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Egyszerű, nagy teljesítményű kommunikációs 
rendszer kis- és középvállalatok számára.

A sikeres vállalatok mindig keresik a lehetőséget, hogy 
kevesebb befektetéssel többet érjenek el. Céljuk, hogy  
a vállalatuk rugalmas, innovatív és versenyképes 
maradjon – az üzemeltetési költségek és tőkebefektetés 
nagy arányú növekedése nélkül.

Az Avaya ehhez kínál megoldást:
az Avaya IP Office kommunikációs rendszert.
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Mi az az IP Office?
Az Avaya IP Office a megfelelő választás napjaink kis- és középvállalatai számára. Akár 384 (szerveres kialakítás esetén akár 2500) 
felhasználóig bővíthető rendszer, amely tökéletes megoldás most induló, vagy bejáratott vállalkozások számára, legyen szó egy 
vagy több telephelyes vállalatról vagy akár otthoni irodáról.

Folyamatos működés opcionális redundanciával
Az IP Office az opcionális redundáns vezérlés révén biztosítja a folyamatos működést, és a távmunka támogatásával 
lehetővé teszi, hogy a több helyszínen működő vagy az irodába beutazni nem tudó alkalmazottakkal rendelkező vállalat 
hatékonyan dolgozhasson előre nem látható körülmények között. A viharok, családi problémák vagy egyéb nehézségek 
nem akadályozzák az üzleti tevékenység folytonosságát.

Alacsonyabb mobiltelefon és távolsági hívás költségek
Az IP Office számos lehetőséget nyújt az  útközben, mobiltelefonról, szállodákból vagy akár külföldről kezdeményezett 
hívások költségének csökkentésére.

Bővítse tehetséges munkatársai körét anélkül, hogy nagyobb ingatlanterületre lenne szükséges
Az IP Office által biztosított rugalmasság lehetővé teszi, hogy az alkalmazottak távolról dolgozzanak, az otthonukból 
vagy bárhonnan, így például elkerülhető a túlterheltség a legsűrűbb hivatali órákban.

Munkavégzés a világ 
minden részén

Tökéletesítse 
ügyfélszolgálatát

Kapcsolja össze a világ 
különböző részein található 

irodákat és csökkentse a 
költségeketLegyen hatékony, 

útközben is

Telefonos konferenciahívás, 
konfigurációtól függően 2x64 

vagy akár 512 résztvevővel
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Az IP Office növeli a termelékenységet

A - Válassza ki a kívánt rendszert és telefonkészülékeket

Nagyon könnyen kialakíthatja saját egységes kommunikációs megoldását. 
Mindössze négy lépést kell végrehajtania:

Kommunikációs rendszer
Hány telephellyel rendelkezik? Eggyel vagy többel? Szeretné hatékonyabbá tenni 
az ügyfélszolgálatát? Az IP Office által megteremtett alaphoz szükség szerinti 
számú különböző alkalmazást és felhasználót adhat hozzá. Akár két alkalmazottja 
van, akár kétszáz, az IP Office az Ön számára megfelelő választás.  
További részleteket lásd a 6. oldalon.

Telefonkészülékek
Az IP Office különböző telefonkészülék típusok széles körét támogatja. Ezek a készülékek számos különböző alkalmazáshoz vannak 
kialakítva. Ahhoz, hogy az alkalmazottai az irodán kívül is folytathassák a munkát, mindössze egy szélessávú internetkapcsolatra 
van szükség a távoli végponton. A központi helyszínhez való csatlakozás megoldható VPN-átjáróval vagy anélkül is. 
További részleteket lásd a 7. oldalon.

B - Döntse el, melyik rendszerverzió (Edition) felel meg legjobban az igényeinek

Essential Edition
Tartalma: Integrált 2 csatornás (6-ra bővíthető) hangposta és automata kezelő, mobiltelefon integráció, Mobile Call Control és one-X 
Mobile Essential Edition az összes felhasználó számára, 2 távoli munkatárs licenc, IP támogatás

Az Önök irodai kommunikációs megoldásának alapja, alapszintű egységes kommunikáció az összes alkalmazott számára
•  A nap huszonnégy órájában rendelkezésre áll: A minden egyes alkalmazott esetében személyre szabott hangposta-üdvözlés 

növeli az ügyfélhűséget. 
•  A hangposta-üzenetek e-mail címre való elküldésének lehetősége javítja az alkalmazottak termelékenységét.
•  Automata kezelő: A beérkező hívásokat a rendszer közvetlenül a megfelelő személyhez irányítja egyszerű szabályrendszer 

alkalmazásával.
•  Név szerinti tárcsázás: A saját belső telefonkönyv alapján a hívók egyszerűen elérhetik a  hívni kívánt személyt.
•  Mobility (mobiltelefon integráció): Minden felhasználó egyetlen számon érhető el, akár az irodában vannak, akár úton. 

Emellett a one-X Mobile Essential grafikus felületet is biztosít a hívások kezeléséhez és lehetővé tesz egyszámos szolgáltatást, a 
bejövő és a kimenő hívások esetében egyaránt.

Preferred Edition
Tartalma: VoiceMail Pro licenc, 4 csatorna (40-re bővíthető)

Még jobb reakcióképesség és termelékenység
Az IP Office Preferred Edition rendszerverzióval megkap mindent, amit az Essential Edition tartalmaz és ezen felül még az alábbiakat:

•  Biztonságos „Meet-Me” konferenciahívás: Gyorsabb döntéshozatal és hatékonyabb csapatmunka. A beépített 
konferenciahívás-funkciók révén minden résztvevő saját, jelszóval védett konferenciahívást szervezhet, akár 64 résztvevővel.

