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N i e z a l e ˝ n i e o d w i e l ko Ê c i f i r m y,
którà kierujesz,
Tw o j e p o t r z e b y t e l e k o m u n i k a c y j n e s à d u ˝ e .
Ka˝da firma, niezale˝nie od swojej wielkoÊci i rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci, ma du˝e potrzeby w zakresie telekomunikacji.
Rozwiàzaniem jest system Alcatel Office Business™.

Niezale˝nie od potrzeb,
zapewniamy odpowiednie rozwiàzania.
Alcatel Office Business naprawd´ znaczy biznes. Mówiàc inaczej, jest to system odpowiedni dla ka˝dej firmy i obs∏ugujàcy do
128 numerów wewn´trznych. System, który sprosta wszelkim potrzebom w zakresie telefonii i telekomunikacji, poczàwszy od
prostego systemu telefonicznego do rozwiàzaƒ z zakresu powitaƒ, dowolnych typów terminali, mobilnoÊci, pracy zespo∏owej,
multimediów, obs∏ugi oddzia∏ów oraz zarzàdzania.
System ten posiada tak˝e rozwiàzania skierowane do s∏u˝by zdrowia, hoteli do 99 pokojów, szpitali, akademików, itp. Zapewniamy
unikalne rozwiàzania oparte na telefonii, które zwi´kszà produktywnoÊç, poprawià zadowolenie klientów, a tak˝e zoptymalizujà
po∏àczenia telefoniczne wykonywane przez goÊci hotelowych. Dzi´ki Alcatel Office Business nie ma znaczenia, jak du˝e sà Twoje
potrzeby. Wszelkie funkcje Alcatel Office Business zosta∏y zaprojektowane w celu usprawnienia pracy personelu i, co za tym idzie,
zwi´kszenia produktywnoÊci i rentownoÊci firmy.
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Parametry

Linie zewn´trzne
Analogowe ∏àcza miejskie
¸àcza zewn´trzne ISDN T0
¸àcza zewn´trzne ISDN T2
¸àcza ATL
Cyfrowe ∏àcza dzier˝awione DLT0
Cyfrowe ∏àcza dzier˝awione DLT2

Linie wewn´trzne
Aparaty analogowe
Aparaty Reflexes™
Aparaty bezprzewodowe DECT
Terminale bezprzewodowe Reflexes™
Stacje bazowe DECT

Alcatel
Small
Office D

Alcatel
Office D

8
4
4
12
8
8
23
7
4

16
12
8
48
32
32
47
31
31

Alcatel
Office E
S
36
20
18
5
20
24
5
64
32
64
120
64
40

M
L
36 36
36 36
18 18
8
8
36 36
24 24
8
8
96 128
64 120
80 80
120 120
79 79
40 40

Us∏ugi*
Powitanie

Multimedia

• 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, 3
lub 4 wiadomoÊci,
• Poczta g∏osowa / Automatyczny
operator: 2 dost´py, 50 lub
128 skrzynek pocztowych,
• Przenoszenie operatora:
wewnàtrz lub na zewnàtrz,
• Grupa operatorów,
• Zakresy czasowe.

• 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.

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 przejmowania wywo∏aƒ,
• Monitorowanie rozmów,
• Grupy poszukiwawcze z mo˝liwoÊcià wycofania si´ z grupy,
• Grupy rozg∏oszeniowe.
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Obs∏uga oddzia∏ów firmy
• Prywatna sieç analogowa,
• Prywatna sieç cyfrowa (QSIG
BC, ISVPN),
• Wirtualna sieç prywatna (ISDN,
ISVPN),
• Przezroczysty dla u˝ytkownika
plan numeracji,
• Identyfikacja nazwy i statusu
rozmowy,
• Centralny operator.

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

¸atwoÊç obs∏ugi
• Aparat i komputer: programowanie krok po kroku,
• Ustawianie: ∏atwoÊç dostosowania do indywidualnych potrzeb,
• System: ∏atwy do zainstalowania
i przystosowania do potrzeb
u˝ytkownika.
* W zale˝noÊci od rodzaju systemu.

Us∏ugi
specjalne*
dla wersji
hotel/szpital
Terminal recepcyjny
• Specjalne przyciski i ikony
dost´pu do aplikacji
hotelowych,
• Pe∏ny przeglàd: zaj´te pokoje,
aparaty w pokojach, status
pokojów,
• Szybka i kompletna
rejestracja goÊcia,
• Przygotowanie wymeldowania
i wymeldowanie goÊcia.

Obs∏uga goÊci
• Karta informacyjna dla goÊcia
u∏atwiajàca zapami´tanie
takich parametrów, jak has∏o
i numer DDI,
• Rozmowy przychodzàce
bezpoÊrednio do aparatu
w pokoju,
• Automatyczny przydzia∏
numeru DDI podczas
zameldowania,
• BezpoÊredni dost´p do us∏ug
hotelowych za pomocà
predefiniowanych przycisków,
• Funkcja „Nie przeszkadzaç”.

Budzenie
• Programowanie budzenia
z aparatu w recepcji lub
z aparatu w pokoju,
• Sygna∏y dzwi´kowy i wizualny
informujàcy o nieudanej
operacji budzenia.

Status pokoju
• Zmiana statusu z aparatu
w pokoju lub w recepcji,
• Mo˝liwoÊç programowania
automatycznej codziennej
zmiany statusu pokoju.

NOWOCZESNY I PRZYJAZNY

NIEZB¢DNY I INNOWACYJNY

Aparat telefoniczny Advanced
Reflexes™ zaprojektowano
z myÊlà o u˝ytkownikach indywidualnych oraz zespo∏ach
roboczych.
Advanced Reflexes™ to
idealny wybór dla osób, które
du˝o telefonujà i prowadzà
swoje interesy. Dzi´ki du˝emu
ekranowi i mo˝liwoÊci prowadzenia rozmów w trybie g∏oÊnomówiàcym aparat ten jest
bardzo wygodny w obs∏udze.

Aparat telefoniczny Premium
Reflexes™ zaprojektowano z
myÊlà o osobach, które cz´sto
korzystajà z telefonu
i potrzebujà sprawnego
narz´dzia komunikacji.

Dla osób pracujàcych w grupie, np. w dziale sprzeda˝y,
obs∏ugi posprzeda˝nej lub
w zespole dyrektor/sekretarka
szczególnie przydatna okazuje
si´ mo˝liwoÊç równoczesnej
obs∏ugi kilku linii oraz nadzór
i filtrowanie rozmów. Aparat
telefoniczny Advanced
Reflexes™ idealnie nadaje si´
do pracy zespo∏owej przyczyniajàc si´ do przyÊpieszenia
wymiany informacji.

Zalety posiadania aparatu
z wyÊwietlaczem i mo˝liwoÊcià
równoczesnego korzystania
z kilku linii na pewno docenià
osoby, które pracujà indywidualnie i bardzo intensywnie.

WYGODNY I PROSTY W OBS¸UDZE

N I E Z A S TÑ P I O N Y I F U N KC J O N A L N Y

Urzàdzenia koƒcowe Easy
Reflexes™ to aparaty
telefoniczne o niewielkich
rozmiarach przystosowane do
monta˝u naÊciennego. ¸àczà
∏atwoÊç obs∏ugi ze wszystkimi
zaletami techniki cyfrowej.
Wygoda. Na ekranie wyÊwietlane jest nazwisko i numer
osoby, z którà rozmawiasz.
Ekran pomaga te˝
w programowaniu aparatu.
¸atwo dost´pny przycisk
umo˝liwia regulacj´ g∏oÊnoÊci.

