θα λατρέψετε τόσο την άριστη εργονομίκή σχεδίαση της
συσκευής, όσο και τη διαρκή μας υποστήριξη, που σας
παρέχει με δωρεάν αναβαθμίσεις και εξειδικευμένη
υποστήριξη μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πελατών
μας.

Ιδαν

Ορισμένα από τα στοιχεία των SIP τηλεφώνων μας
• Ευανάγνωστη οθόνη και LED πολλαπλών χρωμάτων για εύκολη λειτουργία
• Σταθερά εργονομική σχεδίαση
• Δωρεάν αναβαθμίσεις
• Για όλες τις τηλεπικοινωνιακές λύσεις hardware ή software που υποστηρίζουν SIP
• Συμβατές με Broadsoft Broadworks SIP (COMfortel 1400 IP, 2600 IP, 3600 IP)
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Πολύ εξυπηρετική – η COMfortel 3600 IP
Με τον επαναστατικό της σχεδιασμό στο περιβάλλον
χρήσης, παίρνοντας στοιχεία από τα smartphones, η
COMfortel 3600 IP βρίσκεται σε μια κατηγορία από μόνη
της από τη στιγμή που παρουσιάστηκε στη σκηνή. Σε
συνδυασμό με το πληκτρολόγιο της και τον έλεγχο μέσω
της οθόνης αφής, υπάρχει και ένας αισθητήρας εγγύτητας:
απλά κουνήστε το χέρι σας για να τη σταματήσετε να
κουδουνίζει για παράδειγμα. Επίσης μπορείτε να
απολαύσετε όλα τα πλεονεκτήματα του πρότυπου SIP είτε
έχετε ένα υβριδικό τηλεφωνικό κέντρο, ένα Soft PBX (π.χ.
Asterisk) ή ένα σύστημα IP Centrex, ακόμη και αν βασίζεται

στην πλατφόρμα της Broadworks. Προσωποποιήστε την:
με πέντε προγρμματιζόμενα πλήκτρα αφής στην οθόνη
υψηλής ευκρίνειας, και πέντε προσαρμόσιμες επιφάνειες
εργασίας στην οθόνη, τοποθετήστε όπου θέλετε τις
εφαρμογές σας, τα εικονίδια και τα widgets. Εμπιστευτείτε
την: για να ελέγχετε το σύστημα αυτοματισμού του σπιτιού
σας μέσω μιας εφαρμογής, όπως ακριβώς θα το κάνατε
με ένα smartphone. Και υπάρχουν και άλλα: η COMfortel
3600 IP μπορεί να λειτουργήσει ώς ένα κέντρο ελέγχου για
μια συνδεδεμένη κάμερα IP. Με το άγγιγμα ενός πλήκτρου,
θα εμφανίζει εικόνα, ή θα χειριστείτε την κάμερα.
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Τι παίρνετε όταν προσπαθείτε
να τους ευχαριστήσετε όλους.
Τακτοποιημένα μοντέλα, κομψά προσαρμοσμένα στις διαφορετικές προσδοκίες της
τηλεφωνίας SIP. Ορισμένοι μπορεί να εκτιμήσουν μια σύνδεση Bluetooth ® ή την αναγνώριση
χειρονομίας (όπως διατίθεται από την COMfortel 3600 IP). Άλλοι χρειάζονται όσα
περισσότερα ελεύθερα προγραμματιζόμενα πλήκτρα μπορούν να έχουν. Και άλλοι θα
ήθελαν έναν ενσωματωμένο αυτόματο τηλεφωνητή με διευρυμένες λειτουργίες. Γι' αυτό και
η δυνατότητα επιλογής είναι κάτι καλό.

Δέκα προγραμματιζόμενα πλήκτρα
για διάφορες λειτουργίες SIP.

Με έγχρωμη οθόνη αφής, αυτόματο τηλεφωνητή που
μπορεί να ενεργοποιηθεί σε μηδέν χρόνο, πράγματα
πραγματικής χρησιμότητας.

