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för framtiden
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Tongivande krav på en  
modern kommunikationslösning

De flesta företag verkar på en mycket dynamisk och hårt konkurrensutsatt marknad. Genom att regelbundet uppdatera utrust-

ningen och ständigt förbättra kundservicen växer möjligheterna att hävda sig i konkurrensen. Här är ett friktionsfritt infor-

mationsutbyte med kunder och partners avgörande. Kommunikationslösningar som snabbt och flexibelt kan anpassas till nya 

villkor och möjliggör effektiv kommunikation ger det försprång som krävs i konkurrensen.

Vi på Aastra vill visa dig vilka aspekter du särskilt bör tänka på när du väljer kommunikationslösning.

Satsa på system som är säkrade för framtiden
Du har förmodligen redan en uppfattning om din framtida 
kommunikationslösning. Men vet du något om vilka behov som 
kommer att uppstå under de närmaste åren? Den bästa investe-
ringen för att kunna möta även kommande krav är en tekniskt 
oberoende och flexibel lösning.

De tekniska förändringarna på kommunikationstekniksområdet, 
bort från den klassiska ledningsberoende telefonin (Analog alt. 
ISDN) och över till talförmedling via datanät (Voice over Internet 
Protocol), gör att systemens framtidssäkring blir allt viktigare. 
Det på lång sikt rätta valet gör du om du väljer en lösning anpas-
sad till olika tekniker. Då kan du själv bestämma vilken teknik 
du vill använda vid vilket tillfälle. Ett modernt kommunikations-
system bör dessutom ha en öppen systemarkitektur för att 
garantera tekniskt oberoende av övriga tillgängliga komponen-
ter och program.

 »   Var rädd om ditt oberoende

Lösningen bestäms av dina krav
Vill du ha en lösning som snabbt och flexibelt anpassar sig till 
organisatoriska och tekniska förändringar? Uppskattar du en 
användarvänlig och pålitlig konfiguration av enheter och pro-
gram? I detta fall bör du tänka särskilt på möjligheterna att utöka 
systemet och på dess skalbarhet.

Mobilitet kännetecknar vår vardag
Den allt högre mobiliteten i affärslivet gör att förmågan att 
kunna länka samma anläggningar på olika orter och exempelvis 
även integrera medarbetare i yttre tjänst blir allt mer betydelse-
full. Separatlösningar är oftast oflexibla – nu efterfrågas kommu-

nikationssystem som stöder medarbetarna med största möjliga 
frihet och flexibilitet under arbetet och ger dem möjlighet att 
själva bestämma när de vill vara tillgängliga.

 »   Utnyttja de moderna kommunikationslösningarna
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Ascotel IntelliGate 150/300 

Med anpassningsförmåga som en kameleont

Den passande lösningen
Ascotel IntelliGate 300 från Aastra är avsedd för de särskilda kom-
munikationsbehov som finns i små och medelstora företag. Detta 
innovativa system är skapat för upp till 40 anslutna personer, och 
vid ren IP-telefoni för ända upp till 50 deltagare. För företag och 
organisationer med upp till 10 medarbetare är Ascotel IntelliGate 
150 det idealiska kommunikationssystemet.

Redan i grundversionen har du tillgång till det mesta av prestan-
dan. IP-telefoni, helt integrerad mobil DECT-telefoni, tillkännagi-
vande före meddelanden, musik under väntetid och voice-mail 
till alla deltagare ingår i det omfattande standardpaketet.

Aastra utvecklar kommunikationssystem som alltid anpassar sig optimalt efter omgivningen.

Med Ascotel IntelliGate 150/300 har du två system till ditt förfogande, som båda tydligt kännetecknas av flexibilitet och integra-

tionsförmåga.

 »   Omfattande grundversion med hög prestanda

Framtiden är välkommen
Den hybrida systemkonstruktionen i Ascotel IntelliGate 150/300 
gör det möjligt att vid sidan om den traditionella telefonin 
(Analog alt. ISDN), även använda den nya innovativa talöverfö-
ringen via datanätet (IP-telefoni).

Tvekar du fortfarande inför att helt övergå till IP-telefoni? Använd 
dig av möjligheten att kombinera den klassiska tekniken med 
IP-telefoni. Då bestämmer du själv i vilken takt och i vilken 
utsträckning du vill använda respektive teknik. Ascotel IntelliGate 
150/300 garanterar att dagens krav uppfylls, och att även dina 
ännu okända framtida behov kommer att kunna hanteras.