¸atwoÊç obs∏ugi aparatu
First Reflexes™ z pewnoÊcià
zostanie doceniona. Klawisze
funkcyjne i ma∏a lampka
sygnalizujàca odebranie
wiadomoÊci sà bardzo
przydatne.
Ma niewielkie rozmiary, jest
przystosowany do monta˝u
naÊciennego. Idealny do
monta˝u, np. w salach
konferencyjnych, korytarzach,
windach, warsztatach,
zak∏adach produkcyjnych.

1

2

Technika cyfrowa. Mo˝liwoÊç
pod∏àczenia do komputerowych terminali w celu
uzyskania dost´pu do
wspomaganych aplikacji
telefonicznych (CTI1) oraz
transmisji danych, do faksów
i automatycznych sekretarek,
urzàdzeƒ ISDN2
(np. komputery osobiste
z kartà ISDN, faksy dzia∏ajàce
w systemie G4).

Technika cyfrowa. Mo˝liwoÊç
pod∏àczenia do komputerowych terminali w celu
uzyskania dost´pu do
wspomaganych aplikacji
telefonicznych (CTI1) oraz
transmisji danych, do faksów
i automatycznych sekretarek,
urzàdzeƒ ISDN2
(np. komputery osobiste
z kartà ISDN, faksy dzia∏ajàce
w systemie G4).

CTI: Computer/Telephony Integration
(integracja komputer/telefon)
ISDN: Integrated Services Digital Network
(sieç cyfrowa z integracjà us∏ug)
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Telefony Advanced Reflexes™ ∏àczà w sobie
funkcjonalnoÊç i ergonomi´, umo˝liwiajàc
jednoczeÊnie wykorzystanie wszystkich zalet
telefonii cyfrowej.

U˝ywaj z przyjemnoÊcià
• Korzystanie z ergonomiczej s∏uchawki
jest prawdziwà przyjemnoÊcià.

FunkcjonalnoÊç. Informacje na temat
telefonu i rozmów mo˝na wyÊwietliç przy
u˝yciu prostych ikon i komunikatów.
Funkcje telefonu sà dost´pne w czasie
rzeczywistym i aktywowane za pomocà
klawiszy wyÊwietlacza. Numer mo˝na
wybraç wprowadzajàc po prostu nazwisko
abonenta. Mo˝na tak˝e wys∏aç wiadomoÊç
tekstowà, korzystajàc z podr´cznej
klawiatury alfabetycznej.
Ergonomia. Telefon Advanced Reflexes™
wyposa˝ony jest w „nawigator” –,
ergonomiczà s∏uchawk´ z przezroczystymi
klawiszami o powi´kszonych cyferkach,
umo˝liwiajàcycj ∏atwà identyfikacj´
(wybieranie bezpoÊrednie, korzystanie
z funkcji itp.).
Niezale˝noÊç. Telefon mo˝na przenieÊç
z jednego biura do drugiego lub po˝yczyç
koledze. Nie potrzeba ˝adnych kabli ani
przewodów.
Technologia cyfrowa. Telefon Advanced
Reflexes™ umo˝liwia pod∏àczenie terminali
komputerowych w celu skorzystania
z obs∏ugiwanych technologii telefonicznych
(CTI1) oraz transmisji danych. Mo˝liwe
jest równie˝ pod∏àczenie faksów,
automatycznych sekretarek, a tak˝e
urzàdzeƒ ISDN2 (komputery PC z p∏ytà
ISDN, faks G4 itp.).

Dane techniczne
Wymiary: szerokoÊç 285 mm
wysokoÊç 79,5 mm
g∏´bokoÊç 196,5 mm
Masa: 980 g
S∏uchawka: patrz lista zatwierdzonych
s∏uchawek
Monta˝ Êcienny: patrz zestaw akcesoriów

S∏yszysz, jak chcesz
1

2
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CTI: Computer/Telephony Integration
(integracja komputer/telefon)
ISDN: Integrated Services Digital Network
(sieç cyfrowa z integracjà us∏ug)

• G∏oÊnik i mikrofon umo˝liwiajà
w∏àczenie si´ do rozmowy innych osób.
• Mo˝na od∏o˝yç s∏uchawk´ i rozmawiaç
za pomocà g∏oÊnika i mikrofonu.
• Aby porozmawiaç z kimÊ i nie byç
s∏yszanym przez dzwoniàcego, mo˝na
na krótko wyciszyç rozmow´.

Od razu do sedna
• Wybieranie numeru za pomocà
nazwiska. Po wprowadzeniu
pierwszych liter nazwiska danej
osoby telefon znajdzie jej
numer w ksià˝ce
telefonicznej firmy
i wybierze go.
• Istnieje mo˝liwoÊç
tworzenia osobistych
elektronicznych ksià˝ek
telefonicznych i pozbycia si´
papierowych.
• Mo˝na równie˝ wysy∏aç wiadomoÊci
tekstowe – zarówno standardowe, jak i osobiste.

Reaguj natychmiast

2-wierszowy, 40-znakowy wyÊwietlacz
5 klawiszy ekranowych

• Telefon Advanced Reflexes™
umo˝liwia sprawdzenie, kto
dzwoni przed odebraniem
telefonu oraz kontrol´
d∏ugoÊci i kosztu po∏àczeƒ
w czasie rzeczywistym.
• W czasie rozmowy na
ekranie wyÊwietlany jest
automatycznie szereg funkcji,
które mo˝na uruchamiaç za
pomocà umieszczonych poni˝ej
klawiszy.
• Mo˝na po∏àczyç si´ bezpoÊrednio z dowolnà
osobà, której numer znajduje si´ w osobistej
ksià˝ce telefonicznej.

BezpoÊrednia kontrola

6 zaprogramowanych klawiszy
18 klawiszy programowalnych
24 ikony (6 trybów, np. dzwonek,
zawieszenie po∏àczenia, wybieranie itp.)

• Po naciÊni´ciu pojedynczego
klawisza mo˝na uzyskaç dost´p
do wszystkich najcz´Êciej
stosowanych funkcji (np.
przekaz po∏àczeƒ, ods∏uchiwanie wiadomoÊci itp.).
• Klawisze mo˝na dostosowaç do w∏asnych potrzeb
poprzez zaprogramowanie
funkcji lub specjalnych danych
(np. klawisze bezpoÊredniego
wybierania, przenoszenie po∏àczeƒ itp.).
• W∏asne etykiety mo˝na drukowaç
w standardowym formacie A4.
• Istnieje mo˝liwoÊç ∏atwej obs∏ugi kilku rozmów
jednoczeÊnie, takich jak np. odbieranie
drugiego po∏àczenia, prze∏àczanie z jednego
rozmówcy na innego itp.

