Telefony Alcatel Reflexes

TM

IMPONUJCE MOLIWOCI
TELEFONÓW REFLEXES TM
Nawigator

Telefony cyfrowe Alcatel Reflexes ™
ułatwiaj komunikacj biznesow
dziki nastpujcym funkcjom:

Wywietlacz i klawisze
Cyfrowe telefony Alcatel ReflexesTM mają jedno- lub
dwuwierszowe wyświetlacze. Na wyświetlaczach
dwuwierszowych pierwszy wiersz informuje o aktualnych
połączeniach. Drugi wiersz wyświetla informacje
kontekstowe dotyczące wszystkich faz komunikacji. Dzięki
temu od razu wiadomo, gdzie jest potrzebna funkcja,
a wybrać ją można jednym naciśnięciem klawisza
programowalnego znajdującego się pod wyświetlaczem.
Funkcja regulacji kontrastu zapewnia dobrą widoczność
niezależnie od oświetlenia.

Funkcja Nawigator telefonów Alcatel ReflexesTM ułatwia
korzystanie z wyświetlacza, umożliwiając przewijanie ekranu
w górę, w dół, w lewo i w prawo. Nawigator wraz
z kontekstowymi klawiszami programowalnymi udostępnia
wiele funkcji systemu Alcatel. Z wszystkich funkcji
(wyświetlacza, klawiszy programowalnych i Nawigatora)
można korzystać szybko i wygodnie dzięki wyjątkowemu
interfejsowi użytkownika „One Touch” telefonów Alcatel
ReflexesTM.

Przyjemne w dotyku
Telefony Alcatel Premium i Advanced ReflexesTM mają
wygodne, nowoczesne, ergonomiczne słuchawki. Dzięki
zastosowaniu nowo opracowanego materiału są one miękkie
i przyjemne w dotyku, a ponadto zawierają wbudowany
aparat słuchowy dla osób słabosłyszących.

Klawisze regulacji dwiku
Funkcje regulacji dźwięku (głośności, trybu
głośnomówiącego, wyciszania itp.) są dla ułatwienia
oddzielone od systemowych klawiszy funkcyjnych.

Ikony komunikacyjne na wywietlaczu LCD

▲ Nawigator i klawisze interakcyjne / Duy wywietlacz
z wieloma informacjami

Telefony Alcatel ReflexesTM zawierają klawisze programowane
systemowo lub przez użytkownika. Ich oznaczenie może być
zależne od użytkownika lub unormowane na poziomie firmy.
Dzięki zrozumiałym ikonom, które zastępują skomplikowane
kombinacje diod LED, łatwo jest określić status połączenia.
Etykiety klawiszy są bardzo czytelne, ponieważ nakładki na
klawisze zawierają soczewki powiększające. Nakładki te są
opatentowanym elementem wyposażenia telefonów Alcatel.

Klawiatura alfabetyczna
Telefony Alcatel Premium i Advanced ReflexesTM są
wyposażone w alfabetyczną klawiaturę. Umożliwia ona
wygodne korzystanie z firmowej książki telefonicznej przy
użyciu funkcji „wybieranie przez nazwę” oraz pisanie
krótkich wiadomości tekstowych.

▲ Reflexes First
TM

▲ Reflexes Easy
TM

▲ Klawiatura alfabetyczna
▲ Reflexes Premium
TM

▲ Klawisze regulacji dwiku

▲ Własne oznaczenia i due,
przezroczyste nakładki na
klawisze

Intuicyjne

JESZCZE ŁATWIEJ
Urzdzenia Alcatel OmniPCX to serwery komunikacyjne o imponujcych
moliwociach. Współpracujce z nimi telefony musz w prosty sposób
udostpniać te moliwoci i ten warunek spełniaj najlepiej terminale
Reflexes TM. Dziki nim pracownicy firmy bd w stanie rzeczywicie
wykorzystać wszystkie zaawansowane funkcje systemów Alcatel OmniPCX.
Czas niezbdny na opanowanie wszystkich funkcji został zredukowany do
minimum. W rezultacie nastpuje widoczna poprawa obsługi klientów,
wydajnoci i zarzdzania kosztami.

