
iPECSMG 

Media Gateway 
 
Σύστημα τηλεπικοινωνιών για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 
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iPECSmg 

Media Gateway 

Σύστημα τηλεπικοινωνιών  

iPECS MG της LG-ERICSSON 

Ιδανικό για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

Το iPECS MG (Media Gateway) της LG-ERICSSON έχει 
όλα τα προσόντα για να μπορέσουν οι μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις να επιτύχουν τη μέγιστη δυνατή 
απόδοση με τη βέλτιστη χρήση των πόρων ενός 
τηλεπικοινωνιακού συστήματος. 
Υψηλή απόδοση, μεγάλη ευελιξία, απόλυτη 
συμβατότητα, είναι μερικές από τις υπηρεσίες που 
διαθέτει, καθώς και εφαρμογές λογισμικού οι οποίες 
βελτιστοποιούν την λειτουργία της επιχείρησης, 
συμβατότητα σε παραδοσιακά και IP κυκλώματα, 
εύκολος προγραμματισμός τοπικά και απομακρυσμένα, 
πλήρης επεκτασιμότητα, και το τελευταίο αλλά πολύ 
σημαντικό, η εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας 
και ο σεβασμός για το περιβάλλον: το MG iPECS της 
LG-ERICSSON έχει πραγματικά τα πάντα για να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες σας όσον αφορά τις 
τηλεπικοινωνίες. Με ιδανικό τρόπο. 
 

•Ενσωματωμένη IP τεχνολογία 

•Ιδεατά εσωτερικά 
•Οικονομική κατανάλωση 
•Πλατφόρμα “business-ready” 
•Τεχνολογία VoIP με IPSec και QoS 
•Τυποποιημένη αρχιτεκτονική για υψηλή συμβατότητα 
•Εύκολη εξ αποστάσεως συντήρηση 
 

•Πλήρες σετ εξειδικευμένων λειτουργιών αλλά εύκολο στη 
χρήση 
•Εγκατάσταση Plug and play  
•Εφαρμογές βασισμένες σε IP για την βελτίωση της 
παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού 
•Πλήρης γκάμα IP και ψηφιακών συσκευών, ανάλογα με το 
μοντέλο 
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Εξαιρετικά αποδοτικό 
 
Οι πλατφόρμες τηλεπικοινωνίας iPECS MG της LG-ERICSSON έχουν προηγμένα χαρακτηριστικά , εκμεταλλεύονται τις 
εφαρμογές PBX και φέρνουν την ευκολία στον υπολογιστή σας μέσω Ενοποιημένων Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων (UCS). 
Περισσότερο στο “business ready” όπως επίσης και η βάση προγραμματισμού, περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά 
υπηρεσιών και πόρων καθώς και τις δυνατότητες που απαιτούνται για κάθε ανάγκη επέκτασης των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων. Αποτελεσματική επικοινωνία, βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, συμβατότητα πρόσφατων 
τεχνολογιών με παλιότερες, ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη με την αποδοτικότητα front line, ελαχιστοποίηση 
κόστους κατανάλωσης. Οι στόχοι του iPECS MG της LG-ERICSSON καθιστούν δυνατή την επιτυχία. Παρέχει μέγιστη 
ασφάλεια και υψηλή κινητικότητα, πλήρη παραμετροποίηση και εύκολη συντήρηση.  
Είναι πραγματικά απλό.  
 

Απλοποιημένη  και πολλαπλή συνδεσιμότητα 
Συνδεσιμότητα  βασισμένη σε WAN με δυνατότητα 
απομακρυσμένης διαχείρισης. Εξασφαλίζει 
απεριόριστη ευκινησία στο γραφείο αλλά και στον 
δρόμο.  Οι προηγμένες IP εφαρμογές, προσφέρουν 
εξελιγμένες λειτουργίες. 

