Ascotel IntelliGate
Innovativa kommunikationssystem

Systemplattformen
Innovation – din kommunikationspartner

Framgång bygger på effektivitet. Framför allt när det gäller
kommunikation, direktförbindelser och smidiga arbetsflöden bidrar avsevärt till ett företags framgång. Aastra har
redan idag många av svaren på nya och viktiga utmaningar
tack vare Ascotels produktfamilj IntelliGate: flexibilitet, säkrade investeringar, framtidssäkra system och maximal tillförlitlighet. Ascotel IntelliGate visar dagligen att VoIP-integration och enastående kvalitet även kan fås till ett mycket
bra pris.

Ännu bättre
Med mer än 250 000 system installerade i Europa är namnet
Ascotel synonymt med en produktfamilj som är lika framgångsrik som spridd. Ascotel IntelliGate kombinerar innovativ
Internetteknik med klassisk telekommunikation. IP-integrering
(Internet Protocol) ger tilltalande, framtidssäkra alternativ för
företagens kommunikationer, t.ex. support av hem-pc genom
integrering i existerande datanät. Ascotel IntelliGate-systemet

» Systemet med moduler garanterar att det

smidigt kan anpassas till framtida lösningar.

är moduluppbyggt och kan med sitt stora antal integrerade
gränssnitt enkelt anpassas till ett företags växande behov. Den
användarvändliga kommunikationsplattformen och de lättanvända Office-terminalerna uppfyller dina krav oavsett företagets
storlek.
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IP – många anslutningsmöjligheter
Samverkan mellan telekommunikation och dataöverföring
baserad på IP-teknik har redan gjort stora framsteg. Ascotel
IntelliGate-system följer denna utveckling. Med röst- och dataöverföring via det befintliga datanätet öppnas nya och – inte
minst – kostnadseffektiva alternativ till att fundamentalt förbättra företagens kommunikation. Företag som finns på flera platser
kan genom det befintliga företagsnätet avveckla telefonin, och
spara in hittillsvarande samtalstaxor och kostnader för hyra av
extra ledningar. Precis som filialer kan också arbetsplatser i hemmet anslutas till huvudkontoret. Det innebär att fördelarna med
ett delat nätverk finns tillgängliga för företagets personal oavsett
om de arbetar på en filial eller hemifrån. Och det finns ingen
månatlig abonnemangskostnad för telefonlinjer.

Systemet växer tillsammans med dig
Navet i Ascotel IntelliGate kommunikationsplattformen består av
följande kärnsystem: Ascotel IntelliGate 150, 300, 2025, 2045 och
2065. De kan expanderas från 10 och 60 till upp till 400 abonnenter. Ett nätverk kan sammanlagt hantera upp till 600 abonnenter
på maximalt 40 olika ställen med full prestanda. Och för småföretag med tillväxtpotential är det så vist upplagt att du kan skifta
från Ascotel IntelliGate 2025 till system 2045 bara genom att byta
licens. Därmed blir inga komponenter överflödiga och ingen ny
programvara måste installeras – något som märks i plånboken!

Världen över förknippar människor schweizisk kvalitet med
tillförlitlighet, precision och hållbarhet. Långsiktig kvalitet kräver konsekvent inriktning på kundorientering. Aastra Telecom
Switzerland har framgångsrikt placerat sig på den internationella
marknaden med trendsättande lösningar för samlad röst- och
dataöverföring. Fokus har alltid legat på säkrade investeringar.
Schweizisk kvalitet – uppfyller dina förväntningar.
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Systemplattformen
Ett system som har många fördelar

Det mångsidiga systemet
Ascotel IntelliGate-systemen kan användas i alla växlar; analoga, ISDN eller IP (SIP), som fristående system eller transparent
nätverk på flera olika platser. Det går att välja mellan 19-tumsrackversion eller klassisk väggmonterad version. I rackversionen
passar Ascotel IntelliGate snyggt in i det allmänna fastighetsnätets kommunikationsskåp tillsammans med andra överföringsoch nätverkskomponenter. Det stora utbudet av standardiserade
gränssnitt gör att man enkelt kan ansluta alla vanliga röst- och
dataterminaler: telefoner, modem, datorer, faxar, personsökare,
porttelefoner, musikkällor etc.
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Det sociala systemet
De digitala Office-terminalerna i systemfamiljen Ascotel
IntelliGate klarar inte bara att skicka och ta emot meddelanden
mellan sig, utan kan även hantera meddelanden och larm från

