P-Series PBX Systém
Pracujte bez hranic. Spojte hlas, video, aplikace a spolupráci, a
další důležité položky pro malé a střední podniky.
Systém PBX Yeastar řady P, který je určen pro malé a střední podniky a splňuje náročnější komunikační potřeby, sjednocuje
podnikovou komunikaci včetně zpracování hovorů, zasílání zpráv, konferencí, přítomnosti, instant messagingu, call centra a

NAŠE PRODUKTY

dalších funkcí do jediné platformy.
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Používá je více než

spolupráci a další.

Yeastar Central Management
Centralizovaná platforma pro poskytování služeb hostované
pobočkové ústředny Yeastar a vzdálenou správu zařízení
on-premise.

Yeastar Workplace
Interaktivní systém plánování pracoviště a rezervace

Tři verze, flexibilní nasazení
Hardware

Cloud

Software

Zapojení fyzicky u zákazníka

Kompletní komunikace v cloudu

Váš výběr serveru

zasedacích místností pro nové moderní pracoviště.

Společnost Yeastar poskytuje řešení

Vše integrované pro lepší způsob práce

sjednocené komunikace a digitálního

5G CPE

pracoviště, která efektivněji propojují

CPE s připojením 5G, který převádí 5G technologii na Wi-Fi

spolupracovníky a klienty. Společnost

nebo kabelový Ethernet.

Yeastar, která byla založena v roce

Připojení – Mluvte, setkávejte se a chatujte bez námahy

Interoperabilita – komunikační prostředky

na jediném serveru, a to prakticky z jakýchkoli zařízení,

třetích stran, včetně trunků SIP, IP telefonů, bran,

která máte rádi.

CRM a nástrojů pro spolupráci, mohou dokonale

Jednoduchost – Snadné používání a správa díky

2006, se etablovala jako globální lídr
v oblasti telekomunikací s globální

VoIP Brány

partnerskou sítí a více než 350 000

Samostatné VoIP brány FXS/FXO/GSM/PRI/BRI/Cellular pro

zákazníky po celém světě.

nákladově efektivní a flexibilní provoz.

spolupracovat se systémem PBX řady P.

intuitivnímu webovému grafickému uživatelskému

Příležitost – Řada Yeastar P, která je postavena

rozhraní, které se ovládá pomocí konfigurace typu "ukaž

na nejnovějších technologiích a průmyslových

a klikni" a granulárnímu řízení oprávnění na základě rolí.

komponentech, je vysoce integrovaná,

Produktivita – Inteligentní uživatelský design, jako je
vizuální obsluha hovorů, dynamická přítomnost, kontakty
nativní pro pobočkovou ústřednu, zjednodušená konzole
call centra atd., která zvyšuje produktivitu v každé roli.

přizpůsobitelná a evoluční pro budoucí digitální
pracoviště a neustále se vyvíjí, aby pro malé a
střední podniky ještě více posouvala hranice
komunikace.

Linkus UC Klienti
Zůstaňte ve spojení kdekoli a kdykoli

K dispozici pro webové