¸atwoÊç obs∏ugi
• Prosty przewodnik
programowania.
• Przewijanie ró˝nych funkcji
na ekranie za pomocà
∏atwego w obs∏udze
„nawigatora”.
• Mo˝liwoÊç natychmiastowego sprawdzenia, czy
nadesz∏y jakieÊ wiadomoÊci
g∏osowe lub tekstowe.
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3

Opcje

Model 20- lub 40-przyciskowy
Maksymalnie 2 modu∏y3

ZgodnoÊç
z interfejsem TAPI4

DECT5 ZgodnoÊç
z interfejsem TAPI
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Rozwijaj swojà firm´ wraz
z aparatem Reflexes™
• Mo˝liwoÊç dodawania funkcji
i przycisków bezpoÊredniego
wybierania. Wystarczy jedno
spojrzenie, by sprawdziç, czy
linie telefoniczne kolegów1 sà
zaj´te. Potrzebnà liczb´ przycisków mo˝na dostosowaç do
w∏asnych potrzeb.
• Dzi´ki mo˝liwoÊci pracy
telefonu jako centralki
telefonicznej oraz mo˝liwoÊci
do∏àczenia 80 dodatkowych
przycisków3, operator ma bezpoÊredni dost´p do wszystkich
numerów wewn´trznych oraz
informacji o ich bie˝àcym
stanie (zaj´ty, wolny, etc.).

Telefonowanie z komputera
• Inicjowanie funkcji
telefonicznych z komputera,
np. prze∏àczania mi´dzy
rozmowami oraz
przekazywania wywo∏aƒ.
• Identyfikacja osoby
dzwoniàcej przed
odebraniem telefonu.
Wszystkie informacje sà
wyÊwietlane na ekranie
komputera.
• Funkcja oddzwaniania do
osób, których wywo∏ania nie
zosta∏y odebrane.
• Mo˝liwoÊç
zaprogramowania wa˝nych
rozmów na okreÊlonà
godzin´.
¸atwoÊç przenoszenia
• ¸atwoÊç przenoszenia
aparatu mi´dzy biurami aparat mo˝na zabraç ze
sobà lub po˝yczyç koledze.
Do jego pod∏àczenia
wystarczy zwyk∏y zasilacz.
Funkcje i zapisane dane
zostajà zachowane, a numer
telefoniczny pozostaje
niezmieniony6.
• Wraz z aparatem
dostarczany jest zestaw
przewodów potrzebnych do
sta∏ego po∏àczenia aparatu
do komputera osobistego.

ZgodnoÊç
z interfejsem TAPI
Asynchroniczny
standard V24

Interfejs S0

Interfejs S0
ZgodnoÊç
z interfejsem TAPI

WielofunkcyjnoÊç linii
telefonicznej
• Wysy∏anie i odbiór danych
za poÊrednictwem linii
telefonicznej. Mo˝liwoÊç
pod∏àczenia telefonu do
komputera lub drukarki.
• Zwi´kszenie wydajnoÊci.
Mo˝liwoÊç jednoczesnego
prowadzenia rozmów
telefonicznych i pracy w
aplikacji wykorzystujàcej
po∏àczenie z rozmówcà.
SzybkoÊç linii cyfrowych
• Dzi´ki zaletom linii ISDN2
pliki mo˝na nadawaç i
odbieraç z wi´kszà szybkoÊcià i niezawodnoÊcià ni˝
przy wykorzystaniu standardowych ∏àczy telefonicznych.
Furtka na przysz∏oÊç
• Pod∏àczenie aparatu do
cyfrowych urzàdzeƒ
koƒcowych, takich jak np.
faks w systemie G4 lub
komputer z kartà ISDN,
umo˝liwia dwukrotne
zwi´kszenie pr´dkoÊci
transmisji.
• Mo˝liwoÊç telefonowania
wprost z ekranu
komputera.
Zmiany nie sà konieczne
aparat Reflexes™
przystosowuje si´ sam
• Telefon mo˝na pod∏àczyç
do faksu, automatycznej
sekretarki lub modemu
u˝ywajàc tylko jednej linii
telefonicznej.
• Mo˝liwoÊç prowadzenia
rozmów telefonicznych
nawet, jeÊli na linii
pod∏àczony jest serwer
lub w trakcie
przyjmowania faksu.

1

2

3
4

5

6

CTI: Computer/Telephony Integration
(integracja komputer/telefon)
ISDN: Integrated Services Digital Network
(sieç cyfrowa z integracjà us∏ug)
Dost´pne w zale˝noÊci od systemu
TAPI: Telephony Application Programming Interface
(interfejs programowania aplikacji telefonicznych)
DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunications
(zaawansowana cyfrowa ∏àcznoÊç bezprzewodowa)
Opcja DECT-CTI mo˝e byç dostarczona wraz
z telefonem

Alcatel Mobile Reflexes

TM

Potrzeba mobilnoÊci
MobilnoÊç w komunikacji stanowi niezmiernie wa˝ny element sukcesu w dzisiejszym Êwiecie
biznesu. Oznacza wi´kszà wydajnoÊç personelu: gdziekolwiek pracownicy si´ znajdujà, zawsze sà
osiàgalni. Oznacza równie˝ wi´ksze mo˝liwoÊci: z zaawansowanà komunikacjà bezprzewodowà
otrzymujemy wszelkie funkcje przewodowego terminala, a dodatkowo swobod´ poruszania si´.
MobilnoÊç zwi´ksza tak˝e satysfakcj´ klienta, który otrzymuje zawsze odpowiednià us∏ug´ dzi´ki
temu, ˝e mo˝e po∏àczyç si´ z w∏aÊciwà osobà we w∏aÊciwym czasie.

Dlatego uwa˝amy, ˝e mobilnoÊç
powinna staç si´ koniecznoÊcià
i dlatego zaprojektowaliÊmy
Alcatel Mobile Reflexes™.
Alcatel Mobile Reflexes™ to nowa seria
profesjonalnych terminali DECT*.
Specjalnie zaprojektowana do
Êrodowiska biurowego, oferuje ∏atwoÊç
obs∏ugi po∏àczonà z ergonomià
zapo˝yczonà od telefonii komórkowej.
Dost´p do dodatkowych us∏ug
w systemach Alcatel (takich jak:
wieloliniowoÊç, wywo∏anie poprzez
nazw´ itp.) stanowi dodatkowy plus serii

Alcatel Mobile Reflexes™, która oferuje
trzy terminale dostosowane do ró˝nych
potrzeb u˝ytkowników:
• Alcatel Mobile 100 Reflexes™.
Zaprojektowany dla pracowników,
którzy cz´Êç czasu pracy sp´dzajà
z dala od biurka. Terminal ten
zaspokaja wi´kszoÊç potrzeb
wspó∏czesnego przedsi´biorstwa.
• Alcatel Mobile 200 Reflexes™.
Zaprojektowany dla pracowników
sp´dzajàcych wi´kszà cz´Êç czasu
pracy w terenie. Dzi´ki zwi´kszonej
autonomii i ma∏ej wadze
Alcatel Mobile 200 Reflexes™

oferuje kompletny zestaw
us∏ug, takich jak wibrator,
podÊwietlany wyÊwietlacz
i klawiatura, wbudowany
g∏oÊnik.
• Alcatel Mobile 200 Ex
Reflexes™. Iskrobezpieczny
terminal przeznaczony do
obszarów zagro˝onych
wybuchem.

