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Ανοίξτε νέους ορίζοντες
στην  επιχείρησή σας.

Η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση ν’ αντιμετωπίζει 

κάθε κατάσταση με δυναμισμό, αποτελεσματικότητα  κι ευελιξία.

Στις δύσκολες στιγμές είναι σημαντικό να μπορείς ν’ 

αναγνωρίζεις και ν’ αξιοποιείς τις ευκαιρίες με τον καλύτερο 

τρόπο. Ανταγωνισμός και παραγωγικότητα είναι οι βασικοί 

παράγοντες για μια  σωστή διαχείριση του κόστους καθώς επίσης 

και η δυνατότητα αντιμετώπισης των σχέσεων με τους πελάτες 

διαδραματίζουν έναν θεμελιώδη ρόλο. 

Για την απόκτηση αυτών των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητο στην 

επιχείρηση και στο ανθρώπινο δυναμικό της, να υπάρχει η καλύτερη 

μορφή επικοινωνίας η οποία να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει  κάθε 

τύπου  ανάγκη με εξελιγμένες δυνατότητες ώστε  να προβάλλεται με 

τον καλύτερο τρόπο η εικόνα της εταιρείας.



OpenIP Γραμμές  Εσωτερικά   DECT Κανάλια ∆ιαστάσεις Βάρος Μέγιστος Κατανάλωση
ΟΤΕ max  max  Εσωτ. / Kεραίες VoIP ερμαρίου ερμαρίου αριθμός ερμαρίων

eXtra Small 8 24 ΟΧΙ (μόνο WiFi) 4 346x246x90 2,5 Kg 1+μον.επέκ.            25 W
Small 40 48 40/16 24 406x440x231 13,2 Kg 1 80 W
Medium 40 96 80/16 40 406x440x231 13,2 Kg 2 120 W

Large 196 288 192/24 200 410x630x238 15,0 Kg 3 350 W
eXtra Large 400 600 192/24 200 410x630x238 15,0 Kg 6 (1) 900 W
(1) 2 στήλες των 3 ερμαρίων

Χωρητικότητα συστήματος

Ανοικτό σε κάθε δική σας ανάγκη επικοινωνίας 
ψηφιακή ή αναλογική.

Με τα τηλεφωνικά κέντρα Promelit OpenIP, έχετε ένα 
ολοκληρωμένο τηλεφωνικό σύστημα και σε όλες τις 
περιπτώσεις ανοικτή επικοινωνία.
Ανοικτή γιατί σας δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης όλων 
των τεχνολογιών χωρίς να χρειάζεται να πετάξετε τον 
προηγούμενο εξοπλισμό σας στον οποίο είχατε επενδύσει.
Ανοικτή γιατί είναι επεκτάσιμη: προσαρμόζεται σε κάθε 
απαίτηση που έχει η επιχείρησή σας και μπορείτε να 
κάνετε οποιαδήποτε αναβάθμιση με τον καλύτερο τρόπο 
τόσο από πλευράς κόστους όσο και αξιοποίησης του 
προηγούμενου εξοπλισμού.
Ανοικτή γιατί σας προσφέρει μια πλήρη γκάμα 
τηλεφωνικών συσκευών για όλες τις ανάγκες και 
σας επιτρέπει ν' αξιοποιήσετε στο έπακρο όλες τις 
δυνατότητες χωρίς να χρειάζεται να πληρώνετε Services 
ή να πετάξετε τον παλιό, ξεπερασμένο τεχνολογικά 
εξοπλισμό.
Ανοικτή γιατί βασίζεται σε όλα τα διεθνή στάνταρ 
πρωτόκολλα των τηλεπικοινωνιών και επομένως είναι πολύ 
εύκολα προσαρμόσιμο στις δικές σας λύσεις και στις δικές 
σας τεχνολογίες.
Ανοικτή γιατί μπορεί να προσαρμοστεί κομμάτι-κομμάτι 
σ' όλη την επιφάνεια της εργασίας σας 
αναλόγως των αναγκών της δικής σας 
επιχείρησης και αναλόγως της γεωγρα-
φικής κατανομής της εταιρείας (εάν 
έχετε υποκαταστήματα ή προσωπικό 
που εργάζεται εκτός γραφείων της 
εταιρείας, προμηθευτές ή 
πελάτες που θέλετε να 
έχετε άμεση επικοινωνία.)