•  Intelligens hívásirányítás: Számos programozható opció, amelyek révén az ügyfelek gyorsan elérhetik a megfelelő személyt.
•  Hívásrögzítés: A beépített automatikus és eseti hangrögzítés révén nyomon követhető az üzleti tevékenység, rendezhetők a 

vitás megrendelések, illetve egyszerűbb az új alkalmazottak betanítása.
•  A megnövelt hangposta-kapacitás segít a rendelkezésre állás javításában.

Az Avaya bemutatása

Az IP Office bemutatása

Az IP Office rendszerösszetevői

IP Office szerver és telefonok
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Basic Edition
Tartalma: Integrált 2 csatornás (6-ra bővíthető) hangposta és automata kezelő, egyszerű webes kezelői felület

A 20 felhasználónál kevesebbel rendelkező, egyszerű telefonos igényeket támasztó vállalatok számára kialakítva
•  Hagyományos, alapfunkciókat igénylő vállalatok számára.
•  Analóg vagy digitális asztali telefonkészülékek támogatása (IP-telefonkészülékek nem támogatottak).
•  Az ügyfelek bármikor bővíthetik a rendszerüket az Essential Edition rendszerverzióra a hardverek vagy licencek cseréje nélkül.

IP Office Contact Center
Tartalma: IPOCC licenc számos statisztikai funkcióval

Tökéletes ügyfélkommunikáció és ügyfélszolgálat
Preferred Edition szükséges. A Preferred Edition funkciói mellett az alábbi funkciókat is élvezheti:

•  Valós idejű ügyfélszolgálat-kezelés: Minden pillanatban rendelkezésre állnak részletes jelentések, ezáltal azonnali 
figyelmeztetést kap, ha a kritikus értékeket meghaladja a terhelés, és így gyorsan cselekedhet annak biztosítására, hogy ne 
essen a szolgáltatás színvonala.

•  Központi hangrögzítés: Az összes rögzített hívás egyszerűen archiválható, valamint bármely beszélgetés zökkenőmentesen 
kereshető és lejátszható.

•  Non-stop működés: Az ügyfelek bármikor leellenőrizhetik a rendelési állapotot és egyéb információkat az Integrated Voice 
Response (IVR, automata hangmenü) szolgáltatás révén.

• E-mail és web chat kezelés: A bejövő megkereséseket a telefon mellett fogadhatja e-mailen és kezelheti web chaten keresztül.
• Kimenő kampány kezelés: A bejövő hívások számának csökkenése esetén indítson kimenő kampány hívásokat ügyfél 
 elégedettség felmérésre, vagy új ügyfelek meggyőzésére.



D - Válassza ki az alkalmazottai számára megfelelő felhasználói profilt
Office Worker (Irodai munkatárs)*
Hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé az irodai dolgozók számára 
•  Hívások indítása és fogadása a számítógépről. Hívások átirányítása, részvétel telefonos 

konferenciabeszélgetésekben, valamint több tucat gyorstárcsázási szám elérése egyetlen 
egérkattintással.

•  Az üzenetek hatékony kezelése az egységes üzenetkezelési (Unified Messaging ) funkciók révén.
•  Hangkonferenciák létrehozása és felügyelete a hatékonyabb információmegosztás és a 

gyorsabb csoportos döntéshozatal érdekében.
•  A gyorsabb együttműködés elősegítése jelenlét információk (presence status) és azonnali 

üzenetküldés (instant messaging, chat) funkciókkal.

* Avaya IP Office Preferred Edition szükséges

Mobile Worker (Mobil munkatárs)*
Lehetőség távoli, akár út közben végzett munkára
•  Az ügyfelek az ügyfélkapcsolati munkatársakat egyetlen telefonszámon érhetik el, 

függetlenül attól, hogy az adott munkatárs éppen az irodában vagy úton van.
•  A mobiltelefonok integrálása a telephelyen kívül és a telephelyen.
•  A jelenlét információk elérése és megosztása valamint azonnali üzenetküldés mobiltelefonról, 

a hatékonyabb együttműködés elősegítésének érdekében 
•  Hangkonferenciák létrehozása és felügyelete a mobiltelefon használatával a hatékonyabb 

információmegosztás és a gyorsabb csoportos döntéshozatal érdekében.

* Avaya IP Office Preferred Edition szükséges

Teleworker (Távmunkában dolgozó munkatárs)*
Lehetőséget biztosít otthonról vagy más helyről történő munkavégzésre
•  Bármely telefonból irodai telefon lesz – mindössze egy interneteléréssel rendelkező 

számítógép szükséges.
•  A rendelkezésre állást mutató jelzők egyszerűbbé teszik az együttműködést a földrajzilag 

egymástól távol lévő alkalmazottak számára.
•  Megnövekedett hatékonyság az utazási idő csökkentésével vagy kiiktatásával.
•  Számítógépes alapú telefonálás, a pont-pont videokapcsolat felgyorsítja a 

munkafolyamatokat, javítja a kommunikációt és csökkenti a hívásköltségeket külföldi út 
esetén.

•  Költségmegtakarítás az irodabérlés és -felszerelés terén.

* Avaya IP Office Preferred Edition szükséges

Power User*
Lehetőséget biztosít, hogy a munkát bárhonnan végezzék 
•  Magában foglalja az Office Worker, Mobile Worker  és a Teleworker profilok összes funkcióját.
•  Az egységes számok biztosítják a lehető legmagasabb szintű elérhetőséget az ügyfelek és az 

alkalmazottak számára egyaránt. (Egyetlen szám koncepció)
•  Mindössze egy laptop, internetkapcsolat és egy mikrofonos fejhallgató szükséges az iroda 

létrehozásához, legyen bárhol is az alkalmazott.