Ασφάλεια και ποιότητα φωνής 
Το iPECS MG της LG-ERICSSON,  εξασφαλίζει τη 
υψηλότερη ποιότητα φωνής και ασφάλειας με τη 
χρήση βασικών τεχνολογιών όπως 802.1p / q 
(προτεραιότητες Ethernet και VLAN), pretagging 
(ιεράρχηση DiffServ Πακέτων IP) και το IPSec (VPN 
και φωνητική κωδικοποίηση). 

Ευρύ φάσμα υπηρεσιών 
Διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα με φωνητικές 
αναγγελίες και αναγνώριση  καλούντος για την 
διαχείριση των κλήσεων, διάσκεψη με αποστολή 
SMS, αυτόματο voice mail, ασύρματη περιήγηση στο 
Web, εφαρμογές UCD 
και LCR:  
Το MG IPECS της LG-ERICSSON προσφέρει όλες τις 
υπηρεσίες που απαιτούνται για την επαγγελματική 
διαχείριση των τηλεπικοινωνιών. Και πολύ 
περισσότερο. 

Εγγυημένη κινητικότητα εντός και 
εκτός του γραφείου 
Υψηλή ποιότητα και ασφάλεια μέσω 
συσκευής DECT. Η ασύρματη 
συνδεσιμότητα επιτρέπει τη διασύνδεση 
με τις συσκευές με WiFi. 
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Μεγάλη ευελιξία 
Μιλώντας για ένα σύστημα από 6 έως 300 εσωτερικά για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
χρήστης έχει διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες τότε γίνεται αντιληπτό το γιατί μία επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει το 
IPECS MG.Στο σύστημα αυτό μπορούν να συνδεθούν απλά, ψηφιακά,  IP, DECT, DECT WiFi ,κινητά, PC σαν εσωτερικά 
του και έτσι το προσωπικό της εταιρίας μπορεί να εκτελέσει λειτουργίες που απαιτούν ειδικές εφαρμογές. 
Πλήρης βελτίωση των hardware για συμβατότητα παλιών με νέων τεχνολογιών. 
Δεν αποτελεί έκπληξη το ότι το iPECS MG της LG-ERICSSON είναι ευέλικτο και σπονδυλωτό και παρέχει τη δυνατότητα  
προσαρμογής στις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα; Υπέροχα!     
 

Περισσότερα προγράμματα 
Στο σύστημα iPECS MG της LG-ERICSSON , 
όλοι οι προγραμματισμοί ορίζονται από τον 
χρήστη. 
Όχι μόνο όσον αφορά το σύστημα, αλλά 
επίσης για παράδειγμα δεσμεύει τα εσωτερικά 
νούμερα, να μην υπερβαίνουν τους 
προκαθορισμένους κανόνες.  

Σύγκλιση τεχνολογιών φωνής και δεδομένων 
Ως μια ανεξάρτητη λύση,  το iPECS MG της LG-
ERICSSON μπορεί να συνδυάσει μια ευρεία  γκάμα 
προϊόντων φωνής και δεδομένων, προκειμένου να 
δημιουργηθεί μία πλατφόρμα τηλεπικοινωνιών που 
να καλύπτει τις ανάγκες των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων. 
Και είναι συνδεδεμένο με το πλήρες φάσμα των 
τηλεφωνικών κέντρων της LG 

Εικονικά εσωτερικά: πολλαπλασιάστε τα 
οφέλη, όχι τον εξοπλισμό 
Το iPECS MG της LG-ERICSSON, σας επιτρέπει να 
δημιουργήσετε εικονικά εσωτερικά νούμερα χωρίς 
να αυξήσετε τα ports του συστήματος. 
Επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο να 
χρησιμοποιηθεί μια συσκευή από περισσότερους 
ανθρώπους. 
 