7004N 7004D 7008D 7016D 7024D 7024LD 
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Οθόνη

Πλήκτρα Οθόνης (Soft Key)

Πλήκτρο πλοήγησης

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Πλήκτρα λειτουργιών

Ανοικτή συνομιλία

Ακουστικά κεφαλής

Επιτοίχια στήριξη

Φωτεινή ένδειξη μηνύματος

∆υνατότητα για κονσόλα DSS

Ένδειξη κλήσεων (εισερχόμενες, 
εξερχόμενες, αναπάντητες)

Καταγραφή συνομιλίας⁽¹⁾

Σύνδεση με ακουστικό Bluetooth⁽¹⁾

Πολυφωνικές μελωδίες⁽¹⁾

Ακρόαση full duplex ⁽¹⁾

Β
ασ

ικ
ές

 Λ
ει

το
υρ

γί
ες

Π
ρ

όσ
θε

τε
ς 

∆
υν

ατ
ότ

η
τε

ς

 - - - Ναι Ναι Ναι

 - - - Ναι Ναι Ναι

 Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

 Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

 - - Ναι Ναι Ναι Ναι

 - - - 3 3 3

 - 1x16 2x24 3x24 3x24  Full Large Display 

   μόνο ακρόαση      μόνο ακρόαση Ναι Ναι Ναι Ναι

 - - - Ναι Ναι Ναι

 - - - - Ναι Ναι

 - - - - Ναι Ναι

 - - - Ναι Ναι Ναι

 - - - Ναι Ναι Ναι

(1) Με πρόσθετη κάρτα

Ανοικτή επιλογή στις τηλεφωνικές συσκευές.

Η λειτουργικότητα  συναντά το στυλ. Η ήδη 
βραβευμένη για το Design σειρά ψηφιακών τηλεφώνων 
OpenIP ξέρει να απαντά στις δικές σας ανάγκες 
συνδυάζοντας ευκολία στη χρήση, κομψότητα, 
αισθητική, εργονομία, μέγεθος κι ευελιξία.
Σας δίνεται η ευκαιρία να επιλέξετε μέσα από μια 
μεγάλη γκάμα τηλεφωνικών συσκευών τεχνολογικά 
προηγμένων οι οποίες ξεκινάνε από τις πιο απλές 
και οικονομικές μέχρι τις πιο εξειδικευμένες με 
δυνατότητες ακουστικού bluetooth και πολυφωνικές 
μελωδίες μέχρι το Virtual τηλέφωνο σε PC (το λεγόμενο 
Soft phone) καθώς επίσης  ασύρματες συσκευές DECT 
οι οποίες σας προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση 
φορητότητας και όλ’ αυτά με πολύ εύκολες λειτουργίες 

και design που σας επιτρέπει να τοποθετηθεί σε κάθε 
τύπο γραφείου.
Τα ειδικά modules που μπορούν να προστεθούν  
όπως ακουστικά bluetooth, πολυφωνικές μελωδίες, 
καταγραφή συνομιλίας σε προσωπικό υπολογιστή, 
σας επιτρέπουν μία περαιτέρω προσωποποίηση της 
τηλεφωνικής σας συσκευής.
Τα τηλεφωνικά κέντρα της σειράς OpenIP είναι 
συμβατά με όλες τις προηγούμενες ψηφιακές 
τηλεφωνικές συσκευές Promelit και LG Electronics
καθώς επίσης και με όλες τις απλές αναλογικές 
συσκευές του εμπορίου παρέχοντας αναγνώριση 
κλήσης (CLI).



OpenIP 7016D - Executive

OpenIP 7024LD - Large Display

OpenIP 7024D - DeLuxe

> Οθόνη LCD 3 γραμμών Χ 24 χαρακτήρες
> 24 προγραμματιζόμενα  πλήκτρα με led 
διπλού χρώματος
> 4 πλήκτρα σταθερών λειτουργιών
> 3 πλήκτρα οθόνης (Soft Key)
> Εύχρηστα πλήκτρα πλοήγησης
> Ένδειξη κλήσεων (εισερχόμενες , 
εξερχόμενες, αναπάντητες)
> Σύνδεση ακουστικών κεφαλής
> Καταγραφή ομιλίας σε υπολογιστή μέσω 
θύρας USB* 
> Συμβατό με ακουστικά Bluetooth*
Διαθέσιμα χρώματα

