
 

 

 

  



  
 

                                                                                                                            

Rugalmas, skálázható és megbízható 
 
Az OpenScape Business rendszer  a  kis-  és  közepes vállalkozások 
változatos igényeinek minden szempontból megfelelő    korszerű,    
egységes kommunikációs (UC) megoldás.  A  rendszer-felépítése  
lehetővé   teszi   a meglévő távközlési infrastruktúra használatát 
és ideálisan alkalmazható mind IP (LAN / WAN), mind 
hagyományos (analóg,  ISDN),  illetve  vegyes  környezetben  
egyaránt. Különösen     szembetűnő   az  OpenScape  Business 
rugalmassága olyan infrastruktúrákban, ahol az internet [Voice 
over IP] beszédátvitel mellett hagyományos analóg és digitális 
telefonokat, fax készülékeket és modemeket is használnak. A 
rendszer az IP-, analóg- és digitális telefonok valamint PC kliensek 
és vezeték nélküli [DECT] telefonok bármilyen kombinációját    
támogatja.   A    felhasználók   számára   gazdag   funkcióválaszték     
és     többszintű egységes kommunikációt és együttműködést 
támogató (UC&C) szoftver  alkalmazások  állnak  rendelkezésére.  
Az OpenScape Business kommunikációs rendszerek önállóan max.  
500,   egységes  hálózatban  max.  1000    mellékig használhatóak. 

 

  

 
 

 
Egységes  kommunikáció  és  együttműködés  
(UC&C) támogatás 
Az ügyfélkapcsolat minősége az üzleti siker döntő tényezője. Ezért 
igen lényeges, hogy vállalatuk folyamatosan elérhető legyen az 
ügyfelek számára. Az egységes kommunikációs (UC) technológia 
lehetővé teszi a különböző médiák egyetlen közös alkalmazásba 
történő integrálását. Az OpenScape Business egyszerűsíti a 
kapcsolattartás folyamatait és azonnali elérhetőséget, jelenlét 
kijelzést, illetve üzenethagyási    lehetőséget biztosít a beépített 
alkalmazások segítségével, például automatikusan átirányítja 
bejövő   hívásait a mobiltelefonjára, amikor házon kívül van. A 
konferenciahívás, a személyes hangpostafiók és fax üzenet fiók, az 
IM (azonnali üzenetküldés) funkció, a mobiltelefonok 
mellékállomásként való használata, a  Contact Center képesség és 
az ’OpenScape Videó- és Web Collaboration’ interfész integráció 
szintén rendelkezésre áll. Az egységes kommunikáció (UC) 
optimalizálja az üzleti folyamatokat, időt takarít meg, 
elégedettebbé teszi a munkatársakat és az ügyfeleket, és 
sikeresebbé a vállalatot. 
 
 

 

 Az OpenScape Business rendszerek egységes  
 architektúrára épülnek: 
 

• Különféle (rack-be szerelhető, fali, vagy szekrényes) 
kialakítású, de egységes szolgáltatást nyújtó modellek 
alkotják a termékcsaládot (X3/X5/X8) 

• Modelltől függetlenül minden rendszer max. 500 mellék 
kiszolgálására alkalmas (IP-, analóg- és digitális telefonok 
vegyesen) 

• Optimalizált hardver kialakítás: a VoIP és adat komponensek 
a vezérlőkártyára vannak ntegrálva 

• Max. 50 felhasználót kiszolgáló egységes kommunikációt és 
együttműködést támogató (UC&C) alap-megoldás a 
vezérlőkártyára van integrálva (UC Smart). Több felhasználó, 
vagy bővebb UC funkcionalitás (UC Suite) igény esetén UC 
Booster kártya (max. 150 felhasználóig), vagy UC Booster 
szerver (max. 500 felhasználóig) telepítése szükséges 

• Alternatívaként rendelkezésre áll fizikai szerverre, vagy 
virtualizált környezetbe telepíthető szoftver-alapú verzió is 
(Softswitch) 

• Minden modell alkalmas Multimédia Contact Center 
kialakítására 

• A rendszerek képesek IP, digitális, analóg és DECT mellékek, 
valamint mindenféle fővonali hangkommunikációt szolgáló 
interfész kezelésére. 

