Prosty, elastyczny i nowoczesny
system telefoniczny PBX dla małych firm.
T300 PRO
T300 PRO to wysoko wydajny, elastyczny system telefoniczny
idealny dla małych firm. Użytkownicy mają do wyboru linię
stacjonarną, ISDN, VoIP i opcje komunikacji komórkowej,
a także mogą korzystać z sieci konwergentnej lub z łatwością
używać systemu PBX z istniejącym systemem. Obsługiwany
jest również pełny zakres funkcji profesjonalnych i integracja
ze środowiskiem ujednoliconej komunikacji.
Prosty w instalacji i zarządzaniu system T300 PRO
jest idealnym rozwiązaniem komunikacji w małej firmie
Wyprodukowany w Niemczech.
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Cechy szczególne:
• Licencja na serwer
• Konstrukcja bez wentylatora
• Połączenia przez Internet, stacjonarne , ISDN i komórkowe
• Proste, oszczędne zarządzanie przez sieć
• Serwer faksu, poczta głosowa (internetowa)
• Integracja CTI umożliwiająca transfer danych między
telefonem a komputerem
• Obsługa platform Windows®, MAC® i Linux®
• Otwarty interfejs UCI (ujednoliconej komunikacji)
• Bezobsługowa instalacja telefonu
• Klient komórkowy dla urządzeń iPhone® i BlackBerry®
• Bezpłatne połączenia wewnętrzne i jednolite numery
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telefonów

Możliwość rozbudowy.
System T300 PRO szybko i łatwo łączy firmy o wielu
lokalizacjach dzięki opcjom sieci IP. Po połączeniu dwóch
systemów za pomocą protokołu IP system T300 PRO
zarządza wymianą certyfikatów i informacji.

Synchronizacja w czasie rzeczywistym.
Po dodaniu nowej lokalizacji lub telefonu połączony system
T300 PRO PBX przeprowadza synchronizację w czasie
rzeczywistym. Zarządzanie obecnością jest wbudowane:
lampki zajętości na telefonie lub w aplikacji telefonicznej
informują o lokalizacji i statusie współpracowników.
Optymalna obsługa klientów.
Oparte na lokalizacjach grupy użytkowników w połączeniu
z elastycznymi funkcjami obsługi przepełnienia umożliwiają
skonsolidowanie rozproszonych central, infolinii działów
sprzedaży i marketingu lub pomocy technicznej.
Koniec z sygnałem zajętości i długimi kolejkami – czas
na obsługę najwyższej jakości.
Prosta instalacja i zarządzanie.
Wbudowane kreatory umożliwiają bezobsługową instalację,
dzięki czemu nowo dodane telefony zaczynają działać
w kilka minut. Intuicyjny interfejs oparty na przeglądarce
internetowej, funkcje przeciągania i upuszczania oraz obsługa
standardowych protokołów czynią konfigurację systemu
telefonicznego skrajnie prostym zadaniem.

T300 PRO
Sprawna i niezawodna komunikacja w małej firmie.
Dane techniczne
Książka telefoniczna i wybieranie numerów

Komunikacja
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• Identyfikacja rozmówców w przypadku połączeń
przychodzących, wychodzących i nieodebranych
• Programowalne klawisze skrótów
• Automatyczne wybieranie prefiksu lub wybór operatora
• Optymalne ekonomicznie trasowanie połączeń
• Oddzielne prywatne i publiczne książki adresowe
• Rozpoznawanie nazw w książce adresowej
• Dostosowywane numery szybkiego wybierania
• Wybieranie numerów z książki adresowej kliknięciem
• Alfabetyczna kolejność wpisów książki adresowej
• Wyszukiwanie
• Interfejs usługi LDAP
• Interfejs usługi Active Directory
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Odbieranie połączeń2

• Przekierowywanie przychodzących połączeń grup

i użytkowników do: interfejsu internetowego, poczty
głosowej lub na dowolne numery wewnętrzne/zewnętrzne

• Konfigurowanie przekierowywania połączeń i zarządzanie
nim w interfejsie internetowym
• Prosta struktura: przekierowanie przy zajętości/według
harmonogramu
• Przejmowanie połączeń
• Kolejki połączeń
• Wskaźnik połączeń nieodebranych
• Połączenie VIP ze specjalnym sygnałem
Integracja CTI

•
•
•
•
•

 icrosoft Outlook, Dynamics CRM, Salesforce CRM, Daylite,
M
SugarCRM, MAC OS, Mozilla Firefox, Lotus Notes, Sage Office
Line, CAS Genesis World
TAPI 2.1
Poczta głosowa na pocztę e-mail
Interfejs usługi LDAP
Interfejs usługi Active Directory