> Οθόνη LCD 3 γραμμών Χ 24 χαρακτήρες.
> 16 προγραμματιζόμενα πλήκτρα με led 
διπλού χρώματος
> 4 πλήκτρα σταθερών λειτουργιών
> 3 πλήκτρα οθόνης (Soft Key)
> Εύχρηστα πλήκτρα πλοήγησης
> Ένδειξη κλήσεων (εισερχόμενες , 
εξερχόμενες, αναπάντητες) 
> Σύνδεση ακουστικών κεφαλής
Διαθέσιμα χρώματα

* Προαιρετικά

> Μεγάλη οθόνη 9 γραμμών Χ 32 
χαρακτήρες με δυνατότητα ένδειξης:
- Μηνιαίου Ημερολόγιου
- Organizer
- Ευρετηρίου
> 24 προγραμματιζόμενα  πλήκτρα με 
led διπλού χρώματος
> 4 πλήκτρα σταθερών λειτουργιών
> 3 πλήκτρα οθόνης (Soft Key)

> Εύχρηστα πλήκτρα πλοήγησης
> Ένδειξη κλήσεων (εισερχόμενες, 
εξερχόμενες, αναπάντητες)
> Σύνδεση ακουστικών κεφαλής
> Καταγραφή ομιλίας σε υπολογιστή 
μέσω θύρας USB*
> Συμβατό με ακουστικά Bluetooth*

Διαθέσιμα χρώματα



OpenIP 7008D - Business

OpenIP 7004D - Comfort

OpenIP 7004N - Standard

> Οθόνη LCD δύο γραμμών Χ 24 χαρακτήρες 
> 8 προγραμματιζόμενα πλήκτρα led ενός 
χρώματος 
> 2 πλήκτρα σταθερών λειτουργιών
> Σύνδεση ακουστικών κεφαλής
> Λυχνία Message
Διαθέσιμα χρώματα

> Οθόνη LCD μιας γραμμής Χ 24     

χαρακτήρες

> 2 προγραμματιζόμενα πλήκτρα led 

ενός χρώματος 

> 2 πλήκτρα σταθερών λειτουργιών

> Λυχνία Message

Διαθέσιμα χρώματα

> 2 προγραμματιζόμενα πλήκτρα led 

ενός χρώματος 

> 2 πλήκτρα σταθερών λειτουργιών

> Λυχνία Message

Διαθέσιμα χρώματα

Ανοικτή επιλογή στις τηλεφωνικές συσκευές.



Κεντρικά Γραφεία

Τηλέφωνα

Τηλέφωνο IP

Τηλε-εργασία/Εκτός Γραφείου

Για να ανοίξετε την επιχείρηση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Η σημερινή σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να ξέρει 
να επεκτείνεται. Δεν πρέπει να είναι περιορισμένη 
μόνο στην τοπική αγορά αλλά να είναι παρούσα και 
να μπορεί να λειτουργεί σε μια πιο μεγάλη ακτίνα. 
Η επικοινωνία με τους πελάτες, τους προμηθευτές, 
τους συνεργάτες στο εσωτερικό και το εξωτερικό, 
είναι το εργαλείο για να γίνει η εταιρία πιο δυναμική, 
ν’ αξιοποιήσει στο έπακρο την κάθε ευκαιρία για 
επιχειρηματική δραστηριότητα και ν’ απαντήσει 

με τον καλύτερο τρόπο στις σημερινές ανάγκες 
της αγοράς. Προφορικά μηνύματα, αποστολή 
πληροφοριών, κατεύθυνση κλήσεων, μηνύματα για 
την αναμονή, συνεργασία μεταξύ τηλεφώνου και 
PC, σύνδεση με το Internet, ευκολία στη διαχείριση 
και service του συστήματος δεν είναι σήμερα 
προαιρετικές λειτουργίες αλλά βασικές ανάγκες 
για να καταφέρεται τον καλύτερο συντελεστή 
παραγωγικότητας.