* Avaya IP Office Preferred Edition szükséges

Receptionist (Recepciós)
Professzionális híváskezelés, csúcsidőben is
•  Gyors hívásfeldolgozás – a nagy mennyiségű hívás jellemezte időszakokban is – intuitív 

számítógépes felhasználói felülettel és állapot információkkal a hálózatban található összes 
alkalmazottra vonatkozóan.

•  Központosított híváskezelés minden telephelyen, hívások fogadása és irányítása a teljes 
hálózaton keresztül.

•  Egy recepciós egyszerre több vállalatot vagy telephelyet is kiszolgálhat, ezzel segítve a 
költségcsökkentést.

CC Agent (Ügyfélszolgálati munkatárs)*
Biztosítja az ügyfélhívások hatékony kiszolgálásának képességét
• Az ügyfélszolgálati információk jobb elérhetősége.
• A hatékonyabb időbeosztás növeli az alkalmazottak elégedettségét.
• A munkatársak megjeleníthetik saját teljesítményüket egy böngészőalapú    
 kliensalkalmazásban.

* Avaya IP Office CC szükséges.

Tartalma:
• Unified Messaging
•  one-X® Portal for IP Office 

(a telecommuter funkció 
kivételével)

• Avaya Communicator

Tartalma:
• one-X® Mobile Preferred
• Text-to-speech

Tartalma:
• one-X® Portal for IP Office
• Unified Messaging
• Avaya Communicator
• Remote Worker
• VPN Phone

Tartalma:
• one-X® Mobile Preferred
• one-X® Portal for IP Office
• Unified Messaging
• Text-to-speech
• Avaya Communicator
• Remote Worker
• VPN Phone

Tartalma:
• SoftConsole

Tartalma:
• IPOCC voice /Multi-   
 channel Agent

Supervisor*
Lehetőséget biztosít az ügyfélszolgálat és az adott munkatárs termelékenységének 
nyomon követésére, mérésére és arra vonatkozóan egyedi jelentések létrehozására.
• Tökéletes irányítás az intuitív és egyszerűen használható böngésző felületnek köszönhetően.
• Időt takaríthat meg a jelentések létrehozása során – megfelelő helyre húzható, beépített   
 sablonokra épülő jelentéskészítés
• Az alkalmazottak idejének optimalizált ütemezése a jelentések elemzése alapján.

* Supervisor és Agent licenceket külön kell megrendelni.

Tartalma:
• IPOCC Supervisor Agent
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C - Válassza ki a kívánt extrákat
•  Computer Telephony Integration (CTI, számítógép és telefónia integrálása)
•  Contact Recorder (hívásrögzítés dátum és időpont szerinti keresési funkcióval)

•  Vezeték nélküli telefonkészülékek: DECT R4
•  Több telephelyes opció:  Small Community Network (SCN)
 akár 150 telephely és 3000 alkalmazott támogatása.



IP Office platformopciók

Fővonali 
modul

Mellékmodul

Fővonali kártyák:
Az alábbi fővonali kártyák állnak 
rendelkezésre:

•  4 portos analóg kártya (maximum 4 db)
•  2 vagy 4 portos BRI kártya (maximum 4 db)
• 1 vagy 2 portos PRI kártya (maximum 4 db)

Külső bővítőmodul-opciók:
•  IP500 analóg bővítőmodul 16 vagy 30 mellékkel
•  IP500 digitális bővítőmodul 16 vagy 30 mellékkel

Bővítőkártyák

Bővítőmodulok

Kombinált kártyák:
(maximum 2)
A kombinált kártyák az alábbi verziókban 
állnak rendelkezésre:
1)  6 digitális és 2 analóg telefonkészülék, 

valamint 4 analóg fővonal és 10 VCM (VoIP) 
csatorna

2)  6 digitális és 2 analóg telefonkészülék, 
valamint 2 portos BRI kártya és 10 VCM 
(VoIP) csatorna

Az Avaya IP Office C110 Unified 
Communications modul:
•  Linux operációs rendszert futtató integrált 

processzoros szerver.
•  A Preferred Edition, a one-X Portal és az IM/Mobility 

szerver előre telepítve (opció).
•  Leegyszerűsíti a telepítéseket azáltal, hogy integrált 

szerver opciókat kínál az IP Office alkalmazások 
támogatásához és karbantartásához

•  A Linux alapú szerver előnye, hogy az ügyfélnek 
nem kell fizetnie Microsoft Server licencekért 

Beépíthető kártyák:
Az alábbi kártyák állnak rendelkezésre:

•  8 portos digitális mellék kártya (maximum 3 db)
•  32 csatornás VCM-kártya (VoIP, maximum 2 db)
•  64 csatornás VCM-kártya (VoIP, maximum 2 db)
•  2 portos analóg mellék kártya (maximum 4 db)
•  8 portos analóg mellék kártya (maximum 4 db)

Az IP Office 500 vezérlőegység 4 bővítőhellyel 
rendelkezik a bővítőkártyák behelyezéséhez.
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4 portos bővítőkártya:
(maximum 1) 4 további bővítőmodul 
csatlakoztatásához

IP OFFICE Server Edition / Select
Ha vállalkozása fejlődik,kinőtte az IP Office 500V2 kapacitási 
lehetőségeit, vagy a telephelyek száma meghaladja annak korlátait, 
bővítse meglévő rendszerét az Avaya IP Office Server Edition / 
Select opciókkal. Új távlatok nyílnak meg, az eddigi korlátok már 
nem jelentenek akadályt.

IP OFFICE 500v2
Az IP Office 500v2 maximálisan 384 telefonkészüléket és 8 PRI 
fővonalat támogat. Az Avaya IP Office teljes körű telefon alközpont 
funkcionalitást kínál a szolgáltatások széles választékával. Az IP 
Office konfigurálható hagyományos alközpontként hívásirányítással 
vagy konfigurálható IP telefonközpontként.