VOIP

COMfortel 1200 IP

VOIP

COMfortel 1400 IP

Οι εισαγωγικές μας συσκευές COMfortel 1200 IP και COMfortel 1400 IP μπορούν να τοποθετηθούν και στον τοίχο.

Όχι άλλοι συμβιβασμοί
Οι αρχάριοι με την τεχνολογία SIP απλά εντυπωσιάζονται
από τις δυνατότητες που προσφέρει. Ακόμη και οι
μυημένοι μένουν έκπληκτοι από το πόσο πραγματικά
εύκολος είναι ο χειρισμός των SIP τηλεφωνικών συσκευών
της οικογένειας COMfortel. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση
στο Facebook, στο Twitter ή σε άλλες εφαρμογές από την
επιτραπέζια συσκευή σας; Ναι, μπορείτε: όλα τα
νεότερα κανάλια επικοινωνίας είναι πολύ απλό να
ενσωματωθούν. Σχεδόν όλα τα μοντέλα (εκτός
από την COMfortel 1200 IP) διαθέτουν έγχρωμη
οθόνη αφής, που τους προσδίδει
λειτουργικότητα όπως ένα smartphone στο
χειρισμό μέσω του πληκτρολογίου και των
4-δρόμων πλήκτρων. Η οθόνη αφής είναι
συνδεδεμένη με λειτουργικό σύστημα
Android,ώστε να μπορείτε να κατεβάσετε
τις προσωπικές σας εφαρμογές ή
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να συγχρονίσετε τα δεδομένα σας με το “cloud”.
Στην COMfortel 3600 IP, διατίθεται Bluetooth® ως στάνταρ,
επιτρέποντάς σας να χρησιμοποήσετε ένα ασύρματο
ακουστικό και πληκτρολόγιο. Σχεδόν μαγικό: χάρη στον
ανιχνευτή κίνησης στο κάλυμμα της οθόνης, μπορείτε να
κάνετε σίγαση του κουδουνισμού του τηλεφώνου με μια
κίνηση του χεριού, αν σας ενοχλεί. Όλα τα μοντέλα
διαθέτουν εξαιρετικά στοιχεία ήχου HD, που διασφαλίζει
την άριστη ποιότητα ήχου ακόμη και σε λειτουργία
ανοιχτής ακρόασης. Με το ρυθμιζόμενο ύψος τους,
μπορείτε να αλλάξετε την κλίση της συσκευής σε θέση που
σας εξυπηρετεί για την καλύτερη ανάγνωση και
λειτουργία. LED πολλαπλών χρωμάτων στα
προγραμματιζόμενα πλήκτρα, σας δείχνουν άμεσα τις
αναπάντητες κλήσεις ή όταν ένας αποθηκευμένος
τηλεφωνικός αριθμός είναι κατειλημμένος(Busy Lamp
Field). Και όποιο μοντέλο και αν επιλέξετε, η έξυπνη
διαχείριση ενέργειας εξασφαλίζει ελάχιστη κατανάλωση.

Η COMfortel 2600 IP συγχρονίζει περιοδικά τα
δεδομένα από το λογαριασμό σας του Exchange,
υπηρεσίες Google™ ή το Apple® iCloud® με το κινητό
σας τηλέφωνο.

VOIP

COMfortel 2600 IP με το Xtension300,
διαθέσιμη σε μαύρο και λευκό χρώμα

Αν, κατά τη διάρκεις μιας κλήσης, έχετε μια κλήση στην αναμονή, οι τηλεφωνικές συσκευές
της FONtevo προτείνουν την επιλογή μιας τριμερούς συνομιλίας στην οθόνη τους.