Αυξημένη ευελιξία για τις βάσεις Dect 
Χάρη στις κεραίες 4 και 6 καναλιών, είναι πιο 
εύκολο να προσαρμοστεί το σύστημα στις ανάγκες 
σας, χωρίς σπατάλη πόρων και με την ευκολία της 
επέκτασης.  Ο μεγαλύτερος συνδυασμός αριθμών  
που είναι εφικτός στη διάρκεια της εγκατάστασης 
(πολλαπλάσιο του 4, 6 και x4 + x6), επιτρέπει τον 
καλύτερο σχεδιασμό του συστήματος ανάλογα με 
τις ανάγκες. 
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Κλιμακωτή ανάπτυξη 
Παρέχει στην μικρή και μεσαία επιχείρηση τη δυνατότητα υψηλότερου ρυθμού ανάπτυξης από την μεγάλη επιχείρηση. 
Μπορεί να ικανοποιήσει διαφορετικές απαιτήσεις σε βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη βάση , καθώς και να κάνει 
τροποποιήσεις αναβάθμισης ανάλογα με την δυναμική της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, μπορεί  μια μικρή και μεσαία 
επιχείρηση να έχει κλιμακωτή ανάπτυξη κι επεκτασιμότητα με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η LG ERICSSON με το 
iPECS MG δίνει λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα. 
 

Από TDM με IP σε πλήρες IP με ευκολία 
To iPECS MG της LG ERICSSON  κάνει ομαλή 
μετάβαση  ενός TDM σε πλήρες IP σύστημα , 
διαθέτει συμβατότητα των παλιών με τις νέες 
τεχνολογίες και επιτρέπει στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις να περάσουν στον κόσμο της IP 
τεχνολογίας.  
  

Πρακτικότητα 19 ιντσών.   
Το iPECS MG της LG ERICSSON ενσωματώνεται στον 
εξοπλισμό δεδομένων μιας επιχείρησης, αφού είναι έτοιμο να 
τοποθετηθεί σε rack 19 ιντσών (standard)  και δεν χρειάζεται 
μετατροπέα. 
Παρέχει τη δυνατότητα εύκολης επεκτασιμότητας που είναι 
πολύ σημαντική για τις μικρές επιχειρήσεις . 

Εύκολο στη χρήση και στις λειτουργίες 
Ένας παράγοντας για να εξετάσει κανείς την αγορά 
ενός συστήματος τηλεπικοινωνιών, είναι η απλότητα 
της καθημερινής χρήσης και η συντήρηση καθώς και 
η μέγιστη απόδοση και μείωση του κόστους 
λειτουργίας. 
Η μοναδική αρχιτεκτονική του iPECS MG της LG 
ERICSSON, ΄’εχει σχεδιαστεί για την εύκολη 
εγκατάσταση «plug and play». Απλώς συνδέετε τη 
συσκευή με το εταιρικό LAN και αυτόματα θα τεθεί 
σε λειτουργία. Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε 
συσκευές, απλώς συνδέστε σε μια θύρα LAN.   
 
 

Δικτυακό σύστημα διαχείρισης: Πως μπορείτε να 
ελέγχετε το σύστημα εξ αποστάσεως. 
Το iPECS MG της LG ERICSSON προσφέρει ένα μοναδικό 
σύστημα εξ αποστάσεως διαχείρισης  
Μέσω Internet Explorer επιτρέπει σε έναν εξουσιοδοτημένο 
χρήστη να ελέγχει την κατάσταση και τη λειτουργία, 
διαθέτει ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων  ανάλογα 
με τις ανάγκες του πελάτη,  δυνατότητα συλλογής 
στατιστικών στοιχείων κίνησης δεδομένων, όλα εξ 
αποστάσεως βασισμένο στο πρωτόκολλο SNMP (Simple 
Network Management Protocol) ! 
Η  διαχείριση του συστήματος δεν εξαρτάται από την 
απόσταση της εγκατάστασης και από την πάροδο του 
χρόνου. 
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Πλούσια γκάμα παρεχομένων Υπηρεσιών 
Το iPECS MG της LG ERICSSON προσφέρει όλες τις υπηρεσίες ενός συστήματος για τις  
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκε με την εμπειρία στις μεγάλες 
επιχειρήσεις. Εδώ είναι οι κύριες υπηρεσίες: 