Műszaki adatok:
•  Akár  2500 / 3000 mellékállomás
•  32 / 150 telephely, a telephelyek közötti IP kapcsolattal
•  A telephelyen lévő rendszereket akár önálló fővonali csatlakozással is 

elláthatja
•  Központi web alapú menedzsment
•  Akár 140 voice csatorna, 256 / 512 résztvevős konferencia
•  Akár 250 Call Center Agent

Műszaki adatok:
•  Akár 384 mellék (digitális, IP és analóg) támogatása
•  Fővonali kapacitás – 204 analóg fővonal, 8 PRI fővonal (240 csatorna), 

16 BRI fővonal (32 csatorna), 128 SIP fővonal
•  2 x 64 résztvevő konferenciahívás, Meet-Me konferenciahívás
•  Akár 1000 felhasználó támogatása 32 telephelyen



IP telefonkészülékek

Támogatott telefonkészülékek

1600-as sorozat

1603: Kijelző háttérvilágítással, 2 sor egyenként 16 
karakterrel, 3 programozható funkciógomb piros/zöld 
LED-ekkel, amelyek segítségével a felhasználó könnyen 
leolvashatja az állapotinformációkat.
1603 SW: Mint az 1603 esetében, de beépített switch-el  
rendelkezik
1608: 8 programozható funkciógomb piros/zöld LED-
ekkel, integrált fejbeszélő csatlakozó, 3 sor, egyenként 24 
karakterrel.
1616: 16 programozható funkciógomb, BM32 DSS konzol 
csatlakoztatási lehetőség, integrált fejbeszélő csatlakozó, 
3 sor, egyenként 24 karakterrel.

9500-as sorozat

9504/8: Grafikus kijelző háttérvilágítással, 
4/8 programozható hívásmegjelenítési vagy 
funkciógomb piros/zöld LED-ekkel, amelyek három 
állapotban használhatók, integrált fejbeszélő 
csatlakozó és kihangosítási funkciók. A 9508-as modell 
támogatja a BM12 bővítőmodult.

1400-as sorozat

Az Avaya 1400-es telefoncsaládot olyan vállalatok 
számára kínáljuk, amelyek egyszerű és olcsó 
kommunikációs megoldást keresnek a digitális 
hálózatukhoz. Háttérvilágítással ellátott kijelzők, 
programozható gombok kétállapotú LED-ekkel (piros és 
zöld) az állapotinformációk egyszerű leolvasásához. Az 
1416-os modell támogatja  
a DBM32 bővítőmodult.

      1403 1408 1416 DBM32

  9504 9508 BM12
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96x1-es sorozat

Minden telefonkészülék kiváló minőségű hangot kínál és 
támogatja a távmunkához szükséges VPN szoftvert
9608/9608G: 10/100 ill. Gbit switch, 8 gomb piros/zöld 
LED-el, 4 softkey, Előre programozott gombok pl.  
üzenetek, fejbeszélő, konferencia, hívás továbbítás, stb. 
Bővíthető 12, vagy 24 gombos key modullal. SIP/H.323 
firmware is. Fullduplex kihangosítás, fejbeszélő 
csatlakozás, üzenet várakozik lámpa, Class 1 energia 
osztály
9611G: Színes kijelző, Gbit támogatás, 8 gomb piros/zöld 
LED-el, 4 softkey, Előre programozott gombok pl.  
Üzenetek, fejbeszélő, konferencia, hívás továbbítás, stb. 
Bővíthető 12, vagy 24 gombos key modullal. SIP/H.323 
firmware, Fullduplex kihangosítás, fejbeszélő 
csatlakozás, üzenet várakozik lámpa. Falra is szerelhető, 
Class 1 energia osztály
9621G: Színes – kapacitív érintőképernyős kijelző, Gbit 
támogatás, Előre programozott gombok pl.  Üzenetek, 
fejbeszélő, konferencia, hívás továbbítás, telefonkönyv, 
stb. SIP/H.323 firmware. Rövid szöveges üzenet küldés, 
Fullduplex kihangosítás, fejbeszélő csatlakozás, üzenet 
várakozik lámpa. Falra is szerelhető, Class 2 energia 
osztály
9641GS: Színes – kapacitív érintőképernyős kijelző, Gbit 
támogatás, Előre programozott gombok pl.  Üzenetek, 
fejbeszélő, konferencia, hívás továbbítás, telefonkönyv, 
stb. Elérhető SIP/H.323 firmware is. Bővíthető 3 db 12, 
vagy 24 gombos key modullal Rövid szöveges üzenet 
küldés, Fullduplex kihangosítás, üzenet várakozik lámpa. 
Class 2 energia osztály. Integrált Bluetooth fejbeszélő 
támogatás

1603i / 1603i SW 1608i 1616i BM32

9608G 9611G

9621G 9641G

Digitális telefonkészülékek
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Avaya Communicator (szoftveres videotelefon-
alkalmazás)/Mobilkliensek
Az IP Office szoftveres videotelefon lehetővé teszi az 
USB-webkamerákkal ellátott számítógépek és laptopok 
használói számára, hogy hang- és képátvitel formájában 
kommunikáljanak (Teleworker vagy Power User licenc 
szükséges).

A one-X® Mobile Essential Edition integrálja a 
mobilhasználókat az IP Office rendszerbe és egyszerű 
grafikus felhasználói felületet kínál.  
(Az Essential Edition összes felhasználója számára 
rendelkezésre áll)

Az okostelefonokhoz kialakított one-X® Mobile Preferred 
Edition gazdag egységes kommunikációs-élményt kínál az 
azonnali üzenetkezelés (chat) / jelenléti funkciók, vizuális 
hangposta és egykattintásos konferenciahívás révén 
(Teleworker vagy Power User licenc szükséges. Jelenleg az 
Android mobiltelefonokon támogatott, az iPhone támogatás 
tervezett).