Από το πρακτικό στο διασκεδαστικό
Η τηλεφωνία SIP προσφέρει μια πληθώρα ανέσεων και
ευκολιών, και αυτές οι συσκευές COMfortel τις αξιοποιούν
στο έπακρο. Όπως η σηματοδοσία πολλών λειτουργιών
που κανονικά δεν θα γνωρίζατε: η αναμονή κλήσης, για
παράδειγμα, σας ειδοποιεί για μια άλλη εισερχόμενη κλήση,
και η ένδειξη αναμονής μηνύματος ενεργοποιείται όταν σας
έχουν αφήσει ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή σας.
Οι καλούντες μπορούν να ακούσουν
μουσική στην αναμονή ενώ περιμένουν,
οι τριμερή συνομιλία είναι κάτι το
αυτονόητο και η λειτουργία
VPN συνδέει το τηλέφωνό σας
με το απομακρυσμένο
τηλεφωνικό σας κέντρο,
ώστε να μπορείτε να
απολαύσετε όλες τις

λειτουργίες από το γραφείο σας στο σπίτι. Βασιστείτε σε
SIPS και SRTP για ασφαλής κλήσης VoIP, ή αποφύγετε να
σας διακόπτουν στην εργασία σας με τη λειτουργία “μην
ενοχλείτε”, η οποία στέλνει σήμα κατειλημμένου σε όλους
τους καλώντες. Όλα τα μοντέλα που παρουσιάζονται εδώ
υποστηρίζουν επίσης εικονικά δίκτυα (VLAN), που σας
επιτρέπει να ρυθμίσετε πολλαπλά δίκτυα που απαιτούν
μόνο ένα καλώδιο. Μπορείτε να ρυθμίσετε με αυτή τη
λειτουργία να δίνεται πάντα μέγιστη προτεραιότητα στις
τηλεφωνικές κλήσεις, ακόμη και όταν το τοπικό PC είναι
κομμάτι του ίδιου δικτύου. Και όσο για τη διασκέδαση,
οι COMfortel 1400 IP, 2600 IP και 3600 IP προσφέρουν
πλήρη υποστήριξη MP3 ως στάνταρ. Αυτό σας
επιτρέπει να μεταφέρεται μουσική ή ήχους
κουδουνισμού σε μορφή MP3 στο τηλέφωνο.
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Σύντομα γραπτά μηνύματα, όπως για παράδειγμα από
μια νοσηλεύτρια ή από το σύστημα ενημέρωσης για τους
ασθενείς, μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη.

COMfortel 2600 IP

Έξυπνο σπίτι – κάντε το εύκολα μόνοι σας!
Οι SIP τηλεφωνικές συσκευές μας μπορούν να
διαχειριστούν όλο και περισσότερες λειτουργίες από τα
γνωστά συστήματα αυτοματισμών κτιρίων – πολύ
περισσότερο από τη λειτουργία καμερών ασφαλείας ή
συστημάτων ενδοεπικοινωνίας. Αυτές οι συσκευές σας
επιτρέπουν να κάνετε πράγματα όπως να δείτε εικόνα από
τις συνδεδεμένες κάμερες IP στη μεγάλη
έγχρωμη οθόνη, ή να χειριστείτε τα φώτα
και τη θέρμανση με μια εφαρμογή.

VOIP

Απλά ενεργοποιήστε επιπλέον δυνατότητες
Για ορισμένα μοντέλα, προαιρετικές δυνατότητες μπορούν
να ενεργοποιηθούν online, για μια ακόμη πιο ευρεία
γκάμα λειτουργιών στα δάχτυλά σας: η λειτουργία του
αυτόματου τηλεφωνητή για την COMfortel 1400 IP, που
σας επιτρέπει να ηχογραφήσετε κλήσεις ή για φωνητικά
μηνύματα. Η ενσωμάτωση και ο έλεγχος των καμερών IP και
ο συγχρονισμός δεδομένων για τα μοντέλα COMfortel 1400
IP και 2600 IP μπορεί να ενεργοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο. Η
COMfortel 3600 IP έρχεται ήδη με όλες αυτές τις
δυνατότητες ενεργοποημένες.

