OFFICE

Alcatel Office D Small

Alcatel Office D Small
Alcatel Office - sprawna ∏àcznoÊç
w twojej firmie

Potrzeb jest wiele. My sprawiamy,
˝e ˝ycie staje si´ prostsze.

Oszcz´dzaj pieniàdze
wybierajàc najtaƒsze po∏àczenia
Pe∏na kontrola kosztów. Ty wybierasz numer, a system
automatycznego wyboru drogi po∏àczeniowej - ARS
sam wybierze operatora. Taryfikacja podaje pe∏ne
informacje na temat rozmów telefonicznych, a na
wyÊwietlaczu aparatu w trakcie po∏àczenia mo˝esz
widzieç koszt rozmowy.
PewnoÊç, ˝e twoja firma zawsze us∏yszy
klienta
Profesjonalne powitanie klienta sprawi, i˝ notowania
twojej firmy pójdà w gór´. Mo˝na zaprogramowaç
ró˝ne typy powitaƒ dostosowanych do danego typu
rozmówcy oraz us∏ug i dzia∏u firmy, a tak˝e pory
dnia.
Spraw, by ka˝dy czu∏ si´ komfortowo
Rodzina czterech aparatów cyfrowych serii Reflexes™
zosta∏a tak zaprojektowana, aby zapewniç komfortowe
warunki podczas korzystania z tego najwa˝niejszego
narz´dzia pracy. Przystawki ISDN oraz CTI dope∏niajà list´ opcji osiàgalnych w systemie.
Bàdê zawsze dost´pny
MobilnoÊç odmieni twoje ˝ycie. Dzi´ki niej jesteÊ
zawsze osiàgalny niezale˝nie od miejsca, w którym
si´ znajdujesz - na korytarzu, przy biurku czy na
parkingu. Za pomocà Alcatel Office klienci mogà
zawsze z Tobà porozmawiaç wybierajàc jeden
numer telefoniczny.
Po∏àcz Twój zespó∏
Praca zespo∏owa pozwala na zwi´kszenie wydajnoÊci. Alcatel Office sprawia, ˝e praca w grupach
staje si´ bardzo prosta, poczynajàc od zestawów
sekretarka - dyrektor, na grupach pracowników
koƒczàc.

Ka˝da firma niezale˝nie od wielkoÊci i rodzaju prowadzonej
dzia∏alnoÊci ma du˝e potrzeby w zakresie telekomunikacji.
Idealnym rozwiàzaniem jest system telekomunikacyjny
Alcatel Office D Small. Najmniejszy przedstawiciel rodziny
produktów Alcatel Office™ do 12 portów wewn´trznych.
Alcatel Office Business naprawd´ znaczy biznes.

Alcatel Office D Small
Us∏ugi
Powitanie
• BezpoÊrednie po∏àczenie z linià
wewn´trznà DDI
• Muzyka podczas oczekiwania na
po∏àczenie: wewn´trzna lub
zewn´trzna, sta∏a lub do wyboru,
• Interfejs dla automatycznej
sekretarki i faksu,
• Dzwonek ogólny,
• Komunikaty powitalne:
2 wiadomoÊci,
• Poczta g∏osowa / Automatyczny
operator: 2 dost´py, 50 skrzynek
pocztowych,
• Skierowanie operatora: wewnàtrz
lub na zewnàtrz,
• Grupa operatorów,
• Zakresy czasowe.
Terminale
• Wybieranie rozmówcy wg nazwy,
• Identyfikacja osoby dzwoniàcej wg
nazwy,
• Muzyka w tle.
MobilnoÊç
• MobilnoÊç w sta∏ym miejscu pracy,
• Aparaty bezprzewodowe Reflexes™,
• Przenoszenie po∏àczenia
(handover),
• Korzystanie z us∏ug obcego
operatora (roaming),
• Wznowienie po∏àczenia,
• MobilnoÊç poza sta∏ym miejscem
pracy,
• Przekazanie po∏àczenia na
zewnàtrz,
• Zdalnie sterowane przekazanie
po∏àczenia,
• Skierowanie na numer zewn´trzny
po czasie,
• Tranzyt DISA.
Praca zespo∏owa
• Grupy przechwytywania wywo∏aƒ,
• Monitorowanie rozmów,
• Grupy poszukiwawcze
z mo˝liwoÊcià wycofania si´ z grupy,
• Grupy rozg∏oszeniowe.

System 4200 D Small charakteryzuje si´ kompaktowà obudowà zawierajàcà, poza
kartami wyposa˝eƒ, zintegrowanà prze∏àcznic´. Dwa typy zewn´trznego zasilacza
12V o ma∏ych gabarytach (z podtrzymaniem bateryjnym lub bez) dope∏niajà charakterystyk´ systemu. Zwarta budowa zawierajàca wszystkie niezb´dne do monta˝u elementy oraz koncepcja Plug & Phone sprawiajà, ˝e 4200 D Small jest bardzo prosta
w instalacji i oprogramowaniu. Centrala mo˝e zostaç wyposa˝ona w urzàdzenia
∏àcznoÊci bezprzewodowej DECT. System aplikacji g∏osowych 4610 II oferuje poczt´
g∏osowà dla ka˝dego abonenta oraz profesjonalnego automatycznego operatora,
który pozwoli usprawniç obs∏ug´ klientów. Aplikacja PIMphony™ to po prostu telefon na komputerze. Z tradycyjnego telefonu u˝ywamy tylko s∏uchawki, wszystkie inne
operacje mo˝emy wykonywaç za pomocà myszy i klawiatury.
Multimedia
• Integracja komputer - telefon
(CTI First Party),
• Obs∏uga po∏àczenia za pomocà
komputera,
• Zawiadomienie o faksie,
• Modu∏y danych w aparatach
Reflexes™: analogowe, V24, S0,
CTI.

¸atwoÊç obs∏ugi
• Aparat i komputer: programowanie
krok po kroku - Kreator,
• Programowanie: ∏atwoÊç
dostosowania do indywidualnych
potrzeb,
• System: prosty do zainstalowania
i przystosowania do potrzeb
u˝ytkownika.

Obs∏uga oddzia∏ów firmy
• Wirtualna sieç prywatna
(ISDN, ISVPN),
• Przezroczysty dla u˝ytkownika plan
numeracji,
• Identyfikacja nazwy i statusu
rozmowy,
• Centralny operator.

Bezpieczeƒstwo
• podtrzymanie zasilania (Opcja)
• zapis konfiguracji w pami´ci flash
(Opcja)

Zarzàdzanie
• Automatyczny wybór trasy
po∏àczeniowej(ARS),
• Kod rachunku,
• Pomiar obcià˝enia: ustawianie
liczników, wydruk bezpoÊredni,
taryfikacja Alcatel 4715 na
komputer PC,
• Konfigurowanie systemu: aparat
Advanced, MMC z u˝yciem
komputera PC,
• Zdalna konfiguracja,
• Zdalna zmiana wersji
oprogramowania (ISDN),
• Wykonywanie kopii bezpieczeƒstwa
danych systemu.

www.alcatel.pl

Parametry

Linie zewn´trzne
Analogowe ∏àcza miejskie
Po∏àczenie ISDN T0
Analogowe ∏àcza poÊredniczàce
Cyfrowe ∏àcza
dzier˝awione DLT0
Cyfrowe ∏àcza
dzier˝awione DLT2
Linie wewn´trzne
Aparaty analogowe
Aparaty ReflexesTM
Aparaty bezprzewodowe DECT
Terminale bezprzewodowe
ReflexesTM
Stacje bazowe DECT
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Ma∏y system dla twojego sukcesu.