Más gyártó SIP készülékei
Az IP Office más gyártó által szállított SIP-telefonok széles körét 
támogatja, mint például a Polycom, a Grandstream, a Nokia SIP 
Client stb. (3rd party IP endpoint licenc szükséges).Avaya Communicator

Konferenciatelefonok

B100 sorozat
Az összes Avaya B100 konferenciakészülék támogatja az 
OmniSound® 2.0 technológiát, telefonkönyv- és SD-kártya 
hívásrögzítési funkciókat kínál, valamint konferenciaútmutatót 
tartalmaz. 
B149: Analóg, kis méretű tárgyalótermekhez, kevesebb 
mint 10 résztvevő.
B159: Analóg, GSM, mini USB VoIP-hez, nagyobb 
tárgyalótermekhez, több mint 10 résztvevő, port vezeték 
nélküli fejhallgatóhoz.
B169: DECT interfész, GAP támogatás, nagyobb 
tárgyalótermekhez, akár 60 óra beszédidő, bővíthető külső 
mikrofonpárral.
B179: SIP, PoE, nagy tárgyalótermekhez, több mint 10 
résztvevő, vezeték nélküli fejhallgató, webes felület. (AVAYA 
IP endpoint licence szükséges)

Vezeték nélküli telefonkészülékek

IP DECT – DECT R4
A 3720 és 3725 hagyományos készülékeken túl a 
termékcsaládot kiegészítik az új, IP65-kompatibilis 3740/49 
modellek. Minden készülék rendelkezik maximálisan 250 
bejegyzést lehetővé tevő helyi telefonkönyvvel.
3720: Fekete-fehér kijelző fehér háttérfénnyel, 16 óra 
beszélgetési idő, 180 óra készenléti idő.
3725: Színes kijelző, 16 óra beszélgetési idő, 180 óra 
készenléti idő, Bluetooth, SMS.
3740: Fekete-fehér kijelző fehér háttérfénnyel, 16 óra 
beszélgetési idő, 180 óra készenléti idő, grafikus felhasználói 
felület, IP 65 víz- és porállóság, IEC68-2-32 szerinti 
ütésállóság.
3749: Mint a 3740, de hátulról megvilágított színes 
kijelzővel, Bluetooth fejbeszélő támogatás, helyzetérzékelő, 
riasztási rendszerekkel integrálható, víz- és porálló az ATEX 
és IECEX szerint.
Gáz: II 2G EEx ib IIC T4
Por: II 3D Ex ibD 22

IP DECT rádiócellák

DECT bázisállomások 3720 / 3725                                    3740 / 3749

Vezetékes telefonkészülékek

Avaya E129 SIP asztali telefon
Költséghatékony megoldás azokon a munkahelyeken, ahol a 
helységben fellépő igényekre elegendők a szolgáltatásai 
(konyha, raktár, pihenő stb.), ill. ahol a hálózati topológia ezt 
teszi lehetővé.
Szolgáltatások: Hívás továbbítás, hívás tartás, némítás, 
konferencia, hangerő állítás, telefonkönyv, full duplex 
kihangosítás, utolsó szám visszahívása.
A készülék egysoros kijelzővel rendelkezik.
Egyéb tulajdonságok:
10/100 Ethernet port, Avaya IPO 9.0.3 szoftvertől 
használható, PoE támogatás, webes programozói alkalmazás

Egyéb telefonkészülékek, kliens szoftverek

  One-X® Mobile
Essential Edition

One-X® Mobile Preferred
           for IP Office

B149 B159

B179B169

Avaya E129 SIP



 

 

Mobile 

IP Office funkciók és alkalmazások
Mobility

Mobile Twinning
Ez az ügyfelekkel kapcsolatban álló azon dolgozók tipikus alkalmazása, akik rendelkeznek 
telefonmellékkel az irodában, de gyakran vannak úton. Az alkalmazottnak csak az irodai 
mellékének számát kell megadnia az ügyfeleinek. A hívások az irodai telefonkészüléken és az 
alkalmazott mobil- vagy DECT-telefonján is megjelennek. Mobiltelefon akkor is megadható iker-
célhelyként, ha az asztali telefonkészülék nincs bejelentkezve (pl. virtuális mellékek esetében). A 
hívások zökkenőmentesen átadhatók az asztali telefonról a mobiltelefonra és fordítva.

Hívó fél Iroda

Az alkalmazott a 
mobiltelefonján fogadja 

a hívást

Az Avaya bemutatása

Az IP Office bemutatása

Az IP Office rendszerösszetevői

IP Office szerver és telefonok

Funkciók és alkalmazások
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Text-to-speech
A text-to-speech funkció lehetővé teszi az e-mail üzenetek beolvasását, vagy a hívók 
adatbázis-információkhoz történő hozzáférését telefonon keresztül.

Avaya Video Conferencing Solution 
Az üzlet ritmusa folyamatosan gyorsul. Munkacsoportunkat többé már nem csak az irodai 
kollégáink alkotják, sokszor nem is azonos városban tartózkodunk. Az utóbbi években ugrásszerűen 
nőtt a távmunkában dolgozók aránya is. A világ mobillá változott. Az azonban nem változott, hogy a 
gyors munkavégzéshez szükségünk van a kollégákkal a minél hatékonyabb kommunikációra.