Τηλέφωνο

Τηλέφωνα

Υποκατάστημα

Τα τηλεφωνικά κέντρα OpenIP εξασφαλίζουν όλες τις 
απαραίτητες  λειτουργίες σε επίπεδο επικοινωνίας φωνής 
και πλήρη ενοποίηση με άλλα τηλεφωνικά κέντρα και 
τεχνολογίες σε απομακρυσμένα σημεία επιτυγχάνοντας 
ταυτόχρονα συμβατότητα με όλες τις απαραίτητες 
εφαρμογές.
Το σύστημα επιτρέπει στους απομακρυσμένους 
χρήστες να συνδέονται με πολύ εύκολο τρόπο με την 
τεχνολογία Voip. Ειδικά σχεδιασμένο για επιχειρήσεις με 
πολλά υποκαταστήματα επιτρέποντας να δημιουργείτε 
αποδοτικά δίκτυα WAN επάνω σε δίκτυα υπολογιστών 
(LAN) 

Σε κάθε υποκατάστημα οι χρήστες έχουν στη διάθεσή 
τους όλη τη γκάμα των λειτουργιών και δυνατοτήτων 
που προσφέρει το κεντρικό τηλεφωνικό σύστημα σε 
συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος και την απόσταση ,το 
κάθε σημείο της επιχείρησης μπορεί να είναι μέρος 
ολόκληρου του συστήματος.

Τα τηλέφωνα VOIP της σειράς IP 7500 μπορούν να 
συνδεθούν απ’ ευθείας σε θύρα LAN εντός ή εκτός του 
χώρου της επιχείρησης μέσω γραμμής ADSL.
Και στις δύο περιπτώσεις επιτρέπει την απεικόνιση της 
κατάστασης κάθε εσωτερικού συμπεριλαμβάνοντας και 
πρόσβαση στις εξωτερικές γραμμές.

Η μονάδα RSG η οποία συνδέεται με τον ίδιο τρόπο 
στο σύστημα, είναι σχεδιασμένη για μικρά γραφεία 
και αποθήκες και σας επιτρέπει να έχετε ένα ψηφιακό 
τηλέφωνο της σειράς 7000 και ένα απλό αναλογικό 
εσωτερικό (για φαξ ή ασύρματο) και συνεργάζεται με 
το κεντρικό τηλεφωνικό σύστημα ως αναπόσπαστο 
κομμάτι, παρέχοντας στα εσωτερικά όλες τις λειτουργίες 
μιας ψηφιακής συσκευής σαν να βρίσκεται στα κεντρικά 
γραφεία της επιχείρησης.
Διαθέτει μια είσοδο για απλή γραμμή ΟΤΕ και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να κάνουμε τοπικές τηλεφωνικές 
κλήσης , είτε σε περίπτωση ανάγκης σε διακοπή της 
γραμμής ADSL καθώς επίσης για να γίνονται κλήσης 
με χαμηλότερη χρέωση από τα κεντρικά γραφεία όταν 
απευθύνονται στο συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο. 

Με την κάρτα επέκτασης VOIB είναι δυνατόν 
να φτιάξουμε ένα δίκτυο με τηλεφωνικά κέντρα 
OpenIP το καθένα με τα δικά του χαρακτηριστικά και 
δυνατότητες αλλά ταυτόχρονα να έχουμε ένα κοινό 
πλάνο αριθμών στα εσωτερικά έτσι ώστε η διακίνηση των 
τηλεφωνημάτων μεταξύ των κεντρικών γραφείων και των 
υποκαταστημάτων, να γίνεται με την τεχνολογία VOIP και 
με μηδενικό κόστος εσωτερικών κλήσεων.

Το λογισμικό Soft Phone, που αναφέρεται αναλυτικά 
σε επόμενη σελίδα, είναι ένα εικονικό τηλέφωνο πάνω 
σε ένα φορητό υπολογιστή και επιτρέπει την είσοδο 
στο εσωτερικό τηλεφωνικό δίκτυο της εταιρείας από 
οποιοδήποτε σημείο του κόσμου αρκεί να υπάρχει μία 
σύνδεση internet.

Ανοικτό στην αναβάθμιση



Ανοικτό στις υπηρεσίες και τις δυνατότητες.

Το τηλέφωνο αποτελεί συχνά την πρώτη επαφή με 
τους πελάτες σας και είτε στην περίπτωση απάντησης 
των γραμμών από την τηλεφωνήτρια είτε σε 
περίπτωση αυτόματης απάντησης με ηχογραφημένα 
μηνύματα, θα πρέπει να δίνει την καλύτερη εικόνα σε 
λειτουργικότητα και ευελιξία.
Το τηλεφωνικό σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη σωστή 
και αποδοτική διαχείριση των κλήσεων και ταυτόχρονα 
να είναι εύκολο στον έλεγχο και την αξιοπιστία του.