* DECT: Digital Enhanced Cordless
Telecommunications
(zaawansowana cyfrowa ∏àcznoÊç
bezprzewodowa)
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¸adowarki

Seria terminali DECT Alcatel Mobile
Reflexes™ posiada pe∏ny zakres
∏adowarek oraz innych akcesoriów
zaprojektowanych do u˝ywania
w ró˝nych Êrodowiskach.

¸ADOWARKA DLA
KA˚DEGO U˚YTKOWNIKA
Dost´pne sà cztery ró˝ne typy ∏adowarek
w zale˝noÊci od potrzeb.
• ¸adowarka standardowa.
Prosta, lekka ∏adowarka pozwalajàca na
wykonywanie i odbieranie po∏àczeƒ
w trakcie ∏adowania.
• Podstawowa stacjonarna.
Specjalny uchwyt utrzymuje terminal
w pozycji pionowej podczas ∏adowania.
• Podwójna stacjonarna.
Przeznaczona dla u˝ytkowników
wymagajàcych d∏ugiego czasu pracy
terminala. Ta ∏adowarka pozwala na
jednoczesne ∏adowanie baterii w
terminalu oraz baterii zapasowej.
Podwójna stacjonarna ∏adowarka mo˝e
byç zainstalowana na Êcianie pojedynczo
lub jako modu∏ 6 ∏adowarek.
• Komfortowa stacjonarna.
Wyposa˝ona w g∏oÊnik oraz mikrofon,
daje mo˝liwoÊç prowadzenia rozmowy
w trybie ”wolne r´ce” przy jednoczesnym
∏adowaniu baterii.

Standardowa

POKROWCE OCHRONNE
Terminal mo˝e byç ∏adowany, nawet
kiedy znajduje si´ w ochronnym
pokrowcu. Solidny obrotowy uchwyt na
pasek pozwala na ∏atwe i szybkie
zaczepianie oraz odczepianie telefonu.

Podstawowa stacjonarna

Podwójna stacjonarna

Dost´pne sà dwa rodzaje pokrowców :
• Standardowy. Przeznaczony do
u˝ywania w Êrodowisku biurowym.
W pe∏ni chroni terminal, pozwalajàc
jednoczeÊnie na korzystanie z klawiatury
oraz DriveKey™ i odczytywanie
wyÊwietlacza.

Komfortowa stacjonarna

Pokrowce ochronne
• Przemys∏owy. Zaprojektowany do
trudnych warunków Êrodowiska
przemys∏owego, gdzie istnieje du˝e
prawdopodobieƒstwo upuszczenia
telefonu. Tak samo funkcjonalny, jak
pokrowiec standardowy, jest dodatkowo
wyposa˝ony w filtry chroniàce przed
kurzem oraz odporny na wstrzàsy i
uderzenia.

S∏uchawki

Express

Profile

Noise-proof
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Alcatel Mobile Reflexes™ oferujà
wszystkie zalety cyfrowego
telefonu systemowego w obudowie
terminala bezprzewodowego.
Zaprojektowano dodatkowo kilka
dedykowanych funkcji, majàcych
zoptymalizowaç i uproÊciç
korzystanie z telefonu.

ERGONOMIA I FUNKCJONALNOÂå
Wykorzystujàc ulepszenia pochodzàce ze
Êwiata telefonii komórkowej, seria
telefonów Mobile Reflexes™ DECT ∏àczy
nowoczesny wyglàd z wysokim stopniem
funkcjonalnoÊci.
Ten rewolucyjny interfejs u˝ytkownika
obejmuje wyÊwietlanie informacji za
pomocà tekstu oraz ikon; wyÊwietla
informacje w ró˝nych obszarach
z wyraênym rozdzieleniem danych;
powiadamianie u˝ytkownika za pomocà
”wyskakujàcych” okienek; pomoc
oferowanà poprzez objaÊnianie
nieznanych ikon oraz rozwijane menu
wyÊwietlajàce dost´pne opcje.

ERGONOMIA I FUNKCJONALNOÂå:
PODPOWIEDZI

DU˚Y GRAFICZNY WYÂWIETLACZ
Wszystkie trzy modele serii Alcatel Mobile
Reflexes™ majà du˝y, ∏atwy do
odczytania ekran, który wyraênie
pokazuje status terminala, pozwala na
ciàg∏e wyÊwietlanie najcz´Êciej
u˝ywanych funkcji i upraszcza
zarzàdzanie kilkoma po∏àczeniami,
dzi´ki rozwijanemu menu.

DU˚Y WYÂWIETLACZ GRAFICZNY:
„WYSKAKUJÑCE” MENU

UNIKALNY DRIVEKEY™
Nawigacja staje si´ ∏atwiejsza dzi´ki
unikalnemu, prostemu w obs∏udze
DriveKey™. Korzystanie z tego
pi´ciofunkcyjnego klawisza pozwala na
wykonanie 95% nawigacji. Na przyk∏ad
za pomocà DriveKey™ mo˝esz przewijaç,
wybieraç pozycje z menu, przeglàdaç
ksià˝k´ telefonicznà. Wszystkie te funkcje,
obs∏ugiwane intuicyjnie, oszcz´dzajà
twój czas.

UNIKALNY DRIVEKEY™

ZINTEGROWANY G¸OÂNIK
Ka˝dy model jest wyposa˝ony
w zintegrowany g∏oÊnik i czu∏y mikrofon
pozwalajàc na prac´ w trybie
„wolne r´ce”, aby inne osoby w tym
samym pomieszczeniu mog∏y tak˝e
uczestniczyç w rozmowie.

GNIAZDO S¸UCHAWKI

ZINTEGROWANY G¸OÂNIK

Alcatel Mobile Reflexes™ umo˝liwia
korzystanie ze s∏uchawki nag∏ownej,
która jest niezastàpiona, kiedy
wykonujemy czynnoÊci wymagajàce
u˝ycia obu ràk (np. obs∏uga dêwigu).

GNIAZDO S¸UCHAWKI NAG¸OWNEJ
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Jeden z modeli urzàdzeƒ koƒcowych Alcatel Reflexes™ na pewno b´dzie odpowiada∏ Paƒstwa potrzebom.

URZÑDZENIA KO¡COWE REFLEXES™ KLASY DESKTOP
FIRST

EASY

PREMIUM / PREMIUM
DECT

ADVANCED /ADVANCED
DECT

1 x 20 znaków
1 przycisk
pomocniczy

1 x 20 znakówv
1 przycisk
pomocniczy

2 x 40 znaków
z 5 skojarzonymi przyciskami
1 przycisk pomocniczy
1 przycisk nawigacyjny

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

8

8
5
6 x LED
2 linie

12
10
12 piktogramów (6 stanów)
wieloliniowy
(maks. 12 linii*)