Te telefony nie oślepiają migającymi diodami. Mają za to
intuicyjne ikony, które umożliwiają automatyczne
korzystanie z najbardziej zaawansowanych funkcji
systemowych.
Dzięki klawiszom programowalnym nie trzeba uczyć się
obsługi telefonu. Systemy Alcatel wyręczają w tym
użytkowników. Korzystając z klawiatury alfabetycznej,
można na przykład wybierać rozmówców przez nazwę,
przy czym jedyna w swoim rodzaju centralna książka
telefoniczna systemu Alcatel maksymalnie upraszcza
nawiązywanie połączeń, a funkcja Nawigator sprawia,
że obsługę telefonu ma się od razu w małym
(lub wskazującym) palcu.

Pomocne i inteligentne
Główną zaletą tych telefonów jest ich wyjątkowa
inteligencja. Klawisze programowalne zmieniają swoje
funkcje w zależności od kontekstu połączenia, a ich
aktualne zastosowanie jest wskazywane na wyświetlaczu.
Praktyczne wskazówki głosowe stanowią dodatkową
pomoc. Dzięki temu odpowiednie funkcje są zawsze
dostępne we właściwym czasie.

Opłacalne na długo
Telefony Reflexes współpracują z systemami Alcatel, m.in.
z cenionymi urządzeniami Alcatel OmniPCX — w wersji
Enterprise i Office — oraz Alcatel 4400, 4200 i Office.

WIKSZA
FUNKCJONALNO Ć
DZIKI PRZYSTAWKOM
ALCATEL...
Dostosowywalność i uniwersalność telefonów Reflexes™
można w pełni uzyskać za pomocą przystawek Alcatel.
Łączą one dyskretnie telefon cyfrowy z łączem
komunikacyjnym i są doskonale zintegrowane z telefonami
Premium lub Advanced Reflexes™. Przystawki zwiększają
funkcjonalność telefonów, umożliwiając integrację ich
funkcji w aplikacjach komputerowych oraz łączenie
dodatkowych urządzeń peryferyjnych.

Przenony aparat ReflexesTM
• Telefon można łatwo przenieść z jednego gabinetu do
drugiego — wystarczy zabrać go ze sobą lub przekazać
innemu współpracownikowi. Potrzebne jest tylko
standardowe źródło zasilania. Funkcje i zapisane dane
oraz numer pozostaną niezmienione.
• Dostępne jest również połączenie z komputerem.

DECT/CTI

Telefon w komputerze
• Funkcje telefoniczne, np. przełączanie i przekazywanie
połączeń, można inicjować z komputera.
• Osobę telefonującą można rozpoznać przed odebraniem
połączenia. Odpowiednie informacje pojawiają się
automatycznie na ekranie komputera.
• Dostępna jest prosta funkcja oddzwaniania w przypadku
nieodebranych połączeń.
• Ważne połączenia można wstępnie zaprogramować na
określony czas.

l CTI

Linia najmniejszego oporu
• Korzystając ze zwykłej linii telefonicznej, można
przesyłać i odbierać dane. Wystarczy podłączyć telefon
do komputera.

l V24 asynchroniczne/CTI

Cyfrowa szybkoć
• Dzięki ISDN można przesyłać i odbierać pliki jeszcze
szybciej i bardziej niezawodnie niż za pomocą
standardowych linii telefonicznych.

l S0

Telefon Reflexes™ dostosowuje si sam
• Nowy telefon można podłączyć do faksu, automatycznej
sekretarki lub modemu przy użyciu jednej linii
telefonicznej.
• Połączenia telefoniczne można odbierać nawet podczas
transmisji danych z serwera lub odbierania faksu.

l Analogowe

TELEFONIA IP,
SERIA E-REFLEXES
e-Reflexes™ to nowa seria uniwersalnych telefonów IP
firmy Alcatel z wbudowanymi funkcjami łcznoci
i telefonii IP, która poszerza ofert telefonów Reflexes™
i ułatwia korzystanie z połcze Voice over IP:

Seria Reflexes

FIRST
OBRAZ
Wywietlacz

Na dwoje uszu

… I MODUŁOM
DODATKOWYM
Telefony Reflexes™ rozwijaj si wraz z firm
• Do telefonów można dodać nowe funkcje i klawisze
bezpośredniego wybierania. Od razu widać, czy linie
współpracowników są zajęte. Można również wybrać
liczbę dodawanych klawiszy.
• Telefon może także służyć jako centralka. Po dodaniu
maksymalnie 80 klawiszy firmowy operator ma
bezpośredni dostęp do wszystkich numerów
wewnętrznych oraz informacji o ich statusie
(wolny, zajęty itp.).

