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Naš izbor telefonov IP
..Mala, srednja in velika podjetja vedo, da brez telefonije IP preprosto ne gre. Koncept je jasen, a kateri aparat izbrati?..

Microsoft Lync, Salesforce1, GoToMeeting in
drugih. Klice boste sprejemali na 7-inčnem
(17,78-centimetrskem) zaslonu TFT LCD,
občutljivem na dotik in ločljivosti 1024 x 600
slikovnih pik, telefon pa vsebuje še gigabitna
vrata, Bluetooth, Wi-Fi, PoE, USB, SD, HDMI, EHS,
vgrajen brskalnik in odličen zvok, torej je odličen
pripomoček za komunikacijo, produktivnost in
videokonference.

Trend rasti telefonije IP ostaja in celo raste, predvsem zaradi nižjih cen mednarodnih pogovorov
in dejstva, da lahko stacionarni telefoni IP nudijo precej več kot le klicanje. Na telefonu najdemo vremenske podatke, kamero za videoklice,
vmesnik za brezžični internet, spletni brskalnik,
možnost opravljanja konferenčnih klicev in še bi
lahko naštevali. Da, sodoben stacionarni telefon
IP lahko brez težav primerjamo s tabličnim
računalnikom s slušalko. Spodaj si oglejte, s čim
se te dni postavlja Grandstream.

Vstopna modela: GXP1620 / GXP1625
GXP1620 in 1625 sta Grandstreamova vstopna
telefona IP za mala podjetja. Tečeta na platformi
Linux in vsebujeta dve liniji, tri programabilne

Varnost in raznovrstnost:
Grandstream GXP2160

tipke XML ter 3-stransko konferenco. Oba modela imata hitra mrežna vrata 10/100 megabitov
na sekundo, večjezičnost in funkcijo čakajočega
klica, GXP1625 pa celo PoE. Kličočega boste
spremljali na grafičnem zaslonu LCD ločljivosti
132 x 48 slikovnih pik.

Komunikacija, produktivnost
in videokonference:
Grandstream GXV3275
Robas, d. o. o.
Potoki 8, 4274 Žirovnica
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GXP2160 je najzmogljivejši telefon IP za velika
podjetja, bazira na platformi Linux, nudi šest
linij, pet programabilnih tipk XML in 5-stransko
konferenco. Zvok je kristalen, slika pa se izrisuje
na 4,3-inčnem (10,9-centimetrskem) barvnem
zaslonu LCD ločljivosti 480 x 272 slikovnih pik.
GXP2160 samodejno dodeljuje klice s šifriranjem
TR-069 ali AES datoteke XML, na voljo pa je tudi
TLS/SRTP/HTTPS za napredno zaščito vaših
občutljivih pogovorov. Dodali so mu tudi 24
tipk BLF, Bluetooth, USB in EHS, zato je kot tak
najbolj primeren za velika in mala podjetja s
potrebo po visoko kakovosti in raznovrstnosti
klicev.
(P. R.)

Telefon za Android GXV3275 Video IP združuje
6-linijski videotelefon IP z videokonferenčno
rešitvijo, ki deluje na več platformah, in tablico
Android, s čimer nudi komunikacijsko napravo
vse-v-enem. Dejstvo, da teče na sistemu Android OS 4.2, vam odpira vrata do vseh aplikacij
iz trgovine Google Play, tudi do aplikacij Skype,
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