System telefoniczny 3CX dla Windows
Poznaj nową jakość komunikacji z IP PBX 3CX
Uwolnij się od ograniczeń przestarzałych centralek telefonicznych, trudnych do zarządzania i kosztownych w rozbudowie. Poznaj nową
jakość komunikacji w firmie przy pomocy otwartego, wykorzystującego ogólnie przyjęte standardy, systemu telefonicznego IP PBX firmy
3CX. To właśnie rozwiązanie, które pozwoli usprawnić pracę twojego personelu. Jest proste w instalacji i zarządzaniu, a przy tym
atrakcyjne cenowo. Posiada wiele wartościowych funkcji, jak możliwość instalowania firmowych telefonów praktycznie w dowolnym
miejscu poza siedzibą biura, czy przesyłanie odebranych faksów i wiadomości poczty głosowej emailem. Powiększ zasięg działania swojej
firmy i obniż koszty, łącząc nawet odległe placówki jednym systemem telefonicznym VoIP.

Architektura systemu
Rozwiązanie 3CX dla Windows składa się oprogramowania serwera centrali, softwarowych i
sprzętowych telefonów zgodnych z protokołem SIP, oraz bramki VoIP dla podłączenia do istniejących
linii telefonicznych. Centrala umożliwia wykorzystanie operatorów telefonii internetowej VoIP do
obniżenia kosztów połączeń telefonicznych. Cały system pracuje w oparciu o istniejącą sieć
komputerową, nie wymaga oddzielnego okablowania. Oprogramowanie centrali IP PBX 3CX może
funkcjonować na jednym serwerze Windows wraz z innymi aplikacjami, nawet jako wirtualna maszyna.

Powody dla których warto
wdrożyć system IP PBX 3CX
 Zwiększenie mobilności personelu: system
umożliwia tele-pracę poza siedzibą firmy.

 Prezentacja statusu numerów
wewnętrznych i linii zewnętrznych.

 Proste zarządzanie systemem to mniejsze
obciążenie personelu IT.

 Funkcjonuje w środowisku Windows i
łatwo integruje się z innymi aplikacjami.

 Integracja z systemami CRM i ERP ułatwia
profesjonalną obsługę klientów i zwiększa
produktywność.

 Dostarczanie odebranych faksów i
wiadomości głosowych przez email.

 Użytkownicy mogą zarządzać ustawieniami
swojego telefonu samodzielnie przez
przeglądarkę.

 Znaczna oszczędność kosztów połączeń
telefonicznych przez wykorzystanie tanich
operatorów telefonii internetowej VoIP.

 Brak konieczności prowadzenia
oddzielnego, kosztownego okablowania dla
telefonów.
Pożegnaj ograniczenia starej centrali telefonicznej
przechodząc na system IP PBX 3CX.

 Możliwość wyboru z szerokiej gamy
dostępnego na rynku sprzętu zgodnego z
SIP

Elastyczny i oparty na standardach system, który rośnie wraz z twoją firmą
System 3CX dla Windows jest zdobywcą wielu nagród w kategorii IP PBX i stanowi doskonały wybór na następcę przestarzałej, trudnej w zarządzaniu i
drogiej w rozbudowie sprzętowej centralki telefonicznej. Wykorzystuje ogólnie przyjęty standard protokołu SIP, więc współpracuje z telefonami oraz
bramkami dowolnego producenta. Umożliwia wykonywanie połączeń telefonicznych za pośrednictwem operatorów telefonii internetowej VoIP, oraz
tradycyjnych linii telefonicznych. Zarządzanie systemem za pomocą przeglądarki to łatwe i szybkie dodawanie nowych numerów wewnętrznych czy linii
zewnętrznych. Centrala 3CX pozwala przełamać ograniczenia dotychczasowych rozwiązań, znacznie ograniczyć koszty i daje użytkownikom
zaawansowaną funkcjonalność wspomagającą efektywność pracy całej firmy.

Już dzisiaj pobierz darmową wersję oprogramowania 3CX dla Windows ze strony www.3cx.com !

Bogata funkcjonalność w niezrównanej cenie

Wymagania systemowe:

System 3CX oferuję bogatą gamę funkcji niedostępnych w porównywalnych cenowo

 Windows 2000, XP, 2003 Server,
2008 Server lub Vista.

rozwiązaniach:


Współpraca z każdym telefonem i bramką VoIP obsługującą protokół SIP 2.0



Nieograniczona ilość linii zewnętrznych i numerów wewnętrznych.



Automatyczna konfiguracja telefonów – Pliki konfiguracyjne i książka telefoniczna
są automatycznie ładowane do aparatów telefonicznych.



Prosta i łatwa administracja systemem przez przeglądarkę internetową.



Samodzielne zarządzanie numerem wewnętrznym za pomocą przeglądarki.



Poczta głosowa bez ograniczeń (do pojemności HDD).



Informacja wizualna o pozostawionej wiadomości na telefonach SIP (MWI).



Lampki statusu numerów wewnętrznych na telefonach z funkcją BLF.



Nagrywanie rozmów inicjowane przez użytkownika, bądź automatyczne, ustawiane
przez Administratora.



Połączenia konferencyjne dla wielu użytkowników.



Funkcje przywoływania i interkomu.



Unified messaging - faksy i wiadomości głosowe przez email.



Integracja z MS Exchange 2007 Unified Messaging Server.



Funkcja DISA (wybieranie tonowe numeru wewnętrznego po zapowiedzi).



Nieograniczona ilość menu Auto Attendant (np. 1 dla serwisu, 2 dla sprzedaży itp.)



Grupy huntingowe, funkcja call pick-up.



Kolejkowanie połączeń, zapowiedzi oraz muzyka w trakcie oczekiwania.



Muzyka (MOH) i zapowiedzi słowne w plikach WAV i mp3.



Łatwa integracja z aplikacjami CRM & ERP.



Transferowanie (attended i unattended) oraz parkowanie połączeń.



Obsługa SIP trunking do podłączania operatorów VOIP.



Instalacja pod Windows 2008 Hyper-V jako wirtualna maszyna.



Wbudowany tunel VPN dla łatwego łączenia zdalnych lokalizacji i użytkowników.

 Procesor minimum 1 GHz i 256 MB
wolnej pamięci RAM.
 Telefony zgodne z SIP.
 Bramka VoIP FXO zgodna z SIP dla
podłączenia istniejących linii .

Firma 3CX
3CX to producent innowacyjnego oprogramowania centrali telefonicznej PBX dla Windows, zdobywcy wielu nagród i wyróżnień. Główna
siedziba firmy znajduje się na Cyprze z oddziałami w USA, UK, Niemczech i Hong Kongu.

Firma HaloKwadrat
Jest wiodącym w Europie środkowej dystrybutorem sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego do budowy
rozwiązań bazujących na projektach Open Source. Wyróżnia się doskonałymi cenami na sprzęt dla integratorów tego
typu rozwiązań oraz profesjonalnym wsparciem technicznym dla produktów sprzętowych takich dostawców jak
Sangoma Technologies, Patton Electronics, HaloKwadrat jest autoryzowanym dystrybutorem programowej centrali telefonicznej 3CX.

Już dzisiaj pobierz darmową wersję oprogramowania 3CX dla Windows ze strony www.3cx.com !