» Ascotel IntelliGate kommunicerar även

utmärkt med IP, digitala och analoga röstoch dataterminaler.

externa system. Meddelande- och säkerhetslösningar från ett
stort antal externa leverantörer kan kommunicera med Ascotel
IntelliGate. Till och med programmerbara styrsystem kan skötas
från Office-terminalerna.

Det kraftfulla systemet
Ascotel IntelliGate ger dig all den prestanda som finns i en
modern kommunikationsplattform med bland annat direkt
vidarekoppling (Call Forwarding Unconditional, CFU), teamnätverk, användargrupper och ersättare som gör teamarbetet så
mycket enklare. Praktiska extra funktioner som lågprisuppringning (Least Cost Routing, LCR) eller samtalskostnad (som innebär
att kostnader för samtal som görs på din egna eller andras telefoner fördelas per användare) förenklar ekonomistyrningen och
gör telefontrafiken transparentare. Komplettera vid behov med
spärrfunktioner eller kopplingsbegränsningar. Terminalen på din
arbetsstation kan även enkelt fjärrstyras genom lösenord, t.ex.
genom att aktivera eller avaktivera CFU till din mobiltelefon. Och
tillsammans med IP kan du även ringa och ta emot telefonsamtal
lika bekvämt som vanligt och med alla funktionsalternativ när
du inte är vid ditt skrivbord, eller när du jobbar hemifrån. Det
finns med andra ord inga gränser för var och när du kan finnas
tillgänglig …

Det användarvänliga systemet
Ascotel IntelliGates terminalfamilj Office har inre värden som
är lika övertygande som de yttre estetiska med sin prisbelönta
design (vinnare av designutmärkelsen iF Design Award). Ta t.ex.
den förbluffande intelligenta Foxkey-menyn på samtliga model-

» Den smarta Foxkey-menyn hjälper dig att
använda Office-terminalen.

ler. Foxkey är framtagen för att ge intuitiv användarkomfort
och slippa omständligt läsande sida upp och sida ned i bruksanvisningen. Det gäller givetvis även för de trådlösa telefonerna.
Utvecklingen av Ascotel IntelliGates trådlösa Office-terminaler
styrdes av några övergripande mål: användarkomfort. Full prestanda. Samma funktionsutbud.
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SIP och Voice over IP
IP

IP (Internet Protocol) ger nya möjligheter också för röstkommunikation. Oavsett om det är tillsammans med bredbandstekniken
(DSL) i växlar, sammanslagning av flera telefonanläggningar i nätverk eller vid integration av arbetsplatser i hemmet.

SIP
SIP (Session Initiation Protocol) är en nyckelteknik vid sammanslagning av röst- och datakommunikation som Ascotel

» SIP för abonnent- och växelanslutning ger
flexibilitet och sparar pengar.

IntelliGate stöder både i växeln och i abonnentanslutningen.
Därigenom kan en bekväm standard som överensstämmer med
IP-telefoni användas för abonnentanslutningen och för mobila
terminaler som är anslutna till företagsnätet via WLAN.
Samma prestanda överallt
Ascotel IntelliGates nätverkssystem ger personalen på företagets
olika platser användbara extra funktioner som förfrågningar,
överflyttning och återuppringing, funktioner som fungerar perfekt även om användarna inte sitter i samma byggnad. Det går
även att sätta samman användargrupper med abonnenter från
olika ställen. Ett annat tillval är möjligheten att koppla telefon
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terminalerna direkt till Ascotel IntelliGate via befintligt IP-baserat
intranät. På så vis kan även små företagsenheter eller hemarbetsplatser dra fördel av kostnadseffektiva funktioner.
Koppla upp enskilda terminaler via IP
Även individuell telefonutrustning kan anslutas till Ascotel
IntelliGate-systemet oavsett placering. Enda villkoret för problemfri telefoni via befintligt datanät är en röstkompatibel IPanslutning. Det gör att du täcker hela kommunikationsbehovet
för filialerna eller hemarbetsplatserna. Och genom att optimera
användningen av befintliga resurser kan du minska investeringsmängden avsevärt.

