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Description 

T?ng ?ài s? tích h?p IP LG-Ericsson ipLDK-60
Gi?i pháp Thông tin toàn di?n cho Doanh nghi?p v?a và nh?
– Dùng làm máy ch? cho các thi?t b? ??u cu?i IP Phone c?a Ericsson-LG.
– H? tr? trung k? IP v?i 2 giao th?c chu?n SIP/H.323
– Cung c?p gi?i pháp k?t n?i nhi?u h? th?ng, chi nhánh v?i nhau.
– Gi?i pháp cho doanh nghi?p có dung l??ng t? 50 ??n 3500 s?.
– Liên k?t m?ng 72 h? th?ng Networking và SIP-Trunk k?t n?i v?i Proxy Server.
– Tích h?p s?n 2 IP Softphone license...

ipLDK-60 là t?ng ?ài công ngh? s? tích h?p IP m?i nh?t c?a LG-Ericsson thi?t k? cho các v?n phòng doanh nghi?p v?a và nh? v?i nhu c?u s?
d?ng gi?i pháp truy?n thông cho ??n các v?n phòng ? nhi?u vùng khác nhau ???c k?t n?i m?ng thành h? th?ng truy?n thông duy nh?t trên n?n
IP.

T?ng ?ài s? tích h?p IP t?i ?u dành cho doanh nghi?p v?a và nh?
T?ng ?ài ipLDK-60 c?u hình c? s? cung c?p ???c r?t nhi?u tính n?ng ph?c v? cho truy?n thông doanh nghi?p nh?: tính n?ng nh?n tin (SMS), tính
n?ng hi?n th? s? (CID), h?i ngh? 15 ng??i, phòng h?i ngh? ?o, t? ??ng x? lý tín hi?u Fax và Tone.

H? th?ng k?t n?i m?ng VoIP
D?a trên công ngh? VoIP tiên ti?n nh?t, t?ng ?ài ipLDK-60 có th? t?o nên m?ng k?t n?i ?a ?i?m (t?i ?a lên t?i 72 ?i?m). T?ng ?ài có th? h? tr? các
thuê bao: IP Phones, máy tính ho?c PDA b?ng công ngh? softphone.

T?ng ?ài s? tích h?p IP tiên ti?n nh?t
T?ng ?ài ipLDK-60 tích h?p s?n giao di?n cho tính n?ng h?p th? tho?i ho?c tr? l?i t? ??ng ?? có th? ghi l?i l?i chào khách hàng ho?c ??nh tuy?n
cu?c g?i, truy c?p k?t n?i t? xa ?? b?o d??ng.
Bên c?nh ?ó, t?ng ?ài có th? s? d?ng các ?ng d?ng trên máy tính nh? PC-Phone, PC-Attendant, qu?n lý th?i gian g?i và l?u 1000 b?n tin chi ti?t
các cu?c g?i cho vi?c tính c??c ? ch? ?? Off-line trong b? nh? c?a T?ng ?ài theo ch? ?? FIFO.

TÍNH N?NG
C?u hình linh ho?t
– Khung chính t?ng ?ài bao g?m 3 trung k? - 8 máy nhánh s? (7 máy nhánh dùng ???c cho ?i?n tho?i th??ng), c?ng LAN 10/100Mbps.
– K?t n?i v?i Khung m? r?ng ?? m? r?ng lên ??n 12 trung k? - 48 máy nhánh ho?c 12 trung k? - 8 IP – 40 máy nhánh ho?c E1(R2/PRI) – 40 máy
nhánh.
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– Các c?u hình m? r?ng cho Khung chính: 3 trung k?-08 máy nhánh, 3 trung k?-16 máy nhánh, 6 trung k?-16 máy nhánh, 6 trung k?-24 máy
nhánh.
– Các c?u hình m? r?ng cho Khung m? r?ng: 3 trung k?-08 máy nhánh, 3 trung k?-16 máy nhánh, 6 trung k?-16 máy nhánh, 6 trung k?-24 máy
nhánh.
Tích h?p s?n
– Ch?c n?ng hi?n th? s? ?i?n tho?i g?i ??n t?n máy nhánh.
– T? ??ng nh?n, chuy?n tín hi?u Fax.
– M?ch x? lý tín hi?u Tone.
– C?ng LAN cho: v?n hành, qu?n lý, upload/download d? li?u.
– C?ng giao ti?p máy tính RS-232.
– C?ng MOH cho nh?c ch? bên ngoài.
– C?ng PAGE cho phát thanh qu?ng bá.
– Ch?c n?ng Backup ngu?n t? ??ng: 24VDC / 10AH (Dùng thêm Accu).

Tính n?ng ?u vi?t
– Hi?n th? s? ?i?n tho?i g?i ??n t?n máy l?.
– Tái t?o CID (s? ?i?n tho?i g?i ??n) cho vi?c chuy?n máy n?i b?.
– L?u s? ch? g?i trong tin nh?n VoiceMail (gi?ng nh? di ??ng).
– Nh?n tin trong m?ng c? ??nh.
– Thông báo nh?p Account-code b?ng l?i.
– Thông báo có tin nh?n VoiceMail b?ng l?i.
– Báo th?c b?ng l?i trong d?ch v? khách s?n.
– Auto-Attendant ?a c?p: 10 phút / 4 kênh / 100 b?n tin.
– VoiceMail 2 gi? ghi âm: 4 kênh / 800 user.
– H?i ngh? ?a bên: t?i ?a 15 ng??i (không phân bi?t trung k? và máy l?).
– Phòng h?i ngh? ?o: 9 phòng
– Mobile Extension
– Hot-Desk
– Caller-ID call routing (with 200 index CRM table for call-center feature)*
– Gi?i pháp trên n?n IP / Internet.
– TAPI interface (for Applications developing)
– ezPhone (for Agent desktop popup)
– ezAttendant (for Suppervisor desktop popup)
– T?ng ?ài IP server cho: ipPhone, Softphone, Remote-Office, Tele-working
– K?t n?i SIP-Proxy ?? g?i qu?c t? giá r?: VietVoice, WorldFone,....
– K?t n?i ?a ?i?m trên n?n IP (max 72 site): WAN, VPN, ...
– Công su?t tiêu th? t?i ?a: 47,56 W.
– Kích th??c: 339 x 288 x 85 mm.
– Tr?ng l??ng: 2 kg.
– S?n xu?t t?i Thái Lan.
– B?o hành: 15 tháng.

Reviews

There are yet no reviews for this product. 
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