Avaya XT5000 videókonferencia rendszer az IP Office-hoz:
•  Egyidőben akár 8 asztali, ill. mobil (Android/iOS) felhasználó, valamint a nagytermi 

konferencia készülék (összesen 9 résztvevő)
• HD 720p videó, H.264
•  IP: H.323, SIP (RFC 3261)
•  Dokumentum/prezentáció megosztás
•  Videókonferencia rögzítése
•  Beépített tűzfal és NAT kezelés a távoli felhasználókhoz

Avaya one-X® Portal
A one-X® Portal for IP Office olyan alkalmazás, amely segítségével a felhasználók hálózatra 
csatlakozó számítógépről vezérelhetik a telefonjaikat. A one-X® Portal for IP Office 
egy böngészőalapú megoldás, amely révén a felhasználók olyan telefonos funkciókat 
érhetnek el, mint például a híváskezelés, konferenciahívások, gyorstárcsázás, hívásnaplók, 
telefonkönyvek, hangposta, azonnali üzenetküldés - akár Google Talk vagy Microsoft OCS 
alkalmazásokkal - , valamint a Microsoft Exchange naptár integrálása. A hozzáadható külső 
programok lehetőséget kínálnak a felhasználói felület testreszabásához ezáltal tovább 
növelve a termelékenységet. A one-X® Portal minden IP Office telefontípussal (analóg, 
digitális, IP, vezeték nélküli) használható.

one-X ® beépülő modul Microsoft Outlook-hoz Ez az integráció jelenlétinformációk, 
hívásnaplók, híváskezelés (hívások indítása, fogadása, elutasítása egy kattintással), 
hangpostavezérlés funkciók használatát teszi lehetővé az Outlook-ból, egyszerűsítve és 
hatékonyabbá téve a felhasználó munkáját.

A one-X® Portal integrálása a Salesforce alkalmazásba lehetővé teszi a Salesforce 
felhasználók számára, hogy hívásaikat a Salesforce alkalmazáson belülről kezeljék az IP 
Office általuk választott telefonkészülékén keresztül.

Mobile Call Control
Ez az alkalmazás lehetővé teszi a mobil felhasználó számára ikerhívás fogadását 
mobilkészüléken, DTMF-kódok használatát a hívás tartásához, valamint az IP Office 
funkcióinak használatát, ahogyan azok az IP Office minden más felhasználója számára 
elérhetők.

one-X® Mobile Essential Edition
Az Avaya one-X® Mobile Essential Edition egyszámos szolgáltatást tesz lehetővé a bejövő 
és a kimenő hívásokhoz egyaránt, valamint a hívások kezeléséhez könnyen használható 
grafikus felületet kínál. Az IP Office támogatja a „Single Mode” (együzemmódos) 
mobilklienseket, köztük egyes Nokia/Symbian, Apple iPhone OS klienseket és Windows 
Mobile 5 és 6 mobiltelefonokat.

one-X® Mobile Preferred Edition
Az Avaya one-X® Mobile Preferred Edition funkciógazdag felhasználói felületet kínál és olyan fejlett, 
okostelefonokon rendelkezésre álló képességeket használ fel, mint például a beszédfelismerés, 
amely segítségével hangparancsok adhatók ki. Az egységes kommunikáció olyan funkciói, 
mint például a jelenléti információk, azonnali üzenetküldés (chat) is rendelkezésre állnak az 
egykattintásos konferenciahívás és a hangposta vezérlés mellett. A mobilkliens jelenleg Android-os 
készülékeken elérhető (az Apple iPhone készülékek támogatása szintén tervben van). Az Android 
kezdőképernyő minialkalmazás friss információkat kínál az olyan fontos eseményekről, mint például 
az azonnali üzenetek, az újonnan hagyott hangposta-üzenetek, valamint konferenciahívások 
résztvevőinek be-/kilépése.

Public H.323

SCOPIA
Desktop

SCOPIA
Mobile

SCOPIA
XT Desktop

Server

XT1500 MCU
Avaya

Digital Phones
IP Office

Avaya
SIP Phones

Avaya
H.323 Phones

SCOPIA
XT4200/XT5000

MCU SIP Extension Link

Public Network DMZ Private Network
SIP Extension Link
H.323 Extension Link

Desktop Server Link



 

 

Avaya IP Office Contact Center
Az IP Office egy szerver/kliens alapú ügyfélszolgálati megoldás, amely kifejezetten kisvállalatok 
számára lett kialakítva. Az IPOCC nagyon egyszerűen telepíthető a szerverre, de szükség van  
kliensszoftver telepítésére.

•  A munkatársak és a supervisor munkaterhelésének nyomon követése és rögzítése.
•  Valós idejű és visszamenőleges jelentések létrehozása számos különböző formátumban.
•  Célszegmens: 30 ügyintézőnél kevesebbel rendelkező vállalatok (szerveres kialakítás esetén 250).
•  Wallboard alkalmazás az ügyfél igényei szerint módosítható információkkal és megjelenéssel
•  Report Scheduler. beépített sablonok és egyedi jelentések.
•  Tudás alapú híváselosztás.
• E-mail és web chat.
• Kimenő kampány kezelés.

Computer Telephony Integration (CTI, számítógép és telefónia 
integrálása)
A bejövő hívás információi megjelennek a számítógépen. 

A Computer Telephony Integration (CTI) a kommunikációs rendszer és az üzleti alkalmazások 
közötti hiányzó láncszem. Az IP Office támogatja a nyílt CTI szabványokat. Ez azt jelenti, hogy 
harmadik felek által kínált megoldások széles köre építhető be az IP Office rendszerébe. Például 
olyan speciális megoldások, amelyek segítik Önt az iparági követelmények teljesítésében.