Λειτουργίες εξωτερικών γραμμών 

Αναμονή των εξωτερικών γραμμών 

Διαφορετικοί ήχοι κουδουνισμού 

Κλήσεις VoIP μέσω παρόχων 

VoIP κλήσεις peer to peer 

VoIP κλήσεις από το διαδίκτυο 

Ομαδοποίηση των εξωτερικών γραμμών 

Χρονικός περιορισμός κλήσεων 

Προσωπική γραμμή 

Αποθήκευση κληθέντων αριθμών 

Αναγνώριση καλούντος και 
δρομολόγηση 

Μουσική αναμονής 

Συντετμημένη επιλογή 

Σύστημα ταχείας κλήσης 

Παρκάρισμα κλήσεων (Call Park) 

Αναγνώριση καλούντος στις εξωτερικές 
γραμμές 

Αυτόματη επανάληψη (ACNR) 
Επανάκληση τελευταίου κληθέντος 
αριθμού 

Συμπληρωματικές υπηρεσίες ISDN  

CLIR/ COLR 

Χρέωση κλήσης (AOC) 

Ταυτότητα καλούντος (CLIP) 

Ταυτότητας κληθέντος (COLP) 

Πολλαπλοί συνδρομητικοί αριθμοί  MSN 
Μεταβίβαση κλήσης 

Σύστημα Διευθυντού/ Γραμματέως 

Συνδιάσκεψη εξωτερικών γραμμών. 

Διαχείριση υπηρεσιών 

Αναγνώριση κλήσης 

Κατάργηση  υπηρεσιών χρήστη 

Επισύνδεση σε κατειλημμένο 

Ημερήσια / Νυχτερινή / Weekend 
λειτουργία 

 

 Υπηρεσίες κλήσης 

•Αναγνώριση κλήσης 

•Εσωτερικές και εξωτερικές 
ανακοινώσεις (Paging) 

•Απάντηση σε ανακοίνωση 

•Εξωτερικά 

•Εσωτερικά 

•Κλήση Walkie talkie 

•Προώθηση κλήσεων: 

•Άμεση/Απασχολημένο/ δεν 
απαντά/ Σε άλλη εξωτερική 
γραμμή 

•Ομάδες εσωτερικών με  

 φωνητικά μηνύματα 

•Μουσική στην αναμονή 

•Κλήση με το σήκωμα του 

 ακουστικού (Hot /Warm 
line) 

•Μην ενοχλείτε 

•Αναμονή κλήσεων 

 

Υπηρεσίες συστήματος 

Επιλογή οικονομικότερου παρόχου (LCR) 

Εξ αποστάσεως αναβάθμιση λογισμικού 

Συναγερμοί 

Φωνητικές αναγγελίες 

Εξωτερική πηγή μουσικής 

Αναγνώριση κλήσης στα απλά εσωτερικά  

Επιλογή κωδικού λογαριασμού 

Προσωπικός κωδικός 

Συνδιάσκεψη 

Χρεώσεις κλήσεων (σε ISDN και PSTN) 

Hot desk 

Ταυτότητα καλούντος 

Ειδοποίηση κλήσης σε αναμονή 

Αναμονή μηνύματος 

Απευθείας πρόσβαση εσωτερικού (DISA) 

Φωνητικά μηνύματα με 70 υπομενού 

Ομάδες κουδουνισμού 

Ομοιόμορφη κατανομή κλήσεων (UCD) 

Συνδιάσκεψη μέχρι 11 μέρη 

Χειριστής/ Χειριστές (Attendant) 

Τηλεφωνητής σε κάθε εσωτερικό (Voice Mail) 

Τερματική και κυκλική κλήση ομάδας 

Καταγραφή απαντημένων/αναπάντητων 

κλήσεων 

Φραγές κλήσεων 

Επανάκληση 

Κλήση με βάση το όνομα 

Διεπιλογή (DID) 