24
7
24 piktogramy (6 stanów)
wieloliniowy
(maks. 24 linie*)

l

l

l

l

l

l

l

l

l

4 do 8*
7 do 9*

4 do 6*
19 do 20*

OPIS
WSKAèNIKI
WyÊwietlacz

Identyfikacja osoby wywo∏ujàcej, data,
godzina, czas trwania oraz koszt rozmowy
Odbiór wiadomoÊci tekstowych
Dioda LED sygnalizujàca otrzymanie
wiadomoÊci
PRZYCISKI
Przyciski programowalne
Przyciski sta∏e
Diody LED/piktogramy skojarzone z przyciskami
IloÊç linii

pojedyncza

FUNKCJA AUDIO
G∏oÊnik
System g∏oÊnomówiàcy
Wyciszenie
Interkom

ZASTOSOWANIA
PROGRAMOWANIE
Funkcje zaprogramowane
Funkcje programowalne
Pulpit operatora
Filtrowanie dyrektor/sekretarka
Obs∏uga po∏àczeƒ grupowych

do 8*
do 2*

KSIÑ˚KI TELEFONICZNE
Indywidualna
10 do 12 pozycji*
l
Grupowa
Wbudowana klawiatura alfabetyczna
Wybieranie wg nazwiska
WiadomoÊci tekstowe
Obs∏uga nieodebranych wywo∏aƒ ISDN

6 do 8*
do 3*

l*

l

l

l

l

l

10 do 12 pozycji*

10 do 12 pozycji*

30 do 45 pozycji*

l

l

l

l

l

l*

l

l

l

l

l

l*

l

l

1

CHARAKTERYSTYKI FIZYCZNE
SPECYFIKACJA
Monta˝ naÊcienny
Ergonomiczny mikrotelefon
Zestaw s∏uchawkowy (prosimy sprawdziç

jako standard

jako standard

zestaw do monta˝u naÊciennego

zestaw do monta˝u naÊciennego

standardowy

standardowy

komfortowy

komfortowy

l

l

l

l

177 mm
59 mm
196 mm
600 g

177 mm
59 mm
196 mm
630 g

246.5 mm
86.5 mm
219.5 mm
880 g/1090 g

na liÊcie zalecanych zestawów)

WYMIARY
SzerokoÊç
WysokoÊç
G∏´bokoÊç
Masa

* W zale˝noÊci od typu systemu i pracy w trybie jedno- lub wieloliniowym
1
Z klawiatury numerycznej
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285 mm
79.5 mm
196.5 mm
980 g/1190 g

Wszystkie urzàdzenia ju˝ dziÊ spe∏niajà oczekiwania, jakich mo˝na by spodziewaç si´ dopiero w przysz∏oÊci.

URZÑDZENIA KO¡COWE DECT REFLEXES™ BEZPRZEWODOWE
MOBILE 100

MOBILE 200

MOBILE 200 Ex

4074 GB
BUSINESS

4074 GI
INDUSTRIAL

graficzny
96 x 48 pikseli

graficzny
96 x 48 pikseli

graficzny
96 x 48 pikseli

16-znakowy
alfanumeryczny

16-znakowy
alfanumeryczny

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l (DriveKey™)

l (DriveKey™)

l (DriveKey™)

l

l

6

6

6

6

6

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l (obowiàzkowy)

l

l

3/120 godz.

50 mm
21 mm
126 mm
125 g

OPIS
WSKAèNIKI
WyÊwietlacz

Identyfikacja osoby wywo∏ujàcej
Czas trwania rozmowy, koszt, liczba impulsów
Piktogramy stanu linii,wyczerpania akumulatora, poziomu sygna∏u, blokady klawiatury
Odbiór wiadomoÊci tekstowych

PRZYCISKI
Nawigator
Przyciski sta∏e
Komunikacja wieloliniowa
Wbudowany wibrator
Przycisk anulowania
Przycisk pomocy
PodÊwietlenie klawiatury i ekranu

FUNKCJA AUDIO
G∏oÊnik
System g∏oÊnomówiàcy
Wtyk zestawu s∏uchawkowego

l

l

l

l

ZASTOSOWANIA
PROGRAMOWANIE
Mo˝liwoÊç dostosowania do wymagaƒ

KSIÑ˚KI TELEFONICZNE
Indywidualna
Grupowa
Wybieranie wg nazwiska

CHARAKTERYSTYKI FIZYCZNE
SPECYFIKACJA
Zdejmowany zaczep na pasek
OdpornoÊç na wstrzàsy
Futera∏ ochronny
Funkcja oszcz´dzania energii akumulatora

Czas rozmowy/czuwania

WYMIARY
SzerokoÊç
G∏´bokoÊç
WysokoÊç
Masa

l
l*

l*

l

l

l

15/160 godz.

15/160 godz.

10/55 godz.

10/55 godz.

50 mm
21 mm
126 mm
125 g

50 mm
21 mm
126 mm
125 g

54 mm
20 mm
145 mm
160 g

56 mm
22 mm
147 mm
170 g

* Opcja
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U R Z Ñ D Z E N I A O P C J O N A L N E I A KC E S O R I A
URZÑDZENIA
OPCJONALNE*

FIRST

EASY

MODU¸Y DODATKOWE
20 lub 40 przycisków1

INTERFEJSY
CTI2 (TAPI3)
DECT4-CTI (TAPI)

zewn´trzny

zewn´trzny

PREMIUM

PREMIUM
DECT

l

l

PREMIUM ADVANCED ADVANCED ADVANCED
IP
DECT
IP

l

l

l*

l

l*

l*

l

l

l

l
l

l

l

¸ADOWARKI

l

l

l*

l

l

l*

l*

l

l

l*

l*

l

l

l*

l*

l

l

MOBILE
200

4074 GB
BUSINESS

4071 BA
Gniazdo dla aparatu

l

4071 DA
Gniazdo dla aparatu oraz gniazdo
dla zapasowego akumulatora

l

Standardowa Mobile
Mo˝liwe ∏adowanie baterii
podczas rozmowy

l

l

l

Standardowa stacjonarna
Mobile
Stojàcy uchwyt na terminal

l

l

l

Podwójna stacjonarna
Mobile
Miejsce na dodatkowà bateri´

l

l

l

l

l

l

Komfortowa Mobile
z „trybem wolne r´ce”

* W zale˝noÊci od typu systemu i pracy w trybie jedno- lub wieloliniowym
1
Maksymalnie dwa modu∏y, w zale˝noÊci od typu systemu
2
CTI: Computer/Telephony Integration (integracja komputer/telefon)
3
TAPI: Telephony Application Programming Interface (interfejs programowania aplikacji telefonicznych)
4
DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunications (zaawansowana cyfrowa ∏àcznoÊç bezprzewodowa)
5
ISDN: Integrated Services Digital Network (sieç cyfrowa z integracjà us∏ug)
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MOBILE
200 Ex

l

(standardowo)

l*

MOBILE
100

l

(standardowo)
(standardowo)

DATA-CTI
(asynchroniczny V24, TAPI)
ISDN5 (S0)
ISDN-CTI (S0, TAPI)

l

wewn´trzny wewn´trzny wewn´trzny wewn´trzny wewn´trzny wewn´trzny

l*

(standardowo)

IP Enabler

l

4074 GI
INDUSTRIAL

l

N a d a j Tw o j e j f i r m i e
nowy wizerunek
Najwa˝niejsze jest pierwsze wra˝enie. Sposób, w jaki
odbierasz po∏àczenia to pierwszy kontakt Twoich
klientów z firmà. Spraw, aby zawsze by∏ jak najlepszy,
nawet je˝eli nikt nie mo˝e odebraç rozmowy lub ju˝
jest po godzinach pracy.
Alcatel oferuje ma∏ym i Êrednim przedsi´biorstwom
proste i efektywne rozwiàzanie, dajàce gwarancj´, ˝e
ka˝de po∏àczenie zostanie odebrane i obs∏u˝one we
w∏aÊciwy sposób: system g∏osowy Alcatel 4610.
Zawsze osiàgalny, oferuje wysokà jakoÊç obs∏ugi
po∏àczeƒ, zwi´ksza efektywnoÊç oraz upraszcza
korzystanie z telefonu zarówno wewnàtrz, jak i na
zewnàtrz firmy.