Στις βασικές λειτουργίες όπως αναμονή, μεταβίβαση 
κλήσεων, ανακοίνωση, αναγνώριση κλήσης με όνομα, 
συνδιάσκεψη, μέχρι την αυτόματη απάντηση των 
εισερχομένων κλήσεων με ηχογραφημένα μηνύματα 
και τη χρήση αυτόματου τηλεφωνητή (Voice mail), το 
σύστημα Promelit OpenIp  είναι πραγματικά ανοικτό και 
σας επιτρέπει να επιλέξετε και να χρησιμοποιήσετε τη 
λειτουργία που είναι απαραίτητη στη συγκεκριμένη στιγμή 
με εύκολο και γρήγορο τρόπο χωρίς να είναι ανάγκη να 
καταφύγετε σε πολύπλοκες λύσεις υψηλού κόστους. 
Η μείωση του κόστους των τηλεφωνικών κλήσεων 
εξασφαλίζεται από το ενσωματωμένο λογισμικό LCR 
(Least Cost Routing) το οποίο ελέγχει αυτόματα τις 
εξερχόμενες κλήσεις ανάλογα με τον προορισμό τους  και 
τις κατευθύνει στον αντίστοιχο φορέα με τη χαμηλότερη 
χρέωση.



To Ez Phone και Ez Attendant είναι δυο 
προγράμματα σχεδιασμένα για την ενοποίηση 
της τηλεφωνικής συσκευής με τον προσωπικό 
σας υπολογιστή (PC) και σας επιτρέπει να 
χρησιμοποιείται την οθόνη του υπολογιστή για να 
βλέπεται πολύ εύκολα και σε μεγαλύτερη επιφάνεια  
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Το Ez Phone δίνει τη δυνατότητα χειρισμού της 
τηλεφωνικής συσκευής μέσω του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή (PC) με εξελιγμένες δυνατότητες όπως απ’ 
ευθείας κλήσεις από τον τηλεφωνικό σας κατάλογο 
μ’ ένα απλό “κλίκ” του mouse πάνω στο νούμερο του 
τηλεφώνου. Σας δίνει επιπλέον δυνατότητες με πλήρη 
χειρισμό της συσκευής σας (αναμονή, μεταβίβαση 
γραμμών, συνδιάσκεψη, απάντηση εισερχόμενης κλήσης 
κ.λ.π.) μέσα από  τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα 
πλήθος εφαρμογών (αποστολή / λήψη μηνυμάτων σε 
συσκευές με οθόνη), καθώς επίσης αυτόματη απεικόνιση 
καρτέλας πελάτη κατά την εισερχόμενη κλήση 
γνωρίζοντας άμεσα τα πλήρη στοιχεία του πελάτη που 
σας έχει καλέσει.
Μπορείτε να επιλέξετε έναν τηλεφωνικό αριθμό απ’ 
οποιοδήποτε πρόγραμμα ή από το δικό σας database 
και να το μετατρέψετε σε τηλεφωνική κλήση.
Διαθέτει επίσης απεικόνιση όλων των εσωτερικών 
της εταιρείας και μπορείτε να βλέπετε πότε είναι 
κατειλημμένα ή να τα καλέσετε απ’ ευθείας από το PC.

Το Ez Attendant, εκτός των λειτουργιών που αναφέραμε 
πιο πάνω, δίνει πρόσθετες δυνατότητες για τη θέση της 
τηλεφωνήτριας και παρέχει τη δυνατότητα όλων των 
χειρισμών του τηλεφωνικού κέντρου από το mouse 
ή από το πληκτρολόγιο του PC. Η διαχείριση των 
τηλεφωνικών κλήσεων γίνεται πιο απλή και αποδοτική 
δίνοντας τη δυνατότητα στην τηλεφωνήτρια να 
γνωρίζει ποιος ανταποκριτής έχει προτεραιότητα με 
βάση την αναγνώριση κλήσης, ή με βάση το χρόνο 
που βρίσκεται στην αναμονή, ή εάν η κλήση είναι 
επιστροφή από εσωτερικό που δεν έχει απαντήσει, έτσι 
ώστε η τηλεφωνήτρια να γνωρίζει ποια κλήση πρέπει ν’ 
απαντήσει πρώτη.
Για την αποτελεσματικότερη χρήση μπορεί επίσης να 
συνδεθεί στην τηλεφωνική συσκευή ακουστικό κεφαλής 
με μικρόφωνο με δυνατότητα απομόνωσής του κατά 
τη διάρκεια που η τηλεφωνήτρια διαχειρίζεται κλήσεις 
ή ενημερώνει τους χρήστες μέσω γραπτών μηνυμάτων, 
e-mail ή SMS για τις κλήσεις που έχουν δεχτεί κατά 
την απουσία τους.Τα μηνύματα αυτά μπορούν να 
εμφανίζονται στους ενδιαφερόμενους στην οθόνη της 
τηλεφωνικής τους συσκευής ή στον υπολογιστή τους σε 
περίπτωση που έχουν ήδη εγκατεστημένο το Ez Phone.