Νυχτερινή λειτουργία 

Οικολογική λειτουργία  

Εικονικά εσωτερικά 
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Εξαιρετικά οικολογικό 
Οι μεγάλες εταιρείες ήδη αντιμετωπίζουν τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα και σειρά έχουν οι μικρές 
και οι μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό γίνεται και για το 
περιβάλλον αλλά και για εξοικονόμηση ενέργειας και 
χρημάτων. Το iPECS MG της LG  χάρη στην 
λειτουργία stand – by  συμβάλει στην εξοικονόμηση 
ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος. 
Είναι "Green IT".  Εκτός από τις ώρες εργασίας αλλά 
και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, το σύστημα 
που μπορεί να διαχειριστεί και εξ’ αποστάσεως, 
μειώνει αυτόματα την κατανάλωση στο ελάχιστο. 
Η τεχνολογία του iPECS MG της LG παρέχει οικονομία 
στην κατανάλωση ενέργειας, που είναι σημαντική 
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον λογαριασμό  
της επιχείρησης. 
 

Μια θαυμάσια σειρά συσκευών 
Το iPECS MG της LG διαθέτει ένα ευρύ φάσμα 
συμβατών συσκευών με προηγμένες λειτουργίες 
κατάλληλες για ειδικές απαιτήσεις. 
Αξιόπιστες λειτουργίες και ευφυής σχεδιασμός, 
χαμηλό κόστος, ενσύρματη η ασύρματη, πραγματικό 
ή εικονικό υπάρχει μια συσκευή για κάθε απαίτηση. 
Πάνω από 20 μοντέλα, όλα εύκολα στη χρήση, με 
σταθερά κι ευέλικτα πλήκτρα, με ευκολία πλοήγησης 
και μενού, με ή χωρίς οθόνη, ανοιχτής συνομιλίας, 
προαιρετικό bluetooth, κάμερα, τροφοδοτείται από 
το LAN "Power Over Ethernet,, έξυπνη εναλλαγή 
φωνής/δεδομένων σε 10/100 Mbps . 
Πλήρης συμβατότητα με όλες τις σειρές 
τηλεφωνικών συσκευών της LG ERICSSON από BCA, 
7000, 7500 και 8000  καθώς και συσκευές DECT. 

Dect ασύρματη ευελιξία 
Η ευελιξία που προσφέρει το DECT παρέχει κλήση 
με δόνηση, υποδοχή ακουστικών, έγχρωμη οθόνη ή 
με ειδικά τερματικά, εύκολο στη χρήση, ασύρματο 
LAN που μπορεί να συνδεθεί με τα σημεία  
πρόσβασης της επιχείρησης. 
 
 

Η/Υ Εφαρμογές: Phontage  και UCS 
To iPECS MG της LG ERICSSON συνδυάζει 
δυναμικά τις λειτουργίες των συσκευών με 
εικονικό τηλέφωνο σε βίντεο με άλλες εφαρμογές 
στον Η/Υ, συμπεριλαμβανομένου και του φορητού 
υπολογιστή χειρός ή webphone,  με απλό 
περιβάλλον για τον χρήστη, με ολοκληρωμένο 
ευρετήριο (π.χ. συγχρονίζεται με το Outlook), 
λειτουργίες με κοινή χρήση εφαρμογών που 
βασίζονται σε  αρχεία καταγραφής κλήσης. 
Το UCS είναι η λύση που συνδυάζει υπηρεσίες 
επιμερισμένες σε ιδιωτικούς φακέλους όπως 
παρουσία, άμεσα μηνύματα, υπηρεσίες κλήσης,  
συνδιάσκεψη. 
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Πλατφόρμα 
• 2 τύποι ερμαρίων ( βάση και επέκταση) 
• Ενιαίος τύπος τροφοδοτικού (PSU) 
• Συντήρηση μέσω LAN, ISDN, RS232 και μόντεμ  
• 2 τύποι σταθμών βάσης DECT (4 και 6 καναλιών) 
• Αρθρωτή σύνδεση (RJ45 Jacks) και εύκολη καλωδίωση στο rack 
• Πολλαπλές δυνατότητες με λιγότερες κάρτες 

Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη βάσική σύνθεση 
• 4 κανάλια VoIP ή αυτόματης προ-απάντησης (DISA) 
• 6 θύρες για ψηφιακά τηλέφωνα 
• 6 θύρες για απλά εσωτερικά με αναγνώριση (CLIP) 
• Κάρτα PLL για ρολόι συγχρονισμού σε γραμμές ISDN 
• Είσοδος Alarm, επαφή relay, εξωτερική ανακοίνωση (paging), MOH 
• TAPI 1st party για εφαρμογές CTI (χωρίς χρέωση) 
• Ειδοποίηση για μήνυμα αναμονής με κουδουνισμό στο απλό εσωτερικό 

Υπηρεσίες VoIP 
• Υποστηρίζει πρωτόκολλο IP (Η323, SIP, LGN Protocol) 
• Γραμμές SIP (για παρόχους) 
• Εσωτερικά SIP (με άδεια) 
• Κυκλώματα ακύρωσης echo  (G.168) 
• DHCP για κάθε χρήστη 
• QoS: DiffServ, VLAN (802,1 q) 
• Ασφάλεια πακέτων IP : IPsec, SRTP, TLS 
• Συμβατό με το IPv6 

Ασύρματo DECT 
• Μέχρι 192 DECT φορητά τερματικά μπορούν να καταχωρηθούν στο iPECS MG-300 
• Κανάλια για ταυτόχρονες κλήσεις 
• Συνολικά 120 κανάλια 
• 48 κανάλια WTIB8 
• Συσκευές: GDC-400Η 
• Κάρτες κεραιών: WTIB4 - WTIB8 
• Κεραίες: GDC-400B (4 κανάλια), GDC-600B (6 κανάλια) 
• Μέχρι 3 κάρτες κεραιών WTIB για το iPECS MG-300 
• Μέχρι 24 κεραίες για το iPECS MG-300 
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Φωνητικά Μηνύματα 
• Κάρτα προ-απάντησης  (AAIB) 
 - Κάρτα μηνυμάτων προ-απάντησης 
συστήματος: 
   Διάρκεια 30 λεπτά 
 - Ταυτόχρονα 8 κανάλια 
• Κάρτα Voice Mail (VMIB) για: 
 - Μηνύματα προαπάντησης συστήματος: 
   Διάρκεια 30 λεπτά 
 - Εγγραφή φωνητικών μηνυμάτων  
    χρηστών: 100 ώρες 
• Προσωπικό μήνυμα στον τηλεφωνητή του κάθε χρήστη 
• Εγγραφή συνομιλίας 
• Καταγραφή φωνητικών μηνυμάτων καλούντων  
 - Ταυτόχρονα 8 κανάλια 
• Χαρακτηριστικά 
 - Δυνατότητα να ανεβάσετε αρχεία σε μορφή 
   .Wav 
 - Γνωστοποίηση μέσω Mail ή μηνυμάτων  
    SMS  για μηνύματα στο φωνητικό σας 
    ταχυδρομείο 
 - Επιλογές αυτόματων τηλεφωνητών 
 - Επιλογή γλωσσών 
 - Μήνυμα back up / copy   
 - Μεταβίβαση Μηνύματος  
 
Απομακρυσμένη σύνδεση με εσωτερικά 
• Σύνδεση με Gateways  iPECS (DTIM, SLT) 
• Απομακρυσμένες συσκευές 
- Συσκευή IP 
- Soft-Phone (Phontage) 
- Ασύρματη IP συσκευή 