Upewnij si´, czy z drugiej
strony jest ktoÊ
z kim mo˝na porozmawiaç.
Dzi´ki systemowi automatycznego operatora
zewn´trzni rozmówcy mogà otrzymaç ˝àdanà
informacj´ o wiele szybciej. Skrzynki informacyjne
pozwalajà na zbudowanie prostego systemu
informacyjnego, a rozbudowane menu daje wiele
mo˝liwoÊci:
• Rozmówca mo˝e wybraç dzia∏, z którym chce si´
po∏àczyç (np. 1 - Marketing, 2 - Sprzeda˝)
• Pozostawiç wiadomoÊç na skrzynce g∏osowej
• Po∏àczyç si´ z operatorem
• Wybraç numer wewn´trzny
• Otrzymaç automatycznà informacj´
np. o aktualnej promocji.

System Alcatel 4610
redukuje liczb´
nieodebranych po∏àczeƒ
i sprawia, ˝e komunikacja
staje si´ prostsza.
System, który wzbogaca
wizerunek Twojej firmy
oraz produktywnoÊç.

Alcatel 4610
System g∏osowy, który wita Twoich klientów
Poczta g∏osowa
Osobisty asystent dla ka˝dego
Ogromna iloÊç informacji, z jakà trzeba si´ zapoznaç oznacza, ˝e Ty
i Twój personel musicie byç ciàgle mobilni jednoczeÊnie pozostajàc w
kontakcie. Dzi´ki ogromnej liczbie funkcji, system g∏osowy 4610 spe∏nia
rol´ wysokowydajnego asystenta :
•
•
•
•
•
•

Osobiste powitanie
Sygnalizacja nowej wiadomoÊci na terminalu
Data i godzina wiadomoÊci z mo˝liwoÊcià oddzwonienia
Ochrona has∏em
Mo˝liwoÊç zdalnego sprawdzenia wiadomoÊci.
Proste w u˝yciu podpowiedzi g∏osowe.

Alcatel 4610 oferuje trzy
podstawowe funkcje:
• Poczt´ g∏osowà –
elastycznà i przyjaznà
• Automatycznego
operatora - aby uzupe∏niç
prac´ stanowiska awizo.
• Skrzynki informacyjne
zwane te˝ Audiotekstem informacja 24h na dob´.

„Dzieƒ dobry…
Tu s k r z y n k a J a n a K o w a l s k i e g o . J e s t e m p o z a b i u r e m d o
dnia 20 marca. Prosz´ zostawiç wiadomoÊç lub wybraç
„0” aby po∏àczyç si´ z operatorem.”
[17]

Specyfikacja techniczna i funkcje:

Poczta g∏osowa
• Zintegrowana karta
• Czas nagrania: 70-310 min (1)
• Liczba skrzynek pocztowych: 20-128 (1)
• Liczba portów: 2/4 (1)
• BezpoÊredni dost´p do poczty poprzez
klawisz funkcyjny(2)
• Automatyczny transfer na skrzynk´ g∏osowà
przy zaj´toÊci czy braku odpowiedzi
• Programowalne zapowiedzi
• Prze∏àczenie w prosty tryb odbioru
• Funkcje zarzàdzania wiadomoÊciami:
– Pozostawienie wiadomoÊci, kasowanie, ponowne sprawdzenie
– Pauza, zapisz, szybkie przewijanie, liczba wiadomoÊci

• Wewn´trzna skrzynka poczty g∏osowej:
– Wywo∏anie poprzez nazw´, listy dystrybucyjne,
– Kierowanie wiadomoÊci z komentarzem
– Klawisz powtarzanie (2)
• Znacznik daty i godziny otrzymania wiadomoÊci
• Zewn´trzne powiadamianie (na komórk´, telefon,pager)
• Wywo∏anie poprzez nazw´
• Dynamiczne zarzàdzanie pami´cià
• Opcje osobiste:
– Osobiste powitania
– Ochrona has∏em
– Nagrywanie/wybór jednego z 3 powitaƒ
– Tworzenie list dystrybucyjnych
– Wybór j´zyka (opcja)
• Programowanie zewn´trznego powiadamiania

Hotelowa poczta g∏osowa
• Przydzia∏ skrzynki przy „check-in”
• Podpowiedzi g∏osowe w wybranym j´zyku (opcja)

• Uproszczone ods∏uchiwanie wiadomoÊci
• Ochrona has∏em

Automatyczny Operator
• Dwa poziomy (10 - pozycji na ka˝dym poziomie)
• Osobne menu Dzieƒ/Noc

Skrzynki informacyjne
• Liczba skrzynek informacyjnych: 45
• Czas nagrania na skrzynk´ (domyÊlnie): 2 minuty
• Wewn´trzne skrzynki informacyjne: max. 5

Zarzàdzanie:
• Konfiguracja z terminala
• Konfiguracja z PC

(1)
(2)
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w zale˝noÊci od typu systemu
w zale˝noÊci od typu terminala

• Kierowanie do operatora, skrzynki, na numer skrzynki informacyjnej
• Kierowanie na numer zewn´trzny
• Automatyczne wykrywanie faksów

Alcatel P I M p h o n y jest oprogramowaniem CTI
s∏u˝àcym do zarzàdzania po∏àczeniami telefonicznymi
w ramach systemu Alcatel Office. Proste w instalacji
oraz w u˝ytkowaniu, mo˝e byç ca∏kowicie zintegrowane
z aplikacjami typu PIM (Microsoft Outlook, GoldMine,
ACT lub bazà danych MS Access).

PIMphony: nieomylny asystent
z du˝ym zasobem funkcjonalnoÊci
Wydajna

Elastyczna

Jak tylko uruchomisz komputer PIMphony jest osiàgalna
poprzez ikon´ na pasku narz´dzi Windows albo jako
dedykowany pasek telefoniczny. Mo˝e byç równie˝
wyÊwietlona jako du˝e okno telefoniczne pozwalajàce na
zarzàdzanie kilkoma po∏àczeniami jednoczeÊnie,
sprawdzanie rejestru po∏àczeƒ, korzystanie z klawiszy…

Intuicyjna
Z Pimphony, aktywacja funkcji odbywa si´ poprzez
pojedyncze klikni´cie myszkà: wywo∏anie poprzez nazw´,
transfer, skierowania, zawieszenie po∏àczenia, klawisze
programowalne, sprawdzanie nowych wiadomoÊci
g∏osowych etc. Wszystko to prezentowane za pomocà
przyjaznego interfejsu graficznego

Nieomylna
Rejestr po∏àczeƒ Pimphony zawiera rozmowy
przychodzàce, wychodzàce - odebrane i nieodebrane.
Ka˝da pozycja zawiera informacje o dacie i godzinie
po∏àczenia oraz czasie trwania, co pozwala na sortowanie
danych na ró˝ne sposoby.