Office 35IP och IP-nätverk

Office 35IP
Ringa via datanätet
Ascotel IntelliGates IP-terminaler har samma kraftfulla prestanda
som de vanliga Office-terminalerna. De används givetvis på
samma sätt. Samtliga IP-anslutningar kan styras centralt via

» Office 35IP-terminalen är utformad så att du ska

få decentraliserad telefoni med full funktionalitet.

Nätverkstransparens
Ascotel IntelliGates transparenta nätverkskoncept integrerar alla
abonnenter i ett kommunikationsnätverk i den övergripande
nätverksstrukturen som om användarna vore anslutna till ett
enda telefonsystem. Dessutom så klarar QSIG-gränssnittet att
integrera tredjepartsystem i ett Ascotel IntelliGate-nät. Och även
om du inte har ett matchande datanät, så kan Ascotel IntelliGate
nätverkskoppla ditt telefonsystem på vanligt sätt via växeln.

Ascotel Information Management System (AIMS). Det gör att
IP-telefonerna är enkla att installera och använda. Alla vanliga
dataregistrerings- och administrationsmekanismer stöds också.
Office 35IP – Sparar tid åt användare och administratörer – utan
att förlora kvalitet i röstöverföringen.
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Datortelefoniintegrering, CTI
Växa tillsammans…

Dagens krav på möjlighet att integrera telekommunikationssystem är lika skiftande som de är många. I ett nätverks
system med tillämpningar kan det samlade informationsflödet och därmed produktiviteten i företaget långsiktigt
förbättras. Ascotel IntelliGate integrerar oberoende viktiga
tillämpningar från CTI-området och har mjukvarutillämpningar som är certifierade i ett partnerprogram och som
utprovats och testats i praktiken. Certifieringen garanterar
en okomplicerad och säker driftsättning. Det innebär snabbare åtkomst. Högre effektivitet. Garanterad tillförlitlighet.

Enkel CTI-integrering
Standarder (TAPI 2.1) och egna innovationer gör det enklare att
genomföra ändringar och möjliggör direkttillgång till de utvidgade telefonfunktionerna i alla arbetsstationer. Vilket förbättrar
stabiliteten och tillförlitligheten i CTI-tillämpningarna, oavsett
om du har valt en serverbaserad lösning eller en lokal lösning
som installeras på klientdatorn.

» Öka din produktivitet med CTI-tillämpningar.
Rustad för framtiden
Ascotel IntelliGate stöder externa call center-lösningar på ett
smart sätt. Typiska funktioner som inloggning eller uppsamling
finns integrerade i systemet och kan lätt användas av abonnenterna (agenterna). Den integrerade nödkopplingen höjer
tillgängligheten för den övergripande lösningen ytterligare.
Flexibel inställning till nya individuella tillämpningar
Kraven ökar. Ascotel IntelliGate kan lätt anpassas i takt med
kraven. Tack vare den flexibla gränssnittsuppbyggnaden kan
till och med nya automatiserings- och larmprotokoll införas
effektivt.
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Röstbrevlådssystemet
Ersättare utan personalkostnad

Telekommunikation används allt intensivare till vardags i affärslivet. Ibland överstiger inkommande och utgående samtal den
befintliga kapaciteten. När det uppstår sådana flaskhalsar, så kan Ascotel IntelliGates inbyggda röstbrevlådssystem ge värdefull
hjälp. Det garanterar att samtalen hanteras smidigt och ger större tillgänglighet dygnet runt, samt ser till att dina kunder alltid
kommer fram.

Personlig assistent
Ascotel IntelliGates röstbrevlådssystem ger användare en personlig telefonsvararfunktion. Vid frånvaro kan de lämna meddelanden i individuella röstbrevlådor som kan lyssnas av internt

» Röstbrevlådesystemet är en proffsig ersättare

Enkel drift innebär bekvämlighet
Ascotel IntelliGate röstbrevlåda kan enkelt styras och skötas från
Office-terminalerna. Den är enkel att konfigurera, tillämpningsalternativen är flexibla och kan enkelt anpassas till kraven inom
varje affärsgren. Och eftersom du får ett e-postmeddelande varje
gång ett nytt meddelande har lämnats missar du inget.

när du har viktigare saker att göra.

eller externt när som helst. Beroende på vilken inställning som
är vald, så spelas samtalen in, förfrågningar skickas vidare eller
information lämnas till den som ringer.
Automatiskt kundvänlig
Alltid till din tjänst. Röstbrevlådssystemet kan som din automatiska telefonist spela in olika talmeddelanden och spela upp dem
tidsstyrt beroende på aktuellt driftläge som t.ex. rast eller helgdag. Den som ringer väljer och blir sedan kopplad. Det innebär
att dina team slipper en mängd rutinarbete och upprepning av
standardinformation om och om igen. Den automatiska telefonisten är fullständigt kvalificerad för att om och om igen upplysa
den som ringer in om kontorstiderna.
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PC-baserade systemterminaler
Ditt effektivitetscenter

Att ha bra överblick i en telefonbaserad affärsrörelse är nu viktigare än någonsin. Kunder ringer och har alla slags förfrågningar.
De vill bli kopplade. Lämna meddelanden. Vill ha information. Vill att informationen ska förmedlas rätt och tillförlitligt. Om
samtalen kopplas snabbt och rätt, så kan det ge ditt företag fin goodwill. Ascotel IntelliGate ger dig de rätta redskapen med
PC-baserade Office 1600/1600IP-terminaler för arbetsgrupper och Office 1560/1560IP för centraliserad samtalsöverföring.
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Office 1600/1600IP
Effektivt lagarbete
Med en Office 1600/1600IP-systemterminal så är samarbetet i
en användargrupp idealiskt. Det ger prestanda jämförbart med
mycket dyra call center-tillämpningar: in- och utloggning inom
gruppen. Tidsintervall för uppsamling av en telefonkontakt.
Möjlighet till individuella tidkort för gruppmedlemmarna. Delade
samtalslistor. Utökade teamknappar. Övervakningsfunktion. Det
innebär att man kan ställa upp individuella mål och nå dem tillsammans på ett mycket målinriktat sätt.

Office 1560/1560IP PC-operatörskonsol
En blick och du har full kontroll
«Är chefen här idag?»; «Vem har hand om verkstaden?»; «Var är
säljarna?» Med det tydligt strukturerade grafiska skärmgränssnittet på Office 1560 räcker en blick för att du ska få all aktuell
personalinformation du behöver: vem sitter i samtal; vem är

Mobil och flexibel
Med Office 1600IP är du alltid ansluten. På kontoret. När du
jobbar hemifrån. När du reser. Smidig samverkan med trådlösa Ascotel IntelliGate DECT-terminaler och tillgängligheten
hos Twin Comfort gör att du har rätt kombination av mobilitet
och närvaro även som medlem i en användargrupp. Och med
en IP-anslutning till företagsnätet kan du fullt ut dra nytta av de
smidiga och flexibla Office-systemterminalerna när som helst,
var som helst.

upptagen; vem är borta. Samtalen kan besvaras och kopplas
vidare med ett enkelt knapptryck eller musklick. Samtliga interna
och externa telefonkataloger finns snabbt till hands. Men det är
inte allt: med Office 1560 kan du även sköta telefonin samtidigt
som du arbetar i PC-program som t.ex. ordbehandlare eller kalkylblad.

» PC-operatörskonsolen gör att du kan

fortsätta med din korrespondens och
samtidigt svara i telefon.

Ascotel Information Management System
Allt handlar om inställning

En utomordentligt viktig funktion i ett modernt kommunikationssystem är möjligheten till anpassning. Mjukvarupaketet
AIMS (Ascotel Information Management System) används
för att planera, utforma, konfigurera, utöka och övervaka
telekommunikationssystemen. Det ser till att dina systeminställningar alltid är uppdaterade och alltid fullt funktionsdugliga.