Δικτύωση 
• Δικτύωση T-NET iPECS μεταξύ των MG-και-
iPECS LIK 
 - Χρήση των πόρων που 
περιλαμβάνονται στην CPU 
                          του IPECS-MG 
 - Δυνατότητα δικτύωσης με  
MFIM600 και  
                          MFIM1200 
• Δικτύωση μεταξύ iPECS MG με τη χρήση του 
ειδικού πρωτοκόλλου 
  IP της LGN  
 
 
 
 
 
 
Πράσινη λειτουργία - Εξοικονόμηση 
ενέργειας 
• Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της αναστολής 
τροφοδοσίας σε ορισμένα τερματικά κατά τον 
προγραμματισμό (για τις ψηφιακές και τις απλές 
συσκευές ) 
• Κατάσταση των "εκτός υπηρεσίας" ή «κενών 
θέσεων" 
• Δυνατότητα έκτακτης ανάγκης εισερχόμενης/ 
εξερχόμενης 
μετά από κατάλληλο προγραμματισμού 
Κατάσταση λειτουργίας με ανώτατο όριο 16 ώρες 
/ ημέρα 
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UCS – Ολοκληρωμένη λύση επικοινωνίας 
• Ενοποίηση με iPECS-MG 
• UC με τηλεφωνικές υπηρεσίες 
• Υπηρεσίες Παρουσίασης - Μηνυμάτων- 
Κοινής χρήση 
• Συνδιάσκεψη  με βίντεο με 6 χρήστες 
• IP Bridge με IP τηλέφωνα 
 
Εφαρμογές - Soft Phone, CTI, Θέση  Χειριστή 
Η / Υ 
• Phontage (Basic, Deluxe, 2 άδειες 
συμπεριλαμβάνονται) 
• CTI desktop (Basic, Deluxe, χρήστηςTAPI) 
• PO με PC (max 5 θέσεις χρηστών) 
• PO για άτομα με προβλήματα όρασης 
 
 Διαχείριση και συντήρηση 
• Αναβάθμιση του συστήματος από: 
 - Web (Internet Explorer), ή θύρας USB 
• Αναβάθμιση λογισμικού 
 - Web Admin 
• Αποστολή / λήψη δεδομένων από: 
 - Web (Internet Explorer) , ή θύρας USB 
• Προγραμματισμός 
 - Web Admin, ψηφιακή συσκευή 
προγραμματισμού, 
 Web Admin για το μεμονωμένο χρήστη 
• Απομακρυσμένη πρόσβαση 
 - Διαδίκτυο, PPP (ISDN) 
• Συντήρηση - Παρακολούθηση 
 - Μέσω θύρας RS232 ή LAN συστήματος 
 - Trace  για τις κάρτες του συστήματος 
 - Παρακολούθηση μέσω μιας αναλογικής                  
   γραμμής 
 
 
 

Web Admin 
• Εργαλείο για το σχεδιασμό και τη διαχείριση του 
συστήματος 
 
- Προγραμματισμός, Σύστημα Διαχείρισης, 
Αναβάθμιση 
  συστήματος, Off line προγραμματισμός 
• Ενορατικό και εύκολο 
- Πολλαπλά παράθυρα  
- Μενού για την εύκολη παρακολούθηση της 
κατάστασης συστήματος 
 
 
 
 
 
NMS - Δίκτυο Σύστημα Διαχείρισης 
• Λογισμικό απομακρυσμένης διαχείρισης για την 
οικογένεια 
  iPECS 
- Με χρήση Server 
- Δυνατότητα αναβάθμισης s / w και 
απομακρυσμένη λήψη 
  βάσης δεδομένων 
- Δίκτυο πληροφοριών συστήματος 
- Πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας του δικτύου 
  μέσω switch/ router 
- Στατιστικά SMDR 
- Στατιστικά στοιχεία για κλήσεις συστήματος 
- Παρακολούθηση συσκευών συστήματος 
- Σύστημα Διαχείρισης (προγρμματισμός) 
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