Αναβάθμιση δυνατοτήτων
shop.fontevo.com
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Το ασύρματο κεφαλόφωνο, η ανίχνευση
παρουσίας, ο συγχρονισμός δεδομένων με
το κινητό σας τηλέφωνο και το Bluetooth ® ,
ανoίγουν μια σειρά δυνατοτήτων.

VOIP

COMfortel 3600 IP με το Xtension300

Με τον ενσωματωμένο VPN client, η σύνδεση ανάμεσα στο εσωτερικό σας στο γραφείο
του σπιτιού και του εταιρικού σας δικτύου είναι όσο ασφαλής θα ήταν φυσιολογικά με έναν
επιπλέον VPN router.

Επιλεγμένα αξεσουάρ
Μπορείτε να συνδέσετε έως και τρεις επεκτάσεις πλήκτρων
Xtension300 στα μοντέλα COMfortel 2600 IP ή 3600 IP.
Δεν θα σας πάρει καθόλου χρόνο και σας δίνει επιπλέον
90 προγραμματιζόμενα πλήκτρα για μνήμες ή λειτουργίες,
αν χρειάζεστε περισσότερα από 15 πλήκτρα που η

συσκευή σας παρέχει. Και αν επιθυμείτε να έχετε τα χέρια
σας ελεύθερα όταν μιλάτε, θα συνιστούσαμε το COMfortel headset. Ή το COMfortel DECT headset, το οποίο
προσφέρει μια μεγαλύτερη ακτίνα δράσης 50 μέτρων.

Αξεσουάρ (για δυνατότητες σύνδεσης, δείτε τον πίνακα πίσω)

COMfortel Xtension300

COMfortel Headset

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα www.fontevo.com

COMfortel DECT Headset
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Οι IP συσκευές με μια ματιά
COMfortel

1200 IP

1400 IP

2600 IP

3600 IP

Μονόχρωμη (LCD),
πολλαπλών γραμμών

Έγχρωμη (TFT),
3.5 "

Έγχρωμη (TFT),
4.3 "

Έγχρωμη (TFT),
5"

2

100

100

100

SIPS

SIPS/SRTP

SIPS/SRTP

SIPS/SRTP

DHSG

DHSG

15
(105)

15
(105)

Τηλεπικοινωνιακή πλατφόρμα
Πλατφόρμες Asterisk
Λύσεις IP Centrex, hosted PBX
Soft PBX
Τηλεφωνικά κέντρα άλλων κατασκευαστών
Οθόνη
Τεχνολογία, μέγεθος
Λειτουργία αφής
Λειτουργίες
Συμβατή με SIP σύμφωνα με το RFC 3261
Συμβατή για διασύνδεση SIP με
Broadsoft Broadworks
Android OS
Παροχή ρυθμίσεων (provisioning)
Λογαριασμοί SIP
Ασφάλεια VoIP
Υποστήριξη VLAN σύμφωνα με IEEE 802.1q
Ενσωματωμένος VPN client
Αυτόματος τηλεφωνητής
Υποστήριξη καμερών IP,
συμπεριλαμβανόμενου ελέγχου PTZ
Συγχρονισμός δεδομένων cloud
(ActiveSync, CalDAV, CardDAV)
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Υποστήριξη Bluetooth
Θύρα κεφαλόφωνου

αντί για το
ακουστικό

Θύρα για το Xtension300
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα με LED
πολλαπλών χρωμάτων
Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης
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Επιτοίχια εγκατάσταση

Διαθέσιμο
Μπορεί να ενεργοποιηθεί online (με επιπλέον χρέωση)

Για λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις
FONtevo IP τηλεφωνικές συσκευές,
παρακαλώ διαβάστε τα
επιμέρους διαφημιστικά
(διαθέσιμα στη σελίδα μας).

www.fontevo.com

Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων. Όλα τα εμπορικά σήματα και τα σήματα κατατεθέντα αποτελούν
ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Auerswald GmbH & Co. KG
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