Az IP Office 2 CTI megoldást kínál:
CTI Link Lite – Ingyenes, támogatja az összes szükséges funkciót alkalmazások széles köre 
esetében, beleértve az előugró képernyőket és számos, külső fél által kínált terméket.

CTI Link Pro – Fejlett funkciókat támogat, úgy mint több telefonkészülék vezérlése, valamint call 
center műveletek.

SoftConsole for Receptionist
A SoftConsole egy Windows alapú alkalmazás az IP Office rendszerhez, amelyet recepciósok 
számára kínálunk. A kezelőknek minden nap több száz hívást kell kezelniük. Ezért ez a híváskezelő 
alkalmazás végtelenül hatékony és nélkülözhetetlen. A bejövő hívások megjelennek a képernyőn a 
várakoztatott és átirányított hívások állapotával együtt.

A recepciósok egyszerűen áttekinthetik, melyik munkatárs foglalt, melyik áll rendelkezésre vagy 
esetleg nincs a helyén. Ezáltal a hívásokat gyorsan és hatékonyan tudják a megfelelő helyre 
irányítani. A SoftConsole képernyője lekicsinyíthető  a tálcára amikor nincs használatban, de hívás 
beérkezésekor előugrik a képernyő.

Unified Messaging
Az Office Worker, Teleworker és Power User modulok részét képező Unified Messaging Service (UMS) lehetővé teszi a felhasználók számára az e-mail 
üzenetek és hangposta-üzenetek szinkronizálását a VoiceMail Pro Server és az e-mail kliensek között.

Az IMAP protokollt támogató e-mail alkalmazások, mint például az Outlook csatlakozhatnak ahhoz az IMAP-kiszolgálóhoz, amelyen a VoiceMail Pro 
kiszolgáló fut. Ha az e-mail kliensre hangposta-üzenet érkezik .WAV kiterjesztésű csatolmányként, akkor azt a rendszer a többi e-mailhez hasonlóan 
kezeli. A hangposta-üzenet meghallgatása után annak az állapota elolvasottra változik. Az üzenet törlésekor az törlésre kerül a VoiceMail Pro 
kiszolgálóról is. Az IMAP protokollon keresztüli szinkronizáció növeli az alkalmazottak termelékenységét és javítja az ügyfélszolgálat színvonalát.

9

Remote Worker és VPN Phone
A Remote Worker (NAT Traversal) funkció vagy a VPN Phone egyaránt használható távoli /  otthoni munkához. A Remote Worker funkció révén az IP-telefon 
a nyilvános interneten keresztül csatlakozik az IP Office rendszerhez, anélkül, hogy normál szélessávú kapcsolaton túl egyéb speciális berendezésekre 
lenne szükség. 

A VPN Phone egy beépített VPN szoftverrel rendelkező IP-telefon, amely lehetővé teszi a biztonságos távoli IP-telefonos csatlakozást az IP Office 
rendszeréhez. A VPN Phone csatlakoztatásához VPN útválasztóra/átjáróra van szükség azon a telephelyen, ahol maga az IP Office rendszer üzemel. 

Az Essential Edition 2 Remote Worker licencet tartalmaz, további Remote Worker licencek, valamint VPN Phone licencek a Teleworker és a Power User 
csomagok részét képezik.

Folytatás...

Az Avaya bemutatása

Az IP Office bemutatása

Az IP Office rendszerösszetevői

IP Office szerver és telefonok

Funkciók és alkalmazások
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Folytatás...

IP Office funkciók és alkalmazások

Hot-desking
A Hot-desking lehetővé teszi, hogy több felhasználó használhassa ugyanazt a készüléket. 
A felhasználók saját adataikkal jelentkeznek be, így csak a saját hívásaikhoz, hangposta-
üzeneteikhez és egyéb személyes funkciókhoz férnek hozzá.

Így az irodában csak időként tartózkodó értékesítési személyzet például úgy használhatja 
a telefon- és hangposta-funkciókat, hogy nem rendelkezik saját fizikai telefonkészülékkel. 
Miután végeztek a munkával, egyszerűen kijelentkeznek a telefonról, így az felszabadul, 
és használhatja más alkalmazott. Egy adott helyen való bejelentkezéskor a rendszer 
automatikusan kijelentkezteti az alkalmazottat a korábbi bejelentkezési helyszínen.

Több telephelyes opció
Az IP Office ideális minden több telephellyel 
rendelkező vállalat számára. Akár 32 helyszín 
csatlakoztatható, és az összes IP Office rendszer 
zökkenőmentes kommunikációt biztosít.

Konferenciahívás-alkalmazások / Web Collaboration
Az Avaya IP Office két beépített 64 résztvevős konferenciahíddal rendelkezik, így a kisvállalatok zökkenőmentesen és költséghatékonyan működhetnek 
együtt. A konferenciahívásokat jelenleg a szolgáltatón keresztül kialakító vállalkozások csökkenthetik vagy akár teljesen ki is iktathatják az ezzel 
kapcsolatos költségeiket. Az IP Office Conferencing egyszerűen használható konferenciairányítási funkciókat alkalmaz, elősegítve az emberek közötti 
kapcsolattartást és a gyorsabb döntéshozatalt.

A konferenciahívások résztvevői lehetnek az adott helyszínen dolgozó munkatársak és külső felek is, terepen dolgozó mérnökök, úton lévő értékesítési 
kollégák, ügyfelek vagy beszállítók. A konferenciahívások tervezhetők előre vagy létrehozhatók ad-hoc módon, akkor és úgy, amikor és ahogyan azokra 
szükség van. A Meet-me konferenciahívás-funkció lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy saját maguk tárcsázzanak be a konferenciahívásba egy 
biztonsági kódot megadva – ez a funkció a Preferred Edition része. A konferencia házigazdája megtekintheti, elnémíthatja a résztvevőket, vagy akár 
egyenként bonthatja a résztvevőkkel fennálló kapcsolatot. Továbbá rögzítheti/zárolhatja a konferenciát a saját Avaya kijelzős telefonja, a one-X Portal 
és/vagy a one-X Mobile Preferred kliens használatával.