 »   Med hybrida lösningar är du på den säkra sidan
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Länka samma ditt företag
Kunna sammankoppla företagets olika kontor, hemarbetsplat-
ser och mobilt arbetande medarbetare är några av de starka 
sidorna hos Ascotel IntelliGate 150/300. Här sker talöverföringen 
antingen på det klassiska sättet via det allmänna telefonnätet 
(PSTN) eller via bredbandsnätet (LAN, WAN). Dina medarbetare 
har tillgång till all prestanda och alla tjänster oberoende av var de 
befinner sig, på samma sätt som om de befann sig på företagets 
huvudkontor.

Den snabba övergången till IP-telefoni är idag främst attraktiv 
för företag som har höga kostnader för telefonsamtal mellan 
arbetsplatser på olika orter. Med IP-telefoni ringer du kostnads-
fritt inom hela det interna kommunikationsnätet. En samman-
länkningen med dom olika Ascotel IntelliGate-systemen sker 
problemfritt. Det går att när som helst utvidga ett befintligt 
Ascotel IntelliGate-nätverk (AIN) med Ascotel IntelliGate 150/300. 
Via QSIG-gränssnittet görs anslutningar även till andra tillverka-
res system.

Reagera omedelbart på förändringar inom organisationen
I många företag präglas vardagen av projekt som måste omsat-
tas snabbt. Dessutom sker ofta förändringar på arbetsområden 
och i projektteam. Moduluppbyggnaden av Ascotel IntelliGate 
150/300 gör att en anpassning bara kräver minimala ansträng-
ningar.

Nya deltagare och ny prestanda kan enkelt integreras i systemet 
med utökningskort eller frikopplas med licenser. Plug & Play-
kapaciteten hos utvalda komponenter gör dessutom att instal-
lationen går snabbt och problemfritt.

Systemegenskaper

 »   Utnyttja de besparningsmöjligheter 
som IP-telefonin ger

 »   Ett system för dina behov
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Flexibla monteringsvarianter
Ascotel IntelliGate 150/300 kan mycket enkelt monteras både på 
väggen eller i ett 19“-skåp. Tack vare det konsekventa utförandet 
med RJ45-kontakter kan en trådlös integrering i ett universellt 
byggnadskabelnät genomföras. Även en diskret och ljudlös 
användning i kontorsmiljö är möjlig – ingen störande fläkt och 
inga synliga kablar.

Hög lönsamhet
Ett acceptabelt anskaffningspris och låga driftskostnader är 
hörnstenarna i Ascotel IntelliGate 150/300. Redan på konceptsta-
diet underlättas en snabb och effektiv systemintegration av de 
genomtänkta projekteringsverktygen. Den befintliga funktionen 
Least-Cost-Routing skapar en kostnadseffektiv förbindelse till det 
allmänna nätet. När det gäller användning av IP-telefoni anlitar 
du SIP-baserade erbjudanden från respektive Internetleverantör. 
På så sätt kan driftskostnaderna sänkas avsevärt. Du drar då 
under flera år nytta av den kommunikationslösning som har den 
bästa prestandan och även den bästa lönsamheten.

Systemets Return of Investment (ROI) ökar även genom den höjda 
medarbetarproduktiviteten och den effektiva kund servicen. Om 
du återanvänder redan befintliga Ascotel Office-telefoner sjun-
ker givetvis anskaffningskostnaderna.

En enkel övergång
Som Ascotel 200-kund gynnas du på flera sätt av att övergå till 
den nya Ascotel IntelliGate 150/300. Överta förutom de instal-
lerade enheterna även befintliga instickskort och utnyttja de nya 
möjligheterna.

 »   Utmärkt pris - prestandaförhållande
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Aastra har en lämplig enhet för varje arbetsmiljö. För företags-
branscher med minskat kommunikationsbehov, t.ex. verkstäder 

och möteslokaler, till samtalsintensiva sekretariats- och förmed-
lingscentraler. Den eleganta och smidiga designen anpassar sig 
dessutom optimalt till den aktuella arbetsmiljön.