WIT-300H 
Terminale IP Wireless

Τα τηλεφωνικά κέντρα Promelit OpenIP συνδέουν 
με τον καλύτερο τρόπο τους υπαλλήλους που 
βρίσκονται στο χώρο του γραφείου τους με αυτούς 
που μετακινούνται στους χώρους της εταιρείας με το 
χαμηλότερο κόστος που υπήρξε ποτέ. 
Από το Bluetooth μέχρι το DECT και από το WiFi 
μέχρι την κινητή τηλεφωνία  το σύστημα παρέχει 
όλες τις λειτουργίες ενσωματωμένες ή με κάρτες 
επέκτασης για να επιτρέπει σε όλους τους χρήστες 
την μεγαλύτερη φορητότητα, είτε βρίσκεστε στο 
χώρο της εταιρείας είτε σε ταξίδι εκτός εταιρείας.

Το σύστημα είναι ειδικά 
σχεδιασμένο με βάση τις 
συνήθειες των χρηστών από το 
κινητό τηλέφωνο. Για το λόγο 
αυτό έχει γίνει πρόβλεψη για 
πλήκτρα όπως το Navigation 
που σας επιτρέπει να κινήστε 
με εύκολο τρόπο στο μενού 
του τηλεφώνου καθώς επίσης 
και σύνδεση ακουστικού 
Bluetooth που σας επιτρέπει 
να μιλάτε ελεύθερα χωρίς 
καλώδιο ακουστικού μέχρι την 
δυνατότητα συνδυασμού του 
σταθερού τηλεφώνου μ’ ένα 
ασύρματο ή κινητό τηλέφωνο. 
Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να 

δέχεστε τις κλήσεις του εσωτερικού ταυτόχρονα και 
στο κινητό σας τηλέφωνο δίνοντας την εντύπωση ότι 
βρίσκεσται στο γραφείο σας.
Η φορητότητα στο χώρο της εταιρείας επιτυγχάνεται 
μέσω του συστήματος DECT με μέγιστη δυνατότητα 
μέχρι 192 ασύρματων εσωτερικών DECT ή των 
καινούργιων ασύρματων τηλεφώνων WiFi έχοντας 
επικοινωνία μέσω των ασύρματων δικτύων 
υπολογιστών, παρέχοντας όλες τις δυνατότητες της 
τεχνολογίας IP.

Η μεγαλύτερη φορητότητα επιτυγχάνετε από την 
εφαρμογή Soft Phone η οποία είναι ένα πρόγραμμα 
που εγκαθιστάτε σε οποιονδήποτε φορητό ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και επιτρέπει στο χρήστη να έχει ένα IP 
τηλέφωνο στο PC, δίνοντας τη δυνατότητα να είστε 
συνδεδεμένοι στο τηλεφωνικό δίκτυο της εταιρείας 
μέσω μιας σύνδεσης internet όπως το ADSL ή με 
τη χρήση Hot Spot WiFI ή μέσω σύνδεσης DHCP 
από το ξενοδοχείο. Χρησιμοποιώντας ακουστικά 
ή τα ενσωματωμένα ηχεία και το μικρόφωνο του 
υπολογιστή, μπορείτε να κάνετε κλήσεις στα εσωτερικά 
της εταιρείας ή τηλεφωνικές αστικές κλήσεις μέσω 
των γραμμών της εταιρείας. Το πρόγραμμα Soft 
Phone συνεργάζεται με το Outlook και μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε κλήσεις μ’ ένα απλό “κλικ” του 
mouse επάνω στα ήδη καταχωρημένα νούμερα των 
επαφών του address book ή αν θέλετε μπορείτε να 
προγραμματίσετε τα ευέλικτα πλήκτρα με τα νούμερα 
που καλείτε πιο συχνά.

Ανοικτό στη φορητότητα.