A konferencia közben lehetőség van weben tartalom megosztásra, a konferencia ütemezésére, meghívók kiküldésére e-mailen. A moderátor a 
résztvevők hozzászólási lehetőségét korlátozhatja.

A több helyszínnel rendelkező vállalatok számára az IP Office képes biztosítani a folyamatos működést. Áramkimaradás esetén az IP-telefonnal 
rendelkező felhasználókat automatikusan egy másik helyszín veszi át, így visszaállítva a teljes körű kommunikációs képességeket. A hangposta-
rendszerben is lehet beépített redundancia, így mindig rendelkezésre áll biztonsági megoldás.

Az alábbi funkciók állnak rendelkezésre:

· Jelenlét / Foglaltság jelzés a teljes hálózatban
· Várakozás
· Visszahívás, ha szabad
· Körözvény
· Hívásátvétel
· Központi és személyes/rendszer-telefonkönyvek
· Központi hívásnapló
· Központi és/vagy elosztott hangposta
· Automata szövegküldés a hívónak
· SCN csatornaoptimalizálás
· Elosztott hívócsoportok
· Távoli hot-desking
· Breakout dialing (tárcsázás megválasztott kiindulási   

hellyel)

Központi iroda

Értékesítési iroda Otthoni irodaTerületi iroda

Magán- vagy 
nyilvános hálózat

Vonalcsoport Vonalcsoport

Redundáns SCN

VoiceMail Pro

IP Office „A” rendszer
IP Office „B” rendszer

  

„A” 
rendszer

PSTN

„B” 
rendszer

PSTN

Az Avaya bemutatása

Az IP Office bemutatása

Az IP Office rendszerösszetevői

IP Office szerver és telefonok

Funkciók és alkalmazások
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11 indok, amiért érdemes az Avaya 
termékeit választani
 Közel vagyunk Önhöz

•  A világszerte - így Magyarországon is - számos üzleti partnerrel rendelkező Avaya széles körű szolgáltatási 
hálózattal rendelkezik, amely tanácsadást, telepítést és karbantartást kínál a nap 24 órájában a hét 7 napján.

•  Üzleti partnereinknél alkalmazásban lévő képesített értékesítési személyzet ad tanácsot az egyedi 
megoldásokkal kapcsolatban, illetve tervezi meg azokat

•  Élő termékbemutatók az ügyféltájékoztatási központjainkban

 Kommunikációs megoldások teljes köre

•  Alkalmazások és készülékek az Ön kommunikációs igényeinek megfelelően
•  Az egységes kommunikáció és call centerek integrációja
•  Üzleti együttműködési megoldások vezető tervezője és kivitelezője
•  „Mérték után készült” iparági megoldások
•  Adathálózati összetevők, pl. Ethernet switch-ek és vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) nyújtása

 Innovatív piacvezető vállalat

•  A kis- és középvállalatok első számú telefonrendszer-szállítója Európában és a Közel-Keleten (forrás: Canalys), 
valamint a hangalapú konferenciarendszerek első számú szállítója (forrás: MZA)

•  Vezető pozíció az egységes kommunikáció területén összeállított Gartner Leader Quadrant szerint
•  Világszerte 30 millió Avaya IP Office felhasználó
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jelentése:

Közel az ügyfelekhez
kiterjedt értékesítési és 
szervízhálózattal
 
Innováció
az Avaya Labs révén

Tapasztalat
a nagy és hűséges  
ügyfélbázis révén

Források: 1-Dell’Oro Group, Enterprise Telephony Report, 2010. 3. negyedév, 2010. november; 2-Gartner Inc., Market Share, Contact Center: Worldwide, 2009, Drew Kraus, 2010. március; 
3-T3i Group, InfoTrack for Converged Applications, Full Year 2009, Messaging, 2010. június; 4-MZA, Ltd., The World UC Applications Market, 2010 Edition, 2010. június; 5-IntelliCom 
Analytics, Services Market Dashboard, Q3 2010 Global Lifecycle Services Market Workbook, 2010. november

Jelenlét 54 országban

•  Több mint 1 millió ügyfél
•  Körülbelül 19 000 alkalmazott 
•  Körülbelül 10 000 értékesítési partner
•  5 600 szabadalom
•  3.8 milliárd EUR forgalom 2010-ben

Világelső az alábbi területeken

•  egységes kommunikáció 1 
•  ügyfélszolgálatok 2
•  üzenetkezelés 3

•  hang alapú konferencia 4

•  hardverkarbantartás 5

Sok éves tapasztalat

•  1899 Távolsági telefonhívások
•  1921 Bell Systems (Bell Labs)
•  1984 AT&T
•  1996 Lucent
•  2000 Avaya
•  2010  A Nortel Enterprise felvásárlása 

… és a közelségünk az ügyfeleinkhez

•  1899 Harry Fuld, Frankfurt
•  1935 Telefonbau & Normalzeit
•  1984 Telenorma
•  1997  Bosch Telecom
•  2000 Tenovis
•  2004 Avaya
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Az Avaya vállalatról
Az Avaya üzleti együttműködési és kommunikációs megoldások globális szállítója, amely egységes 

kommunikációs, ügyfélszolgálati, adatközponti megoldásokat és kapcsolódó szolgáltatásokat kínál 

bármilyen méretű vállalatok számára, a világ minden részén. További információkért látogasson el az alábbi 

oldalra: www.avaya.com/emea.
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