Enheter och program

 »   Den idealiska enheten för din arbetsmiljö

Bekvämt på alla områden
De högkvalitativa genomarbetade Office-enheterna i Ascotel 
IntelliGate-familjen kännetecknas av en hög talkvalitet, en tydlig 
display och en lättförståelig och intuitiv användarhantering. Den 
smarta Foxknappen, som anpassar sig till den aktuella situatio-
nen, leder dig genom menylistan. På så sätt ställer du in önskad 
funktion.

De enheter och program som finns i den nuvarande arbetsmiljön kompletterar Ascotel IntelliGate 150/300. Välj ur den omfat-

tande portföljen med Aastras användarvänliga och effektiva terminaler och program.
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Konfigurationsassistent
Från och med nu kan systemet tas i drift utan att du behöver 
få undervisning eller lägga ned mycket tid på att läsa bruks-
anvisningar. Den nya konfigurationsassistenten som nu ingår i 
standardpaketet ger ett omfattande stöd.

Den översiktliga menyguiden leder dig steg för steg igenom de 
viktigaste konfigurationsområdena. Om någon fråga trots detta 
inte kan besvaras eller om du vill utnyttja systemets hela effek-
tivitet och flexibilitet är du välkommen att kontakta en utbildad 
servicesamtalspartner eller en fackhandlare som kan hjälpa dig 
att använda tjänsten på bästa sätt.

Säkerhet och kvalitet betyder säkert mycket för dig. 
För oss också!
Kommunikation är livsnerven i många organisationer. Om affärs-
kritiska program drabbas av störningar kan det få allvarliga effek-
ter på verksamhetens resultat och även på företagets rykte.

För Aastras produkter gäller mycket stränga kvalitetsstandards, 
och de testas av oberoende kontrollinstitut med avseende på 
felfri och stabil drift. Resultatet av vår omfattande kompetens 
och mångåriga expertis är ett stort antal installerade system och 
många nöjda kunder.

Dra nytta av vårt know-how
Innan ett nytt kommunikationssystem tas i bruk ska en noggrann 
analys av nuvarande system och aktuella/kommande behov 
göras. Med utgångspunkt från detta kan den önskade system-
lösningen definieras exakt och dess produktivitetspotential 
utnyttjas till fullo.

Aastras noga utvalda och utbildade partners och deras profes-
sionella arbete innebär en garanti för friktionsfri och effektiv 
systemimplementering. Givetvis står vi till förfogande med våra 
omfattande kunskaper även under våra servicepartners arbete.

Vill du ha mer information?
Ytterligare information om våra produkter finns på Aastras 
 hemsida eller hos din Aastra-partner.

Gränssnittet mellan dina medarbetare
Arbetsprestationerna förbättras kraftigt om medarbetarna kan 
kommunicera effektivt med varandra. Dra nytta av de många  
möjligheterna till förbättrat samarbete inom teamen. Team-
display, automatisk återuppringning, namnval och gruppsamtal 
är bara några av de många praktiska funktionerna.

Var tillgänglig även utanför arbetsplatsen
Tack vare DECT-enheterna, som är utvecklade för mobil använd-
ning, är du tillgänglig på hela arbetsanläggningen.

Givetvis kan även din vanliga GSM-mobiltelefon anslutas till 
kommunikationssystemet. Då kan andra alltid nå dig på ett och 
samma telefonnummer. Även WLAN-telefoner kan användas 
inom det radiobaserade lokala nätverket. Om du någon gång 
inte vill bli störd kan den mångsidigt programmerbara automa-
tiska omkopplaren (Auto Attendant) vidarebefordra samtalen.

Skräddarsydda program för din företagskommunikation
Optimera dina kommunikationsprocesser med hjälp av skräd-
darsydda och effektiva program. Aastra erbjuder ett omfat-
tande sortiment av egna programvaruprodukter och certifierade 
program. CTI (Computer Telephone Integration), UMS (Unified 
Messaging Systeme), Alarming och Call- Center-lösningar förenk-
lar den professionella hanteringen av in- och utgående samtal 
och ökar medarbetarnas effektivitet.

Innovativa CTI-lösningar gör att du kan integrera befintliga kon-
taktdatabaser (t.ex. Microsoft® Exchange, Microsoft® Outlook®) 
och CD-telefonkataloger med telefonifunktionerna. På så sätt har 
du alla kundens kontaktuppgifter tillgängliga på bildskärmen 
redan innan du ringer upp. På samma professionella sätt kan du 
anpassa din hälsningsfras, och dokumentera och bearbeta varje 
förfrågan.