Από τις απλές εφαρμογές των εταιρειών μέχρι τις 
πιο εξειδικευμένες, από το ξενοδοχείο μέχρι  τους 
δημόσιους οργανισμούς και από το Call Center 
μέχρι το εσωτερικό Help Desk, το τηλεφωνικό 
κέντρο Promelit OpenIP είναι πραγματικά 
ανοικτό για να μπορεί να παρέχει ενσωματωμένες 
δυνατότητες σε ένα πολύ μεγάλο πεδίο εφαρμογών.  

Αλλά προπάντων, χάρη στο εξειδικευμένο τεχνικό 
δυναμικό και το έμπειρο δίκτυο αντιπροσώπων μας, 
μπορείτε να προσαρμόσετε το σύστημα με βάση τις 
δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις ώστε να δώσετε 
τη μέγιστη δυνατή λύση στον τρόπο επικοινωνίας 
της επιχείρησής σας.

Συσκευές - Προγραμματιζόμενα πλήκτρα από το χρήστη, οθόνη 
με εμφάνιση ημερομηνίας, ώρας, αριθμού καλούντος, τηλεφωνικός 
κατάλογος με νούμερο και όνομα, ζευγάρι διευθυντού / γραμματέως, 
λειτουργία “Μην ενοχλείτε” (DND), αυτόματη επανάκληση, ταυτόχρονη 
χρήση ακουστικού με ανοικτή ακρόαση, αλλαγή κουδουνισμού για 
εισερχόμενες / εξερχόμενες κλήσεις, δυνατότητα πολυφωνικών ήχων 
(προαιρετικά), πλήκτρο απομόνωσης μικροφώνου, σύνδεση συσκευών 
μέχρι 1000 μέτρα (Μοντέλα 7004D/ 7004N).

Διαχείριση κλήσεων - Αυτόματη αναμονή κλήσης, ένδειξη εσωτερικής 
/ εξωτερικής κλήσης, δυνατότητα επιλογής εναλλακτικού φορέα, 
υπερπήδηση φραγής με προσωπικό κωδικό, κωδικός μαρκαρίσματος 
των εξωτερικών κλήσεων, κλείδωμα / ξεκλείδωμα συσκευής με κωδικό, 
αυτόματη επιλογή εναλλακτικού φορέα, αυτόματο κλείσιμο γραμμής, 
αυτόματη κατανομή εισερχομένων κλήσεων (ACD), εξασφάλιση 
επικοινωνιών σε περίπτωση βλάβης του συστήματος.

Αναμονή κλήσεων - Ένδειξη αναμονής κλήσης εσωτερικού ή εξωτερικής 
γραμμής, προσωπική αναμονή ή αναμονή συστήματος, ανάληψη 
αναμονής από οποιοδήποτε εσωτερικό με χρήση κωδικού, επιλογή 
μουσικής στην αναμονή για κάθε γραμμή, παρκάρισμα κλήσης στην 
αναμονή του συστήματος.

Μεταβίβαση κλήσεων - Μεταβίβαση εξωτερικής γραμμής στα 
εσωτερικά τηλέφωνα, μεταβίβαση εξωτερικής γραμμής σε οποιοδήποτε 
κινητό ή σταθερό τηλέφωνο (με χρήση δεύτερης εξωτερικής γραμμής), 
μεταβίβαση από εσωτερικό σε εσωτερικό, μεταβίβαση σε κατειλημμένο 
εσωτερικό με αναμονή κλήσης. 

Προώθηση κλήσεων - Προώθηση κλήσεων σε άλλο εσωτερικό, 
προώθηση κλήσεων σε σταθερό νούμερο ή κινητό, προώθηση σε 
περίπτωση μη απάντησης ή κατειλημμένου,  προώθηση με χρονική 
καθυστέρηση.

Συνδιάσκεψη - Συνδιάσκεψη τριών, τεσσάρων ή και πέντε ατόμων 
με οποιοδήποτε συνδυασμό (εσωτερικών ή εξωτερικών γραμμών), 
δυνατότητα συνδιάσκεψης σε προεπιλεγμένο conference room (με 
προαιρετική χρήση κωδικού).

Αναγγελίες - Δυνατότητα αναγγελίας σε όλα τα ψηφιακά εσωτερικά, 
σύνδεση με εξωτερικό ενισχυτή για ανακοινώσεις σε μεγάλους χώρους 
(εργοστάσια, πολυκαταστήματα κ.λ.π) επιλογή ζώνης αναγγελίας, 
δυνατότητα ηχογράφησης προεπιλεγμένων αναγγελιών.