Wywo∏anie
poprzez nazw´

Otwórz kart´
kontaktu

Z dowolnego dokumentu, bazy danych lub Internetu, po
prostu drag/drop, lub copy/paste numer telefonu do okna
Pimphony. To wszystko co musisz zrobiç, aby wykonaç
po∏àczenie.

Aktywna
Dzi´ki integracji us∏ug telefonicznych w oprogramowaniu
typu PIM (Personal Information Manager) np. MS Outlook
czy MS Access, PIMphony staje si´ wydajnym narz´dziem
CRM. Dzi´ki identyfikacji numeru PIMphony mo˝e
automatycznie wyÊwietliç kart´ kontaktu MS Outlook osoby
dzwoniàcej jeszcze przed odebraniem telefonu. W jednym
oknie mamy e-maile, spotkania, dokumenty i rozmowy
telefoniczne, poczt´ g∏osowà. Co wa˝niejsze, mo˝esz si´
podzieliç tymi danymi z ca∏à firmà.

PIMphony 3.0 IP Edition
Aplikacja CTI zaprojektowana do pracy z systemem Alcatel Office
za pomocà ∏àczy IP. Otrzymujesz ten sam poziom us∏ug, co na
normalnej Pimphony, ale bez potrzeby posiadania aparatu
telefonicznego. Twój multimedialny komputer przejmuje ca∏y
ci´˝ar komunikacji, nie tylko w znaczeniu danych, ale i g∏osu.
W firmie, jak i poza nià wystarczy PC i ∏àcze IP z firmà.
Rejestr
po∏àczeƒ

Nowa wiadomoÊç
g∏osowa

Do 8 jednoczesnych
po∏àczeƒ

Dostosowanie
„pop-up”

15 programowalnych
klawiszy

Tablica
po∏àczeƒ

Roz∏àczenie, hold,
transfer, konferencja
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Specyfikacja techniczna i funkcje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obs∏uga po∏àczeƒ wychodzàcych/przychodzàcych
Przechwytywanie po∏àczeƒ
Zapytania
Zawieszenie po∏àczenia - hold
Transfer
Konferencja
Skierowania
Odrzucenie po∏àczenia
Wywo∏anie poprzez nazw´
Status po∏àczenia
15 programowalnych klawiszy

• Powtórzenie ostatnio wybieranego numeru Redial (do 10
numerów)
• Zarzàdzanie wieloma po∏àczeniami (do 8 linii)
• Funkcje copy/paste, drag/drop
• Zawiadomienie o nowej wiadomoÊci g∏osowej
• Rejestr po∏àczeƒ

Integracja z aplikacjami typu PIM:
• Wywo∏anie poprzez nazw´
• Pop-up karty kontaktu
• Kreator scenariusza “pop-up”

• Baza danych kontaktów : lokalna, sieciowa, osobista
wspó∏dzielona

15 klawiszy programowalnych
• numer skrócony, wywo∏anie operatora, DTMF,
przechwytywanie po∏àczeƒ indywidualnych oraz
grupowych, skierowania: natychmiastowe, przy zaj´toÊci,

przy braku odpowiedzi, anulowanie skierowania,
„nie przeszkadzaç”, transfer, odrzucenie po∏àczenia.

Wymagania na oprogramowanie i sprz´t:
Pimphony 3.0

PIMphony 3.0 IP Edition

• System telefoniczny:
Alcatel Office (od R3.1)
• Terminal
Seria Alcatel Reflexes™

• System telefoniczny:

• Minimalna konfiguracja sprz´towa:
PC, Pentium 166MHz, 30Mb HDD, 48 Mb RAM,
CDROM
• System operacyjny
Microsoft ® Windows® 95/98/2000,
lub Windows NT ® 4.0 workstation SP3
Microsoft ® Outlook™ 97/98/2000 - GoldMine ®
4.0/5.0 - Act! ® 4.0/2000 - Microsoft ® Access
97/2000

PIMphony 3.0 Network Edition
• System telefoniczny:
Alcatel Office (od R4.2)
¸àcze IP z systemem
Minimalna konfiguracja sprz´towa:
PC, Pentium 233MHz, 30Mb HDD, 48 Mb RAM,
CDROM, karta dêwi´kowa, karta ethernet LAN lub
modem V90
• System operacyjny
Microsoft ® Windows® 98, 2000, lub Windows NT ®
4.0 workstation SP4
Microsoft ® Outlook™ 97/98/2000 - GoldMine ®
4.0/5.0 - Act! ® 4.0/2000 - Microsoft ® Access 97/2000
W przypadku du˝ej liczby u˝ytkowników wymagany
jest zewn´trzny serwer MS TAPI 2.1 .
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Alcatel Office (od R4.0)
¸àcze IP z systemem
Minimalna konfiguracja sprz´towa:
PC, Pentium 233MHz, 30Mb HDD, 48 Mb RAM,
CDROM, karta dzwi´kowa, karta ethernet LAN lub
modem V90
• System operacyjny
Microsoft ® Windows® 98, 2000 lub Windows NT ®
4.0 workstation SP4
Microsoft ® Outlook™ 97/98/2000 - GoldMine ®
4.0/5.0 - Act! ® 4.0/2000 - Microsoft ® Access 97/2000

Z Internetem zmieniajàcym sposób, w jaki Êwiat si´ komunikuje, nieuchronnie zwiàzana jest
ewolucja systemów komunikacyjnych. Technologia CTI (Integracja komputer - telefon) szybko
zmieni∏a sposób u˝ywania telefonu w przedsi´biorstwie.
Dzi´ki Voice over IP (transmisja g∏osu za pomocà protoko∏u IP) systemy telekomunikacyjne mogà
korzystaç z ogólnodost´pnego Internetu i jego mo˝liwoÊci transmisji g∏osu, w efekcie
zmniejszajàc odleg∏oÊci i redukujàc koszty.
Funkcje te nie sà przeznaczone wy∏àcznie dla du˝ych i bogatych firm. Je˝eli jesteÊ
zainteresowany przy∏àczeniem si´ do „globalnej wioski”, Alcatel Office IP oferuje rozwiàzanie
pozwalajàce na proste i szybkie przejÊcie do Êwiata przysz∏oÊci ju˝ teraz.

Zredukuj koszty
dzi´ki telefonowi IP
w Tw o j e j s i e c i L A N
Je˝eli posiadasz sieç LAN oraz
system Alcatel Office, wystarczy
zainstalowaç kart´ IP LAN, aby
po∏àczyç dwie technologie. Otrzymasz rozwiàzanie oferujàce us∏ugi
IP-PBX w istniejàcym systemie telekomunikacyjnym i ∏atwo mo˝esz
zmieniç standardowe terminale
Reflexes™ w telefony IP. Ca∏kowicie
przeêroczyste dla u˝ytkownika,
pozwalajà na korzystanie ze wszystkich funkcji systemowych np. poczty
g∏osowej, wybierania poprzez
nazw´, klawiszy programowalnych....
Majàc Alcatel Office IP nie musisz
rozbudowywaç istniejàcej sieci
okablowania; terminale mo˝esz
pod∏àczyç do istniejàcych gniazdek.
Rezultat - terminale IP pozwalajà na
redukcj´ kosztów okablowania,
upraszczajà sposób zarzàdzania
siecià telefonicznà i komputerowà
oraz zwi´kszajà efektywnoÊç firmy,
dzi´ki zintegrowanym us∏ugom
g∏osu i danych.