 »   Upplev den mobila friheten

 »   Imponera på dina kunder med innovativa tjänster

 »   Enkelt även om du inte är proffs

 »   Säkerheten främst

 »   Aastra, din pålitliga partner
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Aastra Telecom Schweiz AG
Ziegelmattstrasse 1
CH-4503 Solothurn
T  +41 32 655 33 33
F  +41 32 655 33 55
www.aastra.com

Aastra Telecom Sverige
Ascotel Sweden AB
Radiatorvägen 11
SE-702 27 Örebro
T  019-20 53 00
F 019-20 53 05
www.aastra.se
www.ascotel.se

Dotterbolag och filialer i:
Belgien, Cypern, Danmark, England, 
Finland, Frankrike, Holland, Italien, 
Norge, Portugal, Spanien, Tyskland, 
Österrike.

Godkänt kvalitetssystem

ISO 9001/EN 29001
Reg. nr. 10318-03

Fördelar och tillval hos Ascotel IntelliGate 150/300
Framtidsinriktad kommunikationsplattform med integrerad 
VoIP-funktionalitet (Voice over IP)

Lämpar sig för företag i alla branscher

Moduluppbyggnad ger möjlighet till stegvis utbyggnad

Optimerad vardagsanvändning tack vare ett brett enhets-
sortiment med intuitiv användning

Stort utbud av komfort- och teamfunktioner för effektivt arbete

Designapparater med litet utrymmesbehov

Direktanslutning av IP-telefoner

Helt integrerad trådlös telefoni (DECT) för tillgänglighet inom 
hela företaget

Integration av externa enheter (t.ex. mobiltelefoner) som  
interna deltagare kan utföras

Anslutning av Voice over Wireless LAN-komponenter

SIP-kompatibel i deltagar- och centralanslutning

Integrerad Voice-Mail i alla systems grundutföranden

Automatisk omkoppling (Auto Attendant) är integrerad

Call-Center

CTI-funktioner: Namnval, Clip-display, Microsoft® Outlook®-
kalendernotering på Office-enheter

E-postmeddelande vid inkomna telefonmeddelanden

Anslutning av externa kataloger/kontaktdatabaser (t.ex. 
Microsoft® Exchange, Microsoft® Outlook®, CD-telefonkatalog)

Alarmlösningar (t.ex. i produktionsmiljöer)

Flexibel anslutning av olika program via standardiserade  
gränssnitt (TAPI, Corba)

Transparent nätverk av upp till 11 system eller platser via 
Internet-protokoll med fullt stöd för alla prestanda  
(gäller endast Ascotel IntelliGate 300)

Effektiv systemhantering

Fjärrunderhåll/fjärrlarm möjligt

Flexibel vägg- och ställningsmontering

Grundutförande 
Ascotel IntelliGate 150 300
Insticksplatser utökningskort 2 4

Gränssnitt Office Systemenheter 2 4

Gränssnitt analoga enheter 2 2

Ingång för musikkälla 1 1

System-gränssnitt LAN 2 2

Standard Voice Mail  integrerad integrerad

DECT-telefoni integrerad integrerad

Voice over IP (VoIP) integrerad integrerad

 
Maxutförande 
Ascotel IntelliGate 150 300
Deltagare totalt 10 50

Trådbundna enheter totalt 10 42

 Systemenheter Office (icke-IP) 10 40

 Analoga enheter 10 18

 ISDN-enheter (2 per S-Bus) 10 24

IP-enheter 10 50

DECT-enheter 10 50

    DECT- radioenheter 4 / 8 kanal 6 / 3 20 / 10

Deltagargränssnitt totalt 12 22

 Deltagare- SST AD2 / a/b / S0 10 / 10 / 6 20 / 18 / 12

   LAN-portar tillval 8 16

Centralgränssnitt totalt 4 8

 Digitala centralgränssnitt T0 (2B) 4 8

 Analoga centralgränssnitt 4 8

 SIP Provider samtidig 10 10

Din telekommunikationsspecialist:

Ascotel, IntelliGate är registrerade varumärken som tillhör Aastra. 
Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. 


