מרכזיית  IP-PBXהיברידית משולבת לעסק הקטן
 MyPBX SOHOהינה מרכזייה היברידית משולבת ועצמאית המתוכננת במיוחד לעסקים קטנים
ולמשרדים .המרכזייה תומכת בחיבור של עד  23שלוחות ובקישור לקווים אנלוגיים ול .SIP Trunk -
המרכזייה מאפשרת הפחתת עלויות התקשורת של העסק על ידי ניצול טכנולוגיית הVoIP-
המתקדמת תוך שמירה על אותה האמינות והפונקציונאליות המיוחסת למרכזיות המסורתיות.


קלה לשימוש
קלה להתקנה ,תפעול ולניהול באמצעות ממשק
הגדרה אינטרנטי
פתרון מלא עם מאפיינים חזקים במיוחד
כוללת מאפיינים ותכונות המשוות לאלו של ארגון
גדול אף לרמת העסק הקטן



טכנולוגיה מודולרית
שילוב מותאם אישית של שלוחות אנלוגיות ,שלוחות
 IPעורקים אנלוגיים ועורקי SIP-Trunk





מתאימה לטלפון ה IP-שלך
התאמה מושלמת לטלפוני







בשפה שלך
ממשק משתמש והודעות קוליות בשפה העברית



אין צורך בעלויות רישוי נוספות
פתרון הניתן להתאמה בקלות וללא עלויות רישוי
נוספות
אבטחה משופרת
אבטחת התקשורת שלך מפני תקיפות ושימוש לרעה
בעזרת חומת אש.
חיסכון באנרגיה
צריכת הספק נמוכה המתאימה למשרד הירוק שלך

מאפיינים בסיסיים


























נתב שיחות ()IVR
העברת שיחה עם אפשרות לדבר עם מקבל השיחה
העברת שיחה "עיוורת"
רשימה שחורה
החזרת שיחה
רישום שיחות ()CDR
הפניית שיחה
שיחה חונה
איסוף שיחה
ניתוב שיחה
שיחה ממתינה
שיחה מזוהה
שיחת ועידה
נא לא להפריע ()DND
עקוב אחרי
אינטרקום/אינטרקום אזורי
מוזיקה בהמתנה
מוזיקה בהעברה
תור
קבוצת צלצול
שילוב עם )Connect Skype( Skype
חיוג מהיר
תא קולי ( 3,000דקות)
דואר קולי למייל
הפניית דואר קולי

מאפיינים מתקדמים












גישה למערכת בחיוג מרחוק ()DIAS
צליל צלצול ייעודי
LDAP Server
שלוחה ניידת
חיוג לפי שם
הקלטה בלחיצה אחת
תמיכה בטלפוני  IPמתוצרת Yealink
( QoSאיכות הקול)
ניתוב לפי מספר מזוהה
פעולת האזנה (רגיל ,שקט ,מתפרץ)
תמיכה בגיבוי חם ()My Twins

אבטחה




חומת אש
העברת SIP TLS
)SRTP (RTP encryption

שפה:



הודעות קוליות של המערכת :עברית ,אנגלית
ממשק משתמש אינטרנטי :עברית ,אנגלית

פקס:




תמיכה ב T30, T38
פקס לאימייל
זיהוי טון פקס נכנס

אינטרנט








שרת DHCP
DDNS
יציאת  LANאחת
כתובת  IPסטטית ,לקוח DHCP
PPPoE
VLAN, VLAN over WAN
Open VPN, L2TP, IP Sec

ממשק חומרה





יציאת  LANאחת()10/100Mbps
עד  4יציאות ( FXOקווים אנלוגיים)
עד  4יציאות ( FXSשלוחות אנלוגיות)
נוריות חיווי  :LEDאדומה לקו אנלוגי ,ירוקה
לשלוחה אנלוגית

קיבולת מערכת









 32שלוחות IP
 15שיחות בו זמנית
 512 MBזיכרון  Flashמובנה
 256 MBזיכרון  RAMמובנה
פרוטוקולSIP )3261CFR(, IAX2 :
העברהTLS ,TCP ,UDP, SRTP :
In-band ,SIP INFO ,RFC2833 :DTMF
מקודדים ,G.722 ,)u-law ,a-law( G.711
,Speex ,GSM ,G.729 A ,G.726
,H264 ,H263p ,H263 ,H261 ,ADPCM
MPEG4

מאפיינים סביבתיים







מידות 160x160x30 :מ"מ
משקל 500 :גרם
אספקת מתח,50~60Hz ,AC 100~240V :
DC 12V, 1A
טמפרטורת פעולה 0°C :עד 40°C
טמפרטורת אחסון -20°C :עד 65°C
לחות 10-90% :ללא עיבוי