Systeminställningsverktyget
Mjukvarupaketet Ascotel AIMS har flera integrerade programstyrningsfunktioner. Din installationspartner kan antingen använda
funktionerna direkt på plats eller fjärrstyrt för att ställa in systemet. Konfigurationsdata kan ändras medan systemet är i drift.
Offline-konfigurering utan avbrott
Din installationspartner kan även konfigurera offline. När han
är klar med systeminställningarna, så fjärröverför han dem till
systemet på överenskommen tid. Den här störningsfria konfigureringsformen gör att driften inte avbryts under kontorstid.
Alltid uppdaterad
Systemmjukvaran kan bytas enkelt av din installationspartner.
Före drifttagning kontrolleras mjukvarans aktualitet och uppdateras om du vill det. Du behöver inte göra några tidsödande
byten av minnesmoduler. Och du sparar tid, nerver och pengar
som kan investeras effektivare på annat håll.

» AIMS tar ditt telekommunikationssystem till

den högsta möjliga tekniska nivån – inget tjafs
och strul.

Övervakning
Många installationspartner har händelsestyrning för att centralt hämta och övervaka systemmeddelandena från Ascotel
IntelliGate-systemet. Flaskhalsar upptäcks direkt och motåtgärder kan planeras in i god tid.
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Office-terminaler
Komfortnivåer som täcker dina behov

Office-familjens terminalkoncept bygger på olika komfortnivåer. De olika modellerna togs fram för vissa användartyper baserat på tillämpningsområden. Gemensamt för alla modellerna är användarvänliga menyer som styrs av smarta Foxkey. Officeterminaler ger även ett fullt utbud av användbara telefonfunktioner, från integrerad teamfunktion till samtalslistor och listor
över besvarade samtal och tillgång till privata och centrala telefonböcker. Varje modell är anpassad till respektive teammedlems
krav. Konfigureringen är enklast möjliga och kan utföras internt av de anställda eller externt av en godkänd återförsäljare.
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Office 1600/1600IP
Teamtelefoni
Utvecklingen av nya Office 1600/1600IP ger en innovativ utökning av Office-terminalfamiljen. Med en kombination av resultat
för teamfunktioner och ett lättanvänt grafiskt användargränssnitt,
så har Aastra skapat en ny typ av företagstelefon. Teamanvändare
och krävande individuella användare som ofta är på språng har
nu fått ett effektivt redskap.

Office 45 och 45pro
Uppfyller de tuffaste kraven
Office 45 och Office 45pro kommer till sin rätt när de används i
större företagsenheter och på viktiga knytpunkter som sekretariat eller telefonist – platser som hanterar mycket stora mängder

Office 1560/1560IP PC-operatörskonsol
Centraliserad översikt
Med det tydligt strukturerade grafiska skärmgränssnittet på den
PC-baserade terminalen räcker en blick för att du ska få aktuell
överblick: vem sitter i samtal; vem är upptagen; vem är borta.
Samtalen besvaras och kopplas vidare med ett enkelt knapptryck
eller musklick.Med Office 1560/1560IP kan du till och med använda
PC-program som t.ex. ordbehandlare eller kalkylblad samtidigt
som du sköter telefonin.

telefontrafik. Den stora displayen, 22 siffer- och funktionsknappar, omfattande telefonbok och kraftfull handsfree-funktion
gör att «45»-modellerna kan användas som funktionstelefoner,
huvudtelefoner eller operatörskonsoler. På de här modellerna
kan användaren definiera egna systeminställningar med hjälp av
systemassistenten.

» De estetiskt utformade Office-terminalerna har
fått utmärkelsen iF Design Award.

Office 45pro-versionen har även bakgrundsbelyst display.

Office 35
Komfort för flitiga användare
Den här terminalen klarar lätt även kraftig telefontrafik och är
perfekt för utvalda team som har täta kundkontakter. Apparaten
har en alfanumerisk display med 2 x 24 tecken och handsfreefunktion och praktiskt headset-läge. De fem konfigurerbara

» Office 45pro har hög teknisk kvalitet som
kan hantera din krävande telefoni med
maximal effektivitet.

teamknapparna ger vardera en rad olika funktioner, t.ex. direktinterkom, plocka samtal eller direktkoppling till teammedlem.
Samtalsstatus («Ringer», «Samtal») indikeras även visuellt/akustiskt.

Office 10
Mycket teknik för pengarna
Den här designade digitala terminalen är ett kostnadseffektivt
alternativ till analoga terminaler. Med en Office 10 kan även
mindre flitiga användare få del av de kraftfulla funktionerna i
Ascotel IntelliGate. Om så behövs, så kan den lilla, kompakta
terminalen även väggmonteras.
Ska du expandera?
Gå ett steg längre…
Office-terminalerna 35, 35IP, 45 och 45pro kan kompletteras
med extra knappsatser eller ett alfanumeriskt tangentbord, så
att driften blir ännu enklare och effektiviteten ökas ytterligare.
Och lägg sedan till titansilverhöljen, så ger du din terminal den
slutgiltiga exklusiva touchen.

Office 35IP
Ringa via Internetprotokoll
Office 35IP har samma prestanda som Office 35 men är ansluten
till systemet via Internetprotokoll. Det innebär att du får alla
fördelarna med en IP-baserad lösning utan att du förlorar kvalitet
i röstöverföringen.
Office 25
Grunderna – och lite till
Utrymmessnåla mått och utmärkt pris-prestandaförhållande.
Office 25 är komfortnivån för normal användning. Förutom smart
menystyrning, så har Office 25 även en alfanumerisk display som
gör att du kan ringa upp din affärspartners nummer direkt via
det namn du sparat.
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Office-terminaler
Mobilitet med kvalitet

Obegränsad och brusfri: mobilitet utan kvalitetsförlust är en central fråga i modern telekommunikation. DECT-terminaler från
Ascotel IntelliGate ger en problemfri lösning på kraven för modern bärbar röstöverföring, samtidigt har de samma funktioner
som de fasta terminalerna. De trådlösa handenheterna har även funktioner som diskret ringsignal och handsfree-funktion. Så
fort du tar handenheten ur laddaren, så aktiverar den smarta Twin Comfort-funktionen automatiskt vidarekoppling (CFU) från
din fasta telefon till den bärbara. På så sätt har du din personliga information som t.ex. listor med besvarade samtal och telefonboken med dig var du än är. Mobil tillgänglighet fullt ut.

Office 135 och 135pro
Underbart praktisk
De attraktivt utformade och praktiska terminalerna håller dig
direktuppdaterad var du än är i företaget. Med tillvalsfunktionen
vibrationssignal på Office 135pro är du säker på att du kan nås

» I stort sett alla av Office-kontorsterminalernas
funktioner finns även i de trådlösa.

diskret, till och med under möten. Du kan även ansluta headset
till modellen. Den bakgrundsbelysta knappsatsen är användbar
vid dämpad belysning. Och finishen i titansilver ger Office 135pro
en särskild charm, oavsett ljuset.
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Office 160pro
Heltuff
Stänkskyddad och stötsäker: Office 160pro är framtagen först
och främst för tuffa industrimiljöer. Den är GAP-kompatibel
och har vibrationssignal. Det går även att ansluta olika headset.
Terminalen finns även i en specialversion för användning i områden med explosionsrisk. Precis som Office 135 och 135pro så är
även Office 160pro GAP-kompatibel.
System bas 4 och System bas 8
Problemfri mottagning
I kombination med extern antenn eller extra repeaterenheter, så
ger Ascotel IntelliGates basstationer optimal täckning i företagets lokaler. Finns med 4 eller 8 samtalskanaler. Nu behöver du
inte vara utan linje någonstans i företaget.

Huvudfunktioner
för
Office-telefoner

Office 10
Office 25
Office 35/35IP
Office 45/45pro
					

Office 135/
135pro

Office 160pro

•

•

Utförande
Avancerad systemterminal		

•

•

•

Terminal med linjeknappar			

•

•

Operatörsbord				

•

Indikeringar
Display		
Meddelande-LED

•

1*14 tecken alfa

2*24 tecken alfa

8*40 tecken alfa

4*15 tecken alfa

6*21 tecken alfa

•

•

•

•

•

•

•

Displaybelysning				

Office 45pro

Knappsatsbelysning					

Office 135pro

Funktionsknappar
Foxkey

•

•

•

•

•

•

4-vägs navigationsknapp						

•

Meny- och informationsknapp		

•

•

•

Programmerade funktionsknappar

2

4

8

12

Programmerbara knappar

3

4

5

10

Teamknappar			

•

•

Hotkey					

•		
2

2

1 (6 poster)