LAN

Alcatel
Office IP

Router/
Firewall

SIEå IP
INTRANET/
INTERNET
VPN

LUB DOWOLNY
Gateway VolP H.323

Router/
Firewall Alcatel
Office IP

Telefonia IP
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Zalety sieci
Internet/ IP
Pe ∏ n a k o n w e r g e n c j a g ∏ o s u
i danych pomi´dzy biurami
Korzystajàc z Internetu pracownicy
twojej firmy mogà wykonywaç po∏àczenia telefoniczne oraz przesy∏aç
dane pomi´dzy dwoma lub wi´cej
siedzibami firmy za cen´ lokalnego
po∏àczenia.
Alcatel Office IP pozwala na dalsze
korzystanie z tradycyjnych routerów.
Zintegrowany w Alcatel Office IP
Gateway VolP H.323 umo˝liwia
po∏àczenie przez sieç Internet, oferowane przez ISP - dostawc´ us∏ug
internetowych. Dzi´ki po∏àczeniu
kilku biur w jednà sieç spadajà
koszty rozmów telefonicznych. Je˝eli
w firmie zainstalowano WAN,
wówczas istniejàcà ju˝ struktur´
transmisji danych mo˝na wykorzystywaç do transmisji g∏osu.

LAN

Alcatel
Office IP

Router/
Firewall

LAN

IP REFLEXES

Router/
Firewall
PIMphony IP Edition
(Dom)

Praca w domu

Nawet b´dàc
poza biurem
kontaktuj si´ z nim
poprzez Internet
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LUB DOWOLNY
Gateway VolP H.323

Alcatel
Office IP

Zamieƒ swój dom
w biuro
Za pomocà terminala
Reflexes™ IP

ISDN/PSTN

Mobilni pracownicy nie muszà
byç nieosiàgalni. Za pomocà
Netmeeting lub o wiele pot´˝niejszego narz´dzia, jakim jest
PIMPhony IP Edition, na swoim PC
mogà ∏àczyç si´ poprzez Internet
VPN i korzystaç z zasobów firmy.
Nadal sà identyfikowani jako
abonenci wewn´trzni centrali,
osiàgalni pod tym samym numerem telefonu. Alcatel Office IP
u˝ywa tradycyjnego wyposa˝enia,
takiego jak zewn´trzny router czy
firewall. Po∏àczenia telefoniczne
dokonywane za pomocà ∏àczy
w macierzystym biurze pozwalajà
na ∏atwe i efektywne zarzàdzanie
kosztami.

Router/
Firewall

Po∏àczenie kilku lokalizacji za pomocà sieci IP

INTERNET
VPN

Alcatel
Office IP

SIEå IP
INTRANET/
INTERNET
VPN

ISDN/PSTN

LAN

Router/
Firewall

LAN

Wiele przedsi´biorstw zatrudnia
ludzi pracujàcych w domu. Poprzez
terminal Reflexes™ IP lub komputer
PC wyposa˝ony w aplikacj´
PIMphony IP Edition mogà oni
pod∏àczyç si´ do swojego biura
korzystajàc z Internet VPN lub
routera ADSL. W ten sposób stajà
si´ integralnà cz´Êcià struktury
teleinformatycznej przedsi´biorstwa,
tak jakby siedzieli przy swoim
biurku w firmie. Telefon Reflexes™
IP posiada wszystkie funkcje
normalnego terminala: numer bezpoÊredni, skierowania, przechwytywanie po∏àczeƒ itp. Twoi pracownicy mimo nieobecnoÊci w biurze
sà pe∏noprawnymi cz∏onkami
zespo∏u, zwi´kszajàc jego produktywnoÊç.

LAN

INTERNET
VPN

Alcatel
Office IP

Router/
Firewall

ISDN/PSTN

Praca zdalna

PIMphony
IP Edition
(Hotel)

G∏ówne funkcje

Wymagania

Telefon-telefon/ PC-PC/ Telefon-PC
Sieciowanie
Telefonia IP
Us∏ugi pracy zdalnej (pracownicy mobilni, praca w domu)
ZgodnoÊç Intranet/ Extranet/ Internet VPN

Centrala Alcatel Office R 4.0

Specyfikacja
• Us∏ugi Alcatel Office IP
Gateway VoIP H.323 oferujàcy konwergencj´ tradycyjnej sieci
telefonicznej (PSTN, ISDN) z siecià IP, lokalnie oraz zdalnie (Internet/
Intranet/ Extranet)
Telefonia IP pozwala na wspó∏dzielenie infrastruktury informatycznej
(sieç IP, LAN) pomi´dzy aplikacjami komputerowymi a telefonià lokalnie oraz zdalnie.
• Modu∏owoÊç: od 4 do 48 kana∏ów IP (36 linii miejskich IP),
3 rodzaje karty IP LAN: 4, 8 I 16 kana∏ów
80 abonentów IP

• G∏os
Komunikacja - pe∏ny dupleks
Wygaszanie echa/ prze∏àczane wzmocnienie
Detekcja tonu/ generowanie tonu
VAD - detekcja ciszy
• Kodowanie audio
G711 (a-law, µ-law)
G723.1 (5.3 kb/s i 6,3 kb/s)
G729a (8 kb/s)
• Funkcje telefonii IP I VoIP

• Interfejs LAN 10 BaseT/ 100 BaseT Ethernet (RJ 45)
• Charakterystyka VoIP
Zintegrowany gateway H.323
Serwer DHCP
QoS i bezpieczeƒstwo:
– Zintegrowany Gatekeeper
– Zmienny próg po∏àczeƒ IP w stosunku pasma
– Integracja z ARS
– IP TOS oraz DiffServ (RFC 2475)
• Protoko∏y VoIP
H.323 v2
H.225 v2
Q.931 / Q.932
H.245 v4
H.235 (identyfikacja/ rejestracja)
RAS (identyfikacja, autoryzacja, zarzàdzanie pasmem)
RTP/ RTCP
ICMP/ H.323 Keep Alive (po∏àczenie zdalne)

Po∏àczenie telefon- telefon (wszystkie typy terminali)
Telefon - PC I PC - telefon (wszystkie typy terminali,
terminale H.323 - równie˝ PC)
• Lista funkcji
Podstawowe po∏àczenie (CLIP/ COLP, wyÊwietlanie nazwy,
wywo∏anie przez nazw´)
Przeêroczysty plan numeracji
ARS / Toll by-pass - automatyczny wybór najtaƒszej drogi
Hop-on/ Hop-off (break-in/ break-out) tranzyt ruchu
Automatyczne obejÊcie (QoS, zaj´toÊç, nieosiàgalnoÊç)
Wy∏àczenie po∏àczeƒ VoIP dla abonenta (np. faksy)
DTMF
Obs∏uga standardowych terminali H.323
(np. Netmeeting, PIMPhony IP Edition)
Alcatel Office IP - us∏ugi dost´pne na normalnych liniach
miejskich :
– zapytanie
– po∏àczenie brokerskie
– hold, konferencja
– rozmowa oczekujàca
– transfer
– skierowania
– dynamic routing
– itp....
Zarzàdzanie - PC MMC - standardowa aplikacja
zarzàdzajàca Alcatel Office
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* Architekci Âwiata Internetu

www.alcatel.pl

ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD*
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