Grandstream UCM
družina IP central
UCM družina
Centralna točka IP poenotenih komunikacij, ki omogoča govorno telefonijo, videotelefonijo,
videokonference, mobilnost, videonadzor in delo od doma a je hkrati izjemno preprosta za
administracijo. Centrale družine UCM so varne in zanesljive, hkrati pa ponujajo najnovejše funkcije
poenotenih komunikacij po zelo ugodni ceni, brez vsakršnih licenčnih provizij ali dodatnih stroškov po
funkcijah.

Pozicioniranje

Glavne funkcije

UCM družina IP telefonskih central omogoča
podjetjem poenotenje večih tehnologij, kot so
govorna telefonija, videotelefonija,
videokonference, video nadzor, mobilne
komunikacije, delo od doma in upravljanje
dostopa do objekta, ki je lahko lokalno ali
daljinsko upravljano. Družina UCM je varna in
zanesljiva in hkrati ponuja najnovejše funkcije
poenotene komunikacije po zelo ugodni ceni,
brez vsakršnih licenčnih provizij ali dodatnih
stroškov po funkcijah.
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Čakalne vrste

Popolna
varnost

Pregled modelov v družini UCM
Model
SIP računi
Sočasni klici
LCD zaslon
FXO/FXS priključki
Interni priključki
Sočasni klici
Video-konferenčni klici
Avdio-konferenčni klici
Omrežni priključki
Drugi priključki
Govorni odzivnik
Klicni ce nter

UCM6301

UCM630 2

ź
ź

zvez
Avtomatska funkcija odkrivanja in »Zeroconﬁguration« za Grandstream telefonske
aparate
Preprosta integracija s CRM sistemi,
hotelskimi sistemi in drugimi aplikacijami
Podpira SIP govorne in video komunikacije
Čakalne vrste, IVR odzivniki, CDR zapisi,
avtomatski posredovalec ...
UCM RemoteConnect za preprosto
konﬁguracijo oddaljenih priključkov
Brezplačna GS Wave aplikacija za mobilne
uporabnike
Gigabitni omrežni priključki s podporo za PoE
Najboljša varnostna zaščita z uporabo SRTP,
TLS in HTTPS kodiranja
UCM630 4

UCM630 8

500
1000
2000
3000
75
150
300
450
Barvni LCD 320 x 240 , občutljiv na dotik
Matrični LCD 128 x 32 z dvema tipkama
1 FXO, 1 FXS
2 FXO, 2 FXS
4 FXO, 4 FXS
8 FXO, 8 FXS
500
1000
2000
3000
75
150
300
450
2 sobi, do 12 udeležencev
3 sobe, do 20 udeležencev
4 sobe, do 40 udeležencev
8 sob, do 60 udeležencev
Do 75 udeležencev
Do 150 udeležencev
Do 200 udeležencev
Do 300 udeležencev
3 Gigabitni priključki s podporo za PoE+
1 x USB 3.0, 1 SD kartica
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0,
2 x USB 3.0, 1 SD kartica
1 SD kartica
5 nivojski IVR (interaktivni govorni odzivnik) v različnih jezikih
Več nastavljivih čakalnih vrst, samodejna distribucija klicev glede na usposobljenost , razpoložljivost, dnevno
obremenitev. Nadzorna plošča za prikaz stanja.
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