1 x 20 znaków
1 x 20 znaków
2 x 40 znaków
1 klawisz sterujcy 1 klawisz sterujcy 5 klawiszy dodatkowych
1 klawisz Nawigator
1 klawisz sterujcy

✓
8

1 linia

DWIK
Głonik
Tryb głonomówicy
Wyciszanie
Interkom

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

8
5
6 diod
2 linie

12
10
12 ikon (6 stanów)
wiele linii

24
7
24 ikony (6 stanów)
wiele linii

(maks. 12 linii*)

(maks. 24 linie*)

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓*
✓
✓

✓
✓
✓

✓

PROGRAMOWANIE
Operator
Filtrowanie dyrektor/ sekretarka
Połczenia grupowe

KSIKA TELEFONICZNA
Indywidualna
10 do 12 pozycji* 10 do 12 pozycji* 10 do 12 pozycji*
Firmowa
✓
✓
✓
Wbudowana klawiatura alfabetyczna
✓
Wybieranie przez nazw
✓*1
✓
Wiadomoci tekstowe
✓
✓
Nieodebrane połczenia ISDN
✓*
✓
SPECYFIKACJA
Monta na cianie
Ergonomiczna słuchawka
Zestaw słuchawkowy

standardowo

standardowo

standardowa

177 mm
59 mm
196 mm
600 g

✓

✓
✓
✓
✓
✓

standardowa

z zestawem
montaowym
komfortowa

z zestawem
montaowym
komfortowa

177 mm
59 mm
196 mm
630 g

246,5 mm
86,5 mm
219,5 mm
880 g/1090 g

285 mm
79,5 mm
196,5 mm
980 g/1190 g

✓

✓

mona wbudować

mona wbudować
wbudowana

✓

✓

✓

(zob. list zatwierdzonych zestawów)

WYMIARY
Szerokoć
Wysokoć
Głbokoć
Waga
MODUŁY DODATKOWE
20 lub 40 klawiszy
▲ Wersje 20- lub 40-klawiszowe

30 do 45 pozycji*

PRZYSTAWKI
CTI / DECT-CTI / V24 -CTI / S0 / Analogowa

zewntrzna*

zewntrzna*

DECT Reflexes

(Advanced DECT)

Styl wzornictwa Alcatel Reflexes™
Pełny zestaw funkcji telefonicznych
Zgodnoć ze standardami IP i VOIP
Poziomy jakoci usług (QoS)
Funkcje zarzdzania
Łatwa rozbudowa i długi okres uytkowania
W skład serii e-Reflexes wchodz trzy telefony:
Easy, Premium i Advanced. Telefony IP e-Reflexes™
udostpniaj wszystkie usługi telefoniczne systemu
Alcatel OmniPCX oferowane przez odpowiadajce
im standardowe telefony Reflexes™.

r
r
r
r
r
r

Seria e-Reflexes
PODSUMOWANIE FUNKCJI

10/100 Base T
Zgodnoć transmisji głosu z protokołem H323
G711, G723.1, G729a
Pełnodupleksowy tryb głonomówicy
Dodatkowe złcze PC RJ45 z przełcznikiem
Zgodnoć ze standardem IEEE 802.3af
Menu konfiguracyjne IP
Funkcje zarzdzania VLAN

EASY
e-Reflexes

PREMIUM
e-Reflexes

ADVANCED
e-Reflexes

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Za pomoc klawiatury numerycznej

Na jedno ucho

ADVANCED

1

KLAWISZE
Klawisze programowalne
Klawisze stałe
Diody/ikony zwizane z klawiszami
Liczba linii

PREMIUM

* W zalenoci od typu systemu i liczby wykorzystywanych linii

… SERII ZESTAWÓW
SŁUCHAWKOWYCH

Identyfikacja telefonujcego, data,
godzina, długoć i koszt połczenia
Odbiór wiadomoci tekstowych
Dioda LED wiadomoci

EASY
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