PREDSTAVITEV

Internetna telefonija ali VoIP
.. V podjetju UScom d.o.o. se že nekaj let z uspehom trudijo na
slovensko tržišče pripeljati kar največ sodobnih rešitev na področju
telekomunikacij..
V svetu že lep čas obstaja tehnologija VoIP,
ki omogoča prenos zvoka preko medmrežja,
s tem pa posredno tudi prenos govora. Ideja
je bila zasnovana na dejstvu, da na svetu obstaja veliko število takšnih ali drugačnih priključkov, ki omogočajo uporabnikom dostop
do medmrežja, s tem pa tudi telefoniranje po
medmrežju. Glede na to, da je omrežje razvejano po celem svetu in da cena dostopa
do medmrežja v posamezni državi ni ravno
pretirano draga, pa postane telefoniranje po
medmrežju tako rekoč zastonj, če odmislimo
stroške opreme in priključka, kar pa tako ali
tako že imamo.
VoIP včeraj, danes ali jutri?
Danes ni vprašanje, ali je to tehnologija, ki bo
nekoč primerna za uporabo, temveč se sprašujemo le še, kdaj jo bomo začeli uporabljati.
V bližnji prihodnosti se bo na vizitkah mnogih
ljudi pojavila še ena telefonska številka (email naslov), ki bo predstavljala medmrežni
VoIP telefonski priključek.
V podjetju UScom d.o.o. zastopajo mednarodno podjetje GRANDSTREAM, ki je
predstavilo serijo telefonov (BUDGE TONE)
in VoIP vmesnikov. Aparati podpirajo tehnologijo VoIP do te mere, da praktično samo
priključimo aparat na omrežje in že telefoniramo po celem medmrežju.
Aparat BUDGE TONE-100 je narejen iz kvalitetnih materialov in zagotavlja več let uporabe, kar dokazujejo tudi izkušnje v našem
podjetju, saj jih vsakodnevno uporabljamo
tudi sami. Velika numerična številčnica in
LCD zaslon poskrbita, da je naše internetno
telefoniranje preprosto, hitro in udobno.
Sprejem poziva je mogoč na dva načina - s
klasičnim dvigom slušalke ali pa s pritiskom
na tipko "speakerphone". Za enostavno
telefoniranje je na aparatu na voljo množica
klasičnih telefonskih funkcij, kot so zveza
na čakanju, prevezovanje klicev drugemu
uporabniku, funkcija ne moti, preusmeritev
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klicev v primeru, da je klicani zaseden, zapora klicev ... S funkcijami aparata elegantno
poskrbimo za klicatelja, ki bi rad prišel v stik z
nami. Aparat omogoča več načinov izbiranja
številke klicanega : z uporabo navadnih in
podaljšanih telefonskih številk preko SIP
strežnika ali neposredni klic z aparata na
aparat, preko 12-mestne IP številke.
V telefonskem aparatu GRANSTREAM vgrajeni WEB strežnik, na katerega se lahko povežete s PC računalnikom, preko IP naslova
telefonskega aparata, omogoča, da aparat
hitro in zanesljivo "vgradimo" v okolje lokalnega informacijskega omrežja. Nastavitve so
opisane v navodilih za uporabo, ki so seveda v
slovenskem jeziku. Podjetje GRANDSTEAM
nudi poleg LAN telefonskih aparatov tudi ATA
vmesnike, preko katerih lahko v VoIP okolje
integriramo tudi klasične analogne telefonske
aparate in fakse ... Preko takšnega vmesnika
lahko v VoIP okolje priključimo enega ali dva
telefonska aparata. Povezovanje pa poteka
enako kot pri telefonskih aparatih, preko
vgrajenega WEB strežnika; nastavitve so
skoraj identične.
Uporaba WEB strežnika je sila preprosta.
Večina nastavitev je že privzetih, tako da moramo običajno nastaviti le IP naslov ter imena
(SIP) strežnikov. Uporabnik ima v meniju še
nekaj opcijskih nastavitev, ki pa so več ali
manj poznane že iz klasičnih telefonov.
V podjetju UScom uporabljajo VoIP telefonijo že poldrugo leto. Vsem, ki se zanimate
za integracijo telefonije v okolje lokalnega
računalniškega omrežja, nudijo brezplačno
svetovanje, predstavitev opreme in brezplačen preizkus opreme po dogovoru. V kolikor
želite prejeti več informacij ali ponudbo, jih
kontaktirajte na spodnji naslov. Vabimo pa
vas tudi na sejem HEUREKA 2005, ki se
bo na gospodarskem razstavišču odvijal od
24. do 28. maja. Na sejmu bo mogoče vso
predstavljeno opremo tudi preizkusiti. (P.R.)
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