IX

Den STORA lilla växeln

CTI
Tillbehörsmodul som
arbetar med TAPI.

EKONOMIVÄGVAL
Du ringer automatiskt för
lägsta pris.

ISDN
Ända ut på
anknytningsnivå.

SKALBAR
Betala för vad Du behöver –
uppgradera när Du vill.
TVÅ-I-ETT
Blanda analogt
och digitalt.

Det mindre företaget behöver inte längre frånsäga
sig funktioner som tidigare bara fanns på stora,
dyra växlar. Tack vare skalbara IX kan varje växel
konfigureras för att ge precis den prestanda
kunden behöver – varken mer eller mindre. Så
oavsett om Ditt företag behöver en enkel växel
eller en mer avancerad som klarar integrering av
data och röstbrevlådor, så är IX ett utmärkt val.

Nu behöver ingen undra över hur man når en eller annan
växelfiness. De gröna knapparna på IX ändrar funktion allt
eftersom att Du stegar Dig vidare i menyerna. Tack vare den
väl tilltagna displayen (som extraknäcker som nummerpresentatör) har Du alltid full kontroll.

HELT SKALBAR
Eftersom inget företag är det andra likt (i synnerhet inte bland småföretagen),
hade det varit väldigt svårt för oss att bygga en växel som passar alla. Därför har
vi i stället byggt ett system som kan anpassas utefter Dina behov. Resultatet är en
kostnadseffektiv växel som låter Dig betala bara för de funktioner Du verkligen
behöver, utan att frånsäga Dig möjligheten att bygga vidare på den i framtiden.
ENKLARE ATT ANVÄNDA
Till skillnad från många andra telefonväxlar är IX överskådlig och lättarbetad. Här
behöver Du aldrig försöka komma ihåg kryptiska sifferkombinationer eller andra
krångliga kommandon för någon funktion – tvärtom leds Du hela tiden rätt av den
interaktiva displayen.
EKONOMIVÄGVAL
Ibland kan det vara svårt att hålla reda på vilken teleoperatör som har bäst priser.
IX vet – och rättar Dig automatiskt om Du t ex slår “009” när det är billigare med
“007”. Så länge IX hålls informerad om vilka teleoperatörer Du har avtal med, kan
Du vara lugn för att alltid ringa billigast.
TALSVAR UTAN TILLBEHÖR
Med IX behöver Du ingen fristående dator med specialprogram för att få talsvarsfunktion – det finns nämligen som integrerbart tillbehör! Naturligtvis är ljudet
heldigitalt vilket bl a innebär perfekt ljud och fjärrstyrda editeringsmöjligheter.
TVÅ-I-ETT – BLANDA ANALOGT OCH DIGITALT
En ganska ovanlig bonus är möjligheten att
använda analog och digital utrustning på samma
anknytning. Nu kan Du t ex ha den digitala
systemtelefonen (digital teknik) och en trådlös
telefon (analog teknik) på samma anknytning.
Kort sagt kan Du använda alla möjliga typer av
telefoner eller andra teletillbehör.

Fler fördelar
DIREKTVAL
Varje anknytning kan få sitt eget direktnummer. Kunderna når rätt person
snabbare, samtidigt som växeltelefonisten blir ordentligt avlastad.
NUMMER- / NAMNPRESENTATION
I systemtelefonens display visas tydligt inkommande samtal, med nummer eller
namn på den som ringer.
ISDN
IX är en digital växel för inkoppling mot ISDN-nätet. Dessutom kan Du med IX
få ISDN ända ut på anknytningsnivå för anslutning av ISDN-modem/telefon,
multimediadator, videokonferensutrustning, ISDN-router eller G-4 fax, osv.
SNABBTELEFON
IX extraknäcker faktiskt som snabbtelefon. Och nog kan en bra sådan behövas
när ca 70 % av all kommunikation är intern. Bland snabbtelefunktionerna kan
nämnas att den är högtalande och har allanrop.

Tilläggsmoduler
CTI-MODUL
CTI (Computer Telephony Integration) är en teknik som gör det lekande lätt att
t ex effektivisera samtalshanteringen. Som tillbehör till IX finns en CTI-modul
som arbetar med Microsofts globala standard TAPI, och bl a ger möjlighet att
ringa samtal från datorn. Dessutom – eftersom TAPI är en standard så finns ett
otal produkter på marknaden som fungerar tillsammans med IX.
STATISTIK
Med statistikprogrammet till IX kan samtalstrafiken noga analyseras, och
åtgärder vidtas vid t ex ovanligt höga/låga samtalsfrekvenser under dagen.
DECT OFFICE
DECT Office är ett avancerat trådlöst telefonsystem som kan kopplas till IX för
att ytterligare förbättra tillgängligheten för medarbetarna.
För mer information, se www.se.westcon.com

IX

– Den STORA växeln
för det lilla företaget
KNAPPAR OCH DISPLAY
CTI

Beroende på vad Du vill göra, får knapparna
hela tiden nya funktioner. Du styr växeln lätt och
överskådligt med hjälp av displayen, som förstås
också har finesser som nummerpresentation,
elektronisk telefonbok och annat.

Tillbehör: CTI-modul som
arbetar med Microsofts
globala standard TAPI.

SNABBTELEFON
En fullständig snabbtelefon medföljer utan
extra kostnad i IX.
TVÅ-I-ETT
Med IX kan Du använda
både analoga och digitala
teleprodukter.

OM WESTCON SWEDEN

DIN IX-ÅTERFÖRSÄLJARE

Westcon Sweden är en kunskapsorienterad distributör
som arbetar med indirekt försäljning via partners av
produkter och lösningar baserat på ledande och ny
teknologi inom nätverk, telefoni och säkerhet. Westcon
Sweden erbjuder förutom hård- och mjukvara även
en rad olika tjänster tillsammans med våra partners.
Dessa tjänster är service, support, utbildning samt
andra verktyg för våra partners så att de blir mer
konkurrenskraftiga och samarbetet lönsamt och
långsiktigt. Westcon Sweden har en partnerstrategi
som innefattar en rad utvecklingsprogram både för
säljare och tekniker.

IX tillhandahålls av ett urval specialutbildade IX-återförsäljare, som
garanterar hög kompetens. De handhar såväl projektering som
installation och underhåll, och många har varit med sedan
monopolet på telefonväxlar släpptes. Alla har flerårig erfarenhet
av tele- och dataverksamhet. Erfarenhet och kompetens som
borgar för en bra backup.

För mer information, besök www.se.westcon.com
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