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PREDSTAVITEV

PIKA Technologies - PIKA WARP IP PBX

IP je HIP!

..Ste že IP? Če niste, vas utegne povoziti čas, če ne čas pa račun za telefonijo. IP telefonija je namreč že dodobra zakorakala tako v
domove končnih uporabnikov, kot tudi podjetij. Izbira aparatov je ogromna, poglejmo kaj priporočajo pri podjetju Robas, d. o. o..

O podjetju Robas, d. o. o., smo že pisali. Spomnimo se, da je podjetje generalni zastopnik
mrežne opreme TP-LINK v Sloveniji, prav tako
pa so tudi zastopnik za Wi-Fi antene proizvajalca Cyberbajt v Sloveniji.

K aterega proizvajalca izbrati?
Lansko leto so začeli z distribucijo novih
produktov za VOIP. Podpisali so distribucijsko
pogodbo s podjetjem PIKA Technologies iz
Kanade, ki je proizvajalec priznanih IP PBX
enot, ki so modularna in primerna za podjetja, ki imajo zahteve do 75 IP telefonov.
Prav tako so začeli z distribucijo IP telefonov

cenovno dostopnost in izredno vrednost tako za potrošnika kot podjetje. Vsi Grandstream telefoni imajo slovenski meni.
V ponudbi najdemo tudi kakovostnega proizvajalca MikroTik, ki ga poznamo predvsem po
njihovih matičnih ploščah, ki se večinoma uporabljajo za postavitev brezžičnih omrežij.
priznanega proizvajalca Grandstream Networks, ki je vodilni oblikovalec in proizvajalec
inovativnih in cenovno dostopnih IP telefonov za širokopasovna omrežja IP. Grandstreamova vizija je postati glavni dobavitelj
VoIP izdelkov v hitro rastočem svetovnem
trgu IP telefonije. Grandstream telefoni zagotavljajo visoko raven skladnosti, bogate funkcionalnosti, vrhunsko kakovost zvoka, enostavnost uporabe in, kar je najpomembnejše,
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Računalniške novice

Modularnost in PIKA
Podrobno poglejmo proizvajalca PIKA Technologies in sicer PBX (Private Branch Exchange) enoto PIKA WARP IP, ki je idealna za
mala ter srednje velika podjetja, saj aparat
omogoča do 75 IP telefonov in 32 sočasnih
klicev. Za razliko od tipičnih računalniških
rešitev je PIKA kos vsem tradicionalnim telefonskim zahtevam strank. Ker so storitve kot
so glasba ob čakanju (Music On Hold - MOH),
paging ali zagotavljanje nemotenega delovanja ob izpadu elektrike (Power Failure
Transfer - PFT) precej okorne za implementacijo v klicne centre, ima PIKA WARP vse to že
vključeno. V WARPu so zajete vse tradicionalne telefonske funkcije.

Združljiv z VoIP in analognimi telefoni
PIKA WARP je popolnoma prilagodljiv in
združljiv tako z VoIP telefoni kot tudi z analognimi napravami. Konfiguracija naprave je

modularna in lahko vključujejo do devetportne kombinacije FXO (Foreign Exchange
Office), FXS (Foreign Exchange Station) in BRI
(Basic Rate Interface).

Zmogljiv aparat
Vgrajeni 533-MHz procesor bo v navezavi z notranjim flash pomnilnikom (256 MB) in RAM pomnilnikom (256 MB) kos še tako zahtevnim operacijam. Zunanji odstranljivi SD 1 GB flash pomnilnik
izboljšuje zanesljivost in omogoča shrambo za
dodatno glasovno pošto. Prav tako omogoča
varnostno kopiranje konfiguracijske datoteke in
uporabniške nastavitve. Poleg 10/100 Ethernet
porta ima vgrajen tudi USB host port (v1.1) in FXS
port v vsaki enoti. Vsak štiriportni analogni modul vsebuje tudi modul za izpad energije, avdio
izhod in vhod pa zagotavljata storitvi music-onhold in paging funkcijo. Pregleden LCD zaslon
zmore prikazati tudi do 40 znakov, kar je več kot
dovolj za funkcionalen pregled. 
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