 

Az OpenScape Business rendszer főbb  
szolgáltatása: 
 

• Integrált hangszolgáltatások, jelenlét-állapot kezelés,  

 Drag&Drop konferencia, vizuális hangposta-fiók elérés, 
Automata-kezelő, Multimédia Contact Center,  

 IM (azonnali üzenetküldés), mobilitás támogatás,  

 telefonkönyv elérés adatbázis kapcsolattal, fax  
integráció és sok más hasznos funkció 

• Egységes kommunikációt és együttműködést támogató 
(UC&C) szoftver alkalmazások különféle platformokra 

• OpenScape Web Collaboration interfész integráció 
Önállóan működő vagy több-telephelyet kiszolgáló, 
hálózatba köthető kialakítás 
 



  
 

                                                                                                                            

                                                  



  
 

                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                                                                                                                            

 
OpenScape Business UC szoftverkliensek 
 
A kiválasztott UC megoldástól függően (UC Smart vagy UC Suite), 
különféle funkciókkal és integrációs lehetőségekkel rendelkező    
UC szoftverkliensek  állnak rendelkezésre. Válassza ki a 
legmegfelelőbb  OpenScape Business UC klienst, amely 
megkönnyíti a mindennapi kapcsolattartását a kollégáival és az 
ügyfeleivel. 
 

myPortal Smart 
 
A  myPortal  Smart  a  legfontosabb  UC  
alapfunkciókat biztosítja,     mint például 
jelenlét-állapot  kijelzés, kedvencek  
listája,  gyors  keresés a kapcsolatok 
között, telefonkönyv, azonnali 
üzenetküldés (IM), hangpostafiók kezelés  
és  hívásnapló.  Az  UC  Smart  kliens  
Windows és Mac  operációs  rendszerrel  
rendelkező  számítógépre  is telepíthető 
és képes a beérkezett hangposta 
üzenetekről e-mail értesítést küldeni. 
 

 

myPortal for Desktop 
A myPortal  for Desktop alkalmazással az  OpenScape Business  
rendszer  UC  Suite  megoldásának  minden funkciója igénybe 
vehető. A myPortal Smart-hoz képest további szolgáltatások 
használhatók, mint   például a Drag&Drop konferencia, a személyes 
fax  üzenetfiók, a tárcsázás egér-kattintással és a „Hívj  vissza!” 
(CallMe!). A  myPortal for Desktop többféle  megjelenésben 
működtethető. 

 
 
myPortal for OpenStage   
                                       

 
A myPortal  for  OpenStage 
használatával az  OpenStage  
60/80 telefonok menüjéből is 
elérhetőek a hangposta és a 
jelenlét-állapot funkciók. 

 
                          

 
 
 

 
myPortal for Mobile/Tablet 
A myPortal for Mobile/Tablet egy web-alapú felhasználói felülettel 
rendelkező alkalmazás okostelefonok és  táblaPC-k számára. 
Lehetővé teszi a mobil felhasználók részére a kapcsolattartást az 
irodai felhasználókkal anélkül, hogy az egységes kommunikációt és 
együttműködést támogató (UC&C) funkciókat, mint például jelenlét-
állapot kijelzés, vagy hangpostafiók, nélkülözniük kellene. Így a 
mobileszközök is teljesen integrálódnak a vállalati kommunikációs 
rendszerhez. Számos tárcsázási mód áll rendelkezésre (pl. 
visszahívás,GSM vagy áthívás), amivel csökkenteni lehet a 
mobiltelefonálás költségeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 

 
myPortal for Outlook 
A myPortal for Outlook a Microsoft Outlook programba  
integrálódva hozzáférést biztosít az egységes kommunikációs 
funkciókhoz és felhasználóbarát működést tesz lehetővé. 
Segítségével  közvetlenül  elérhetőek a hang- és fax üzenetek, 
közvetlenül tárcsázhatóak az Outlook névjegyek, illetve  telefon-
konferenciahívás  is kezdeményezhető. 
 

 
      

                                            


