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PREDSTAVITEV

Unified Communications

Innovaphonove združene komunikacije
..Innovaphone PBX predstavlja celovito komunikacijsko rešitev (platformo) IP za storitve združenih komunikacij, ki zadovoljijo vsem
zahtevam v podjetju..

V poslovnem svetu so dandanes funkcionalnos
ti združenih komunikacij (Unified Communica
tions) tako nepogrešljivi del telefonskih storitev
IP kot so klici s telefonijo IP, saj se zaposleni in
poslovni partnerji povezujejo na omrežjih ter si
izmenjujejo informacije na lažji, hitrejši način. Z
različnimi vrstami komunikacij se izboljšata nji
hova dosegljivost in učinkovitost, s čimer se
pospešijo poslovni procesi. Vse to je omogočeno
z združenimi integriranimi komunikacijskimi
strukturami.
Innovaphone Unified Communications omo
goča prav to; z različnimi moduli se klasična
funkcionalnost telefonske centrale IP nadgradi v
zmogljiv, a vitek komunikacijski sistem.
Aplikacija myPBX je centralna uporabniška
točka, ki omogoča različne funkcionalnosti pod
enim vmesnikom: tradicionalno telefonijo IP,
konferenčne klice, centralni imenik LDAP, infor
macije o prisotnosti zaposlenih, neposredno
sporočanje (instant messaging) ter videotele
fonijo in videokonference. Vse to je mogoče od
kjerkoli – iz pisarne, doma ali s terena.
Innovaphone Unified Communications prinaša
še druge funkcionalnosti združenega delovne
ga mesta, kot so faks server, glasovna pošta, in
tegracija v Microsoft Office, Microsoft Exchange,
Lync in CRM, možnost ustvarjanja poročil in in
tegracije v mobilne platforme. Aplikacijska plat
forma Linux pa omogoča, da se storitve izvajajo
na virtualnem okolju neposredno na drugem
jedru Innovaphone centrale IP.
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Računalniške novice

Skupaj s podporo za Green IT se tako poraba
energije zmanjša za več kot 90 odstotkov v
primerjavi s klasičnimi sistemi TDM.

Innovaphonov koncept več lokacij in
redundanca storitev

Delovno okolje danes tipično zahteva delovan
je z več fiksnih lokacij po svetu in mobilnost up
orabnikov. Temu trendu sledijo tudi manjša
podjetja.
Koncept več lokacij omogoča integracijo ne
omejenega števila oddaljenih enot, saj je sistem
Innovaphone načrtovan modularno in fleksibil
no. Uporablja se enaka programska oprema na
vseh strojnih komponentah sistema, kar zelo
poenostavi združevanje različnih central IP v
enoten sistem.
Manjše oddaljene enote in uporabniki znotraj
države uporabljajo scenarij prijave na enem
mestu. Večje enote in enote po različnih
državah pa uporabljajo princip lokalizirane pri
jave uporabnikov na fizični ali virtualni platformi
ter uporabo prehoda IP v vsaki državi z lastnim
priključkom SIP-trunk ali ISDN za zagotavljanje

klicev z lokaliziranim javnim telefonskim ošte
vilčenjem in najnižjo ceno klicev.
Združene komunikacijske storitve so vzpostav
ljene in upravljane centralno ter popolnoma
dostopne vsem oddaljenim lokacijam in upora
bnikom. Operatersko delovno mesto ima vpo
gled nad statusom vseh uporabnikov, z odd
aljenih lokacij je dostopen centralni imenik, sou
poraba konferenčnega strežnika, faks serverja in
vseh drugih prej omenjenih storitev. Platforma
za združene komunikacijske storitve je lahko
postavljena tudi lokalno, podatki se lahko re
plicirajo iz lokalnih centralnih sistemov.
Platforma Innovaphone združenih komuni
kacij je sistem, ki vam bo v prvi fazi omogočil
enostavno migracijo s klasične telefonije TDM
na hibridno rešitev, v drugi fazi dodal vse
danes potrebne storitve, v tretji fazi pa omo
gočil integracijo z bodočimi potrebami po
združenih komunikacijah, kar prinaša veliko
prednost zaradi združljivosti z drugimi sistemi
in stroškovno varnost, saj menjava tehnologij
ali nove potrebe ne zahtevajo več večjih
nadgradenj ali zamenjav sistema. 
(P. R.)
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