1 (6 poster)

Användarfunktioner
Besvarade samtal		

4

10

10

10

10

Samtallista		

4

10

10

10

10

Senast uppringda nummer

1

4

10

10

10

10

Privat telefonbok

10

10

40

250

40

100

•

•

Tillgång till central telefonbok		

•

•

•

Diskret uppringning					

•

•

Högtalarfunktion		

•

•

•

•

•

Handsfree			

•

•

•

•

Namnuppringning		

•

•

•

•

•

Ta emot meddelanden		

•

•

•

•

•

Sända meddelanden

•

•

•

•

•

•

Lämna meddelande		

•

•

•

•

•

Minneslapp				

•

Uppringningsförberedelse		

•

•

•

•

•

Väggfäste (tillbehör)

•

•
Office 135pro

•

•

Vibrator					
Headsetuttag			

•

•			

Skicka och ta emot SMS*		

•

•

•

GAP-standard					

•

•

Skyddsklass						

•
•
IP64

Anslutningar
Headset		

•

•

•

Extra knappsats (10 prog. knappar)			

•

•			

Alfanumeriskt tangentbord			

•

•

Office 35

•

Pocket Adapter

•

•

Office 135pro

•

Driftsdata
Standbytid					

120 tim

120 tim

Taltid					

12 tim

15 tim

* = Beroende av land

15

Grundutförande Ascotel IntelliGate
Insticksplatser utökningskort
Gränssnitt Office Systemenheter
Gränssnitt analoga enheter
Gränssnitt ISDN enheter
Ingång för musikkälla
System-gränssnitt LAN / V.24
Standard Voice Mail
DECT-telefoni
Voice over IP (VoIP)

150
2
2
2
1
2/integrerad
integrerad
integrerad

300
4
4
2
1
2/integrerad
integrerad
integrerad

2025
5
4
3
3
1
1/2
integrerad
integrerad
integrerad

2045
5
4
3
3
1
1/2
integrerad
integrerad
integrerad

2065
14
1
1/2
integrerad
integrerad
integrerad

Maxutförande Ascotel IntelliGate
Deltagare totalt
Trådbundna enheter totalt
Systemenheter Office (icke-IP)
Analoga enheter
ISDN-enheter (2 per S-Bus)
IP-enheter
DECT-enheter
DECT- radioenheter 4 / 8 kanal
Deltagargränssnitt totalt
Deltagare- AD2 / a/b / S0
LAN-portar tillval
Centralgränssnitt totalt
Digitala centralgränssnitt T0 (2B)
Digitala centralgränssnitt T2 (30B)
Analoga centralgränssnitt
SIP Provider samtidig

150
10
10
10
10
10
10
10
6/3
12
10 / 10 / 6
8
4
4
4
10

300
50
42
40
18
24
50
50
20 / 10
22
20 / 18 / 12
16
8
8
8
10

2025
30
30
30
12
14
30
30
4/4
16
12 / 12 / 7
10
7
1
4
10

2045
60
60
60
23
22
60
60
32 / 18
40
36 / 23 / 11
20
11
4
8
10

2065
400
400
400
168
128
400
400
128 / 128
320
320 / 168 / 64
74
64
16
32
10

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

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

Flexibel anslutning av olika program via standardiserade gränssnitt
(TAPI, Corba)
Transparent nätverk av upp till 40 system eller platser via Internetprotokoll med fullt stöd för alla prestanda
Effektiv systemhantering
Fjärrunderhåll/fjärrlarm möjligt
Flexibel vägg- och ställningsmontering

Din telekommunikationsspecialist:

Godkänt kvalitetssystem

ISO 9001:2000
Reg. nr. CH-20191-02

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

eud-0361_sv/3.0 Tryckt i Schweiz.
Tekniska ändringar och leveransmöjligheter förbehålls.

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 enhetssortiment
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®-kalender
notering 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)

