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Link do produktu: https://eslican.pl/centrala-ipu-141051u-obudowarack-1u-6xab-1xco-4-sloty-2-portowe-8xrec-8xchvoip-24xabvoip-16xtrvoip-p-98.html

Centrala IPU-14.105.1U
Obudowa RACK 1U; 6xAB;
1xCO; 4 sloty 2-portowe;
8xREC; 8xChVoIP; 24xAbVoIP;
16xTrVoIP
Cena brutto

1 993,00 zł

Cena netto

1 620,33 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

1151-130-046

Opis produktu

Slican IPU-14

Hybrydowa centrala telefoniczna Slican IPU-14 jest produktem, który doskonale spełnia oczekiwania małych firm w zakresie
nowoczesnej i wielozadaniowej telekomunikacji. Łącza IP, GSM, ISDN, POTS, możliwość nagrywania rozmów, czy bezpłatna
aplikacja bilingowa Slican BillingMAN zapewnią tanią i wysokiej jakości łączność.
Wymaga montażu i konfiguracji przez Autoryzowanego Partnera Slican.
Niewielkie rozmiary kryją w sobie wielkie możliwości - właściwości centrali są identyczne jak dla central o dużych
pojemnościach adresowanych dla kilkuset abonentów. Teraz nawet małe i średnie firmy mogą z IPU-14 korzystać ze
zunifikowanych usług - integracji z aplikacjami CRM, hotelowymi, pocztą elektroniczną i innymi. Dodatkowo centrala ma 4
wolne sloty pozwalają na rozbudowę o dodatkowe porty abonenckie lub linie. Centrala dostępna jest w wersji do montażu
naściennego lub w obudowie 19" typu RACK, zasilana jest standardowym zasilaczem.
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Cechy i zalety
Integracja
Sieciowanie
Kontrola kosztów
Organizacja pracy
Powiązane

Cechy i zalety
do wyboru mamy 4 modele IPU-14:
IPU-14-102 - do 78 abonentów (WM/1U)
IPU-14.103 - do 38 abonentów (WM)
IPU-14-105 - do 38 abonentów (WM/1U)
IPU-14.106 - do 78 abonentów (1U)
(szczegółowe maksymalne pojemności w tabeli poniżej
współpraca z Komunikatorem CTI - PhoneCTI, MessengerCTI i WebCTI
otwarte protokoły HTTP / EbdRECP / TAPI / HOTELP / XML / CTIP
sieciowanie eSSL - możliwość zastosowania produktów serii IPU-14 razem z innymi centralami Slican
zaawansowane zarządzanie i kontrola kosztów - wybór najtańszej drogi połączenia (LCR) oraz aplikacja taryfikacyjna w
cenie centrali - Slican BillingMAN
możliwość ustalania limitów na połączenia dla poszczególnych użytkowników - Komunikator CTI Slican
zintegrowany VoIP - obsługa telefonii internetowej
zintegrowany GSM - wysokiej jakości i tania łączność GSM w ramach sieci firmowej
współpraca z telefonami systemowymi IP i telefonami SIP Slican
współpraca z bramofonami Slican serii DPH
sieciowanie po LAN / WAN
zintegrowane nagrywanie rozmów na karcie micro SD dzięki aplikacji Slican RecordMAN
sterowanie urządzeniami zewnętrznymi sensor / relay - automatyka urządzeń i inteligentne budynki bez wydatków na
dodatkowe systemy
energooszczędność – niewielki pobór mocy - 22W
niewielkie rozmiary i waga:
naścienna: 310 mm x 210 mm x 55 mm; 1,80 kg
RACK: 19" x 310mm x 1U (482,6 mm x 310 mm x 44,45 mm); 3,65 kg
Dane sprzętowe
Pojemności
maksymalne
Porty
wewnętrzne
AB (FXS)
Linie
miejskie
POTS (FXO)
ISDN
BRA
(ext)
Kanały IP
Translacje IP
(SIP)
Abonenci IP
(SIP)
Linie GSM
Porty
systemowe
CTS Up0 + IP
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