Yeastar C16 cloud PBX

16 linek, 4 souběžné hovory
Funkce i konﬁgurace ústředny jsou shodné s HW ústřednami Yeastar Sxx PBX
Cloudové Yeastar Cxx ústředny jsou ideálním protipólem k oblíbeným hardwarovým Sxx ústřednám
Yeastar.
Jste koncový uživatel a hledáte řešení nové IP ústředny? Je Vaším požadavkem bohatá funkčnost a vysoká
ﬂexibilita změn parametrů ústředny v čase současně s minimální počáteční investicí a platbami přímo do
nákladů? Láká Vás nemít žádnou starost ani náklady spojené s vlastnictvím fyzického zařízení, s upgrady,
případnými opravami či náhradami za výkonnější model? Pak jsou pro Vás ústředny Yeastar Cxx cloud
PBX ideální řešení a jistě společně najdeme vhodného partnera JOYCE pro implementaci u Vás.

Jste dodavatelem ústředen se zákazníky s výše uvedenými požadavky? Kontaktujte nás pro velkoobchodní
nabídku. Konﬁgurace a správa je snadná a intuitivní, a pokud máte zkušenosti s nastavováním hardwarových
Yeastar Sxx PBX, pak se nemusíte nic nového učit. Cloudové ústředny Yeastar cloud Cxx se konﬁgurují úplně
stejně! K ústředně můžete mít od JOYCE pro zákazníka na bázi měsíčních plateb i oblíbené IP telefony Yealink,
které jsou plně kompatibilní s ústřednami Yeastar.

Doporučené koncové ceny za Yeastar C16 cloud PBX:
800,- Kč měsíčně, aktivační poplatek 3.500,- Kč. Vše bez DPH.
Rozšíření počtu linek je možné přechodem na ústřednu Yeastar C32.

Pokud jste poskytovatelem a měli byste zájem provozovat a spravovat cloud řešení Yeastar ve své vlastní režii,
umíme Vám dodat instalaci Yeastar YMP platformy na Váš server. Minimální velikost řešení je 800 linek. Více
informací ZDE.

Chcete si ústřednu vyzkoušet? Nyní můžete využít bezplatné zkušební verze systému Yeastar Cloud
PBX. Pro přihlášení využijte tento odkaz.

Ústředna neobsahuje přímé pozice pro rozšiřující moduly, ale je možné připojit tyto moduly do jiného zařízení
(např. analogová či GSM brána).
V ústředně je možné použít jak klasické SIP trunky pro připojení k VoIP operátorům, tak jednotlivé SIP účty
používané obvykle pro připojení VoIP telefonů.
Yeastar Cloud PBX obsahuje nové, uživatelsky velmi přívětivé, webové rozhraní. Oproti řadě myPBX byl
přepracován design a přidána řada nových funkcí. Mezi ně patří např. možnost přidělovat detailní oprávnění
jednotlivým uživatelům, centrum událostí nebo vykreslování grafů ukazujících zatížení ústředny.
Yeastar Cloud je založen na populárním open-source Asterisk 13, což přináší oproti řadě myPBX vyšší stabilitu,
bezpečnost a řadu nových funkcí, např. možnost vícenásobné registrace klapky.
Ústředny podporují i API rozhraní AMI (Asterisk Management Interface), je tedy možné ústřednu integrovat
s dalšími systémy, např. CRM.
Server, na kterém jsou spuštěny naše cloudové ústředny, běží v datacentru v Brně s certiﬁkací Tier III.

Ústředna zajištuje kromě základních volacích funkcí (přesměrování, přepojení,...) i množství
pokročilých funkcí:
Nahrávání hovorů
Nahrávání vlastních hlášek
Volací skupiny
Možnost nastavení časových podmínek pro nastavení u příchozích hovorů v pracovní a mimo pracovní době
Možnost připojit k ústředně fax a následně zasílat faxové zprávy na email
Integrovaný telefonní seznam
Podpora VLAN 802
Hlasová schránka včetně možnosti zaslání vzkazu na e-mail
Česká lokalizace
Nastavení oprávnění pro odchozí volání
Vytáčení kontaktů z MS outlook
Přesměrování na mobilní telefon
Blacklist
Provisioning - automatická konﬁgurace IP telefonů
Funkce call centra (volací fronty)
Víceúrovňová automatická spojovatelka (IVR)
Event Centre - možnost nastavení notiﬁkací, které budou zaslány na nastavený e-mail
Firewall - včetně automatického blokování IP adres
Podrobný výpis hovorů (CDR)
Hromadný import/export klapek z/do CSV souboru

Speciﬁkace
Hlasové kodeky

G711a/u,G722,G726,G729A,GSM,Speex,ADPCM,iLBC Automatická spojovatelka

Ano (víceúrovňová)

Video kodeky

H.263,H.263P,H.264,MPEG4

Denní / noční režim / svátek

Ano

České hlášky

Ano

Faxový protokol T.38

Ano

Přepojení hovoru

Ano

DTMF

Ano

Přesměrování hovoru (funkce Follow me)

Ano

Detailní výpis hovorů (CDR)

Ano

Přidržení hovoru

Ano

Billing (účtovací SW)

Ne

Zaparkování hovoru

Ano

Zobrazení čísla volajícího (CLIP)

Ano

Čekající hovor

Ano

Maximální počet poboček

500

Funkce nerušit - Do Not Disturb

Ano

Správa zařízení

Web, SSH

Konference

Ano

Záloha/obnovení konﬁgurace

Ano

Hudba při čekání (Music on Hold)

Ano

Možnost upgrade ﬁrmwaru

Ano

Hudba při přepojení

Ano

Příručky

Česká zkrácená,anglická

Vyzvednutí hovoru z jiného přístroje (pick-up)

Ano

cena: 0,- Kč s DPH