Poczta głosowa

• Zintegrowana poczta głosowa
• Poczta głosowa na pocztę e-mail
• Nieograniczona liczba kont poczty głosowej
• Spersonalizowane powitania (nieograniczona liczba)
• Wspólne konta poczty głosowej dla użytkowników/grup
• Sprawdzanie poczty głosowej w interfejsie internetowym
i na telefonie
• Prosta struktura (działanie: przy zajętości/po ustalonym czasie)

Elastyczne i skalowalne opcje komunikacji z systemem T300 PRO.
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Funkcje specjalne

• J akość dźwięku G.729, G.711, G.722
• A utomatyczne konfigurowanie
• „ Gorące biurka”: logowanie na różnych telefonach
• M uzyka przy oczekiwaniu
• A utomatyczne powitanie przed odebraniem
• Interaktywny menedżer połączeń z automatycznym nadzorem
• P rzejmowanie połączeń
• S terowana czasowo zmiana trybu dzień/noc
• P rzekierowanie Follow me (zabezpieczone kodem PIN)
Faks

• Zintegrowany serwer faksu
• Faks na e-mail
• Faks z biurka (sterownik drukowania faksu)
Interaktywny menedżer połączeń

• S terowanie za pomocą interfejsu internetowego
• W yświetlanie połączeń przychodzących, wychodzących
i wstrzymanych
• S zczegóły połączenia: numer, linia, nazwisko, adres i inne
• B ezpośrednie przekierowywanie połączeń przychodzących
do innych użytkowników, grup lub poczty głosowej
• P ołączenia konsultacyjne i przekazywanie połączeń
• P rzełączanie kliknięciem myszy
• K onferencje z aktywnego połączenia
• Ł atwe wybieranie numerów kliknięciem z książki adresowej,
za pomocą klawiatury komputera lub klawiatury telefonu
• N agrywanie rozmów
• L ista ponownego wybierania numerów

T300 PRO

Sale konferencyjne

• Nieograniczona liczba wirtualnych sal konferencyjnych
• Definiowanie jednego lub wielu moderatorów
• Konfiguracja i zarządzanie w interfejsie internetowym
• Przypisywanie numeru wewnętrznego lub zewnętrznego
do poszczególnych sal konferencyjnych
• Nazywanie sal konferencyjnych
• Dostęp zabezpieczony kodem PIN
• Asystent zapraszania
• Automatyczne zaproszenia pocztą elektroniczną
z informacjami o logowaniu
• Konferencje cykliczne z ustawionym czasem
• Interaktywny interfejs dla moderatorów/uczestników
• Wyświetlanie uczestników i statusów w interfejsie

Konfiguracje
System T300 PRO, dzięki obsłudze jednej dodatkowej karty PCI,
umożliwia następujące konfiguracje:

GIGASET PBX
T300 PRO

GIGASET PBX
T300 PRO

4x

FXO

4x

ISDN/BRI

2x

S2M

1 PCI SLOT

1 PCI SLOT

internetowym

Konfiguracja telefonów IP2

•
•
•
• Operatorzy SIP: bez ograniczeń
• Łączenie kanałów SIP

 rogramowalne klawisze funkcyjne
P
Wyszukiwanie w centralnej książce telefonicznej
Automatyczna konfiguracja za pomocą automatycznego
wyszukiwania serwera lub emisji SIP

Sprzęt

• Mini ITX (konstrukcja bez wentylatora)
• 325 mm (D) x 265 mm (S) x 80 mm (W)
• Zasilanie 100-240 V, maks. 90 W
• Intel Atom 230 (Dual Core), 512 KB RAM, dysk SSD 8 GB
• 1 gniazdo PCI, 1 karta LAN 100 Mbit, 4 porty USB
• Dwuletnia gwarancja
Dodatkowe licencje dla użytkowników

• Dostępne pakiety dla 1, 5 lub 10 użytkowników
www.gigaset.com/pro
1 Z opcjonalną kartą rozszerzenia PCI
2 Funkcje zależne od zarejestrowanego zestawu telefonicznego
3 Funkcja zależna od kraju, sieci lub operatora

GIGASET PBX
T300 PRO

1 PCI SLOT

Wydawca: Gigaset Communications GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone. Z zastrzeżeniem zmian technicznych, konstrukcyjnych i zmian dostępności.
Nazwy produktów wspomniane w tym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

T300 PRO

To najlepszy wybór.

Nowa linia profesjonalna Gigaset zapewnia firmom
skrojone na miarę systemy telefoniczne wspomagające
komunikację. Odkryj więcej! Skontaktuj się
z przedstawicielem firmy Gigaset lub odwiedź stronę
gigaset.com/pro.