Οπτικές ενδείξεις - Προγραμματισμός πλήκτρων εξωτερικών γραμμών, 
εμφάνιση αριθμού κλήσης ή ονόματος στις ψηφιακές συσκευές και στα 
ασύρματα DECT, ένδειξη αναμονής κλήσης και αριθμού καλούντος, 
ένδειξη αριθμού μηνυμάτων Voice Mail, εμφάνιση λίστας των τελευταίων 
αριθμών εισερχόμενων / εξερχόμενων και αναπάντητων κλήσεων, άμεση 
καταχώρηση σε μνήμη του καλούντος αριθμού.

Διασύνδεση - Σύνδεση με άλλα συστήματα με χρήση VOIP σε τοπικό 
δίκτυο και σε γραμμές ADSL, υποστήριξη πρωτοκόλλου Qsig, σύνδεση 
τηλεφώνων IP, σύνδεση μονάδων RSG.

Προγραμματισμός - Προγραμματισμός συστήματος μέσω ηλεκτρονικού 
υπολογιστή (PC) ή μέσω ψηφιακής συσκευής ή θύρας Lan, ενσωματωμένο 
ISDN modem τηλεπρογραμματισμού, διάφορα επίπεδα πρόσβασης στον 
προγραμματισμό ανάλογα με τον χειριστή.

Καταγραφή κόστους κλήσεων - Άμεση αναγραφή κόστους σε Euro 
στην οθόνη του εσωτερικού, καταγραφή και αποθήκευση μονάδων και 
χρηματικού κόστους ανά εσωτερικό.

Τηλεφωνικές μνήμες - Προσωπικές τηλεφωνικές μνήμες για κάθε 
εσωτερικό με δυνατότητα προγραμματισμού ονόματος, μνήμες 
συστήματος με δυνατότητα υπερπήδησης φραγής ( μέχρι 3.000 μνήμες).

Ξενοδοχειακό πρόγραμμα - Δυνατότητες check in - check out, 
αφύπνιση, εισαγωγή προεπιλεγμένου κόστους τηλεφωνημάτων,  ένδειξη 
κατάστασης καθαριότητας δωματίου, διασύνδεση με τα περισσότερα 
ξενοδοχειακά πακέτα της αγοράς.

Νυχτερινή λειτουργία - Αυτόματη ή χειροκίνητη αλλαγή ημερήσιας 
- νυχτερινής λειτουργίας, δυνατότητα κλειδώματος εσωτερικών σε 
νυχτερινή λειτουργία, ανάληψη κλήσεων και κλήσεις εκτάκτου ανάγκης.

Voice Mail (Προαιρετικά) - Δυνατότητα τοποθέτησης εσωτερικής 
κάρτας Voice Mail για προσωπικό τηλεφωνητή σε όλα τα εσωτερικά 
μέχρι 30 ώρες, αυτόματη προαπάντηση των εισερχομένων κλήσεων με 
ηχογραφημένα μηνύματα καθοδήγησης, πρόσβαση στον τηλεφωνητή και 
λήψη μηνυμάτων εξ’ αποστάσεως.

Βασικές Δυνατότητες Συστήματος

Ανοικτό στις δικές σας εφαρμογές.



Promelit. Πάντα ανοικτά για εσάς.

H Promelit είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων της LG Electronics για 

την Ιταλία και την Ελλάδα καθώς επίσης και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, εστιάζοντας τις δραστηριότητές 

της σε προϊόντα που αποσκοπούν σε επαγγελματικές εφαρμογές και τηλεπικοινωνιακές λύσεις. Το έτος 

2004 επιβεβαίωσε την πρώτη θέση στην Ιταλική αγορά με περισσότερες από 140.000 εγκατεστημένες 

γραμμές τηλεφώνων με συνολικό τζίρο 32 εκατομμυρίων ευρώ. 

Η Promelit αποτελεί τον καλύτερο και πιο αξιόπιστο συνεργάτη για τις σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές 

λύσεις δίνοντας την δυνατότητα για μια ιδανική προώθηση των επικοινωνιών σας στις  τεχνολογίες IP. 

Μέσω του έμπειρου τεχνικού δυναμικού και των εξειδικευμένων συνεργατών της σε όλη την Ελλάδα, 

εγγυάται υπεύθυνη μελέτη και άριστη εγκατάσταση στο χώρο σας 

καθώς και την άμεση τεχνική υποστήριξη σε οποιοδήποτε σημείο της 

Ελλάδας.
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Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σχεδιασμός μπορούν ν’ αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση


