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PREDSTAVITEV

Telefonska centrala AxTel

Sodobno telefoniranje za podjetja
..Uspešnim podjetjem osnovni nabori funkcij klasične telefonije in relativno visoki stroški za povprečno storitev ne zadoščajo več. Zdaj,
ko so telefonijo vzeli v roke IT strokovnjaki, se obetajo lepši časi..

Podjetje Alarix, d. o. o. je 22. aprila letos poleg
predstavitve novosti Hewlett Packarda in Microsofta, katerih pomemben partner je, predstavilo
tudi nove rešitve na področju AxTel telefonije, ki
jo pozna in uspešno uporablja že več kot 1000
uporabnikov tako v Sloveniji kot po ostalih evropskih državah. Najpomembnejši poudarki, ki so bili predstavljeni Alarixovim poslovnim partnerjem,
potencialnim kupcem ter obstoječim uporabnikom AxTel rešitev, so bili namenjeni prenovljeni
programski opremi. Glavna novost AxTel-a je
spletni vmesnik, ki uporabnikom in administratorjem sistema med drugim omogoča:
• napredno in sprotno prilagajanje sistemskih
nastavitev,
• samodejno nastavljanje telefonov,
• enostavno in pregledno delo z imeniki in
• popoln nadzor nad klici in stroški.

nje in možnosti prilagajanja hitre, enostavne ter
predvsem poceni. AxTel podpira vse
pomembnejše protokole (SIP, IAX, DECT, H.323
...), avdio in video kodeke ter vse večje proizvajalce terminalske opreme oz. telefonskih aparatov.
Bistvo AxTel rešitve pa ni oprema, ki jo uporabimo, temveč funkcionalnost, ki nam jo omogoča.
Poleg že omenjenih novosti lahko uporabniki
računajo na priboljške, kot so integracija klicev
in e-pošte, snemanje klicev, pregledovanje posnetih poštnih in avdio sporočil, uporabo interaktivnih telefonskih odzivnikov, pošiljanje
SMSov preko spletnega vmesnika, napredne
možnosti preusmerjanja in sledenja klicev,
možnost sprejema klicev in klicanja v Skype
omrežje, povezavo imenika z Microsoft Outlookom ter povezavo na nekatere ERP sisteme.

Telefonska centrala AxTel – rešitev

• Vas obstoječe možnosti telefonije ne zadovoljujejo v celoti?
• Ali v podjetju uporabljate zastarelo telefonsko centralo, ki je ni možno več razširiti?
• Se vam zdi, da so stroški telefoniranja v podjetju previsoki?
• Ima vaše podjetje več poslovalnic, še posebej
v tujini?
• Ali veliko potujete v tujino in so vaši stroški
telefoniranja v tujini astronomski?

sedanjosti s funkcijami prihodnosti

V podjetju Alarix so razvili celovito rešitev VoIP
za praktično vse segmente uporabe, tako za
manjša kot tudi večja podjetja. Osnovni gradnik
te rešitve je telefonska centrala AxTel, ki temelji
na sistemu Asterisk. Namestitev centrale je hitra
in enostavna, omogoča tudi namestitev v virtualno okolje. Rešitev je odprta in izredno prilagodljiva, zaradi česar so vse nadaljnje nadgrad-
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Ali je AxTel prava rešitev za vas?

Če ste pozitivno odgovorili vsaj na eno zgornje
vprašanje, potem je AxTel prava stvar za vas.
Rešitev je že dobro preizkušena v praksi ter
omogoča mnogo in še več. Ker gre za odprt
sistem, pri odločitvi za AxTel niste za več let pogodbeno vezani, temveč izbira ostane na vaši
strani. Investicija se običajno povrne že v enem
do dveh letih, podjetju pa ostane prilagodljiv
sistem z vrsto uporabnih funkcionalnosti, ki uporabnikom večajo produktivnost, podjetju pa
znižajo stroške telefonije. Zato je investija v AxTel
dobra in varna naložba v prihodnost.
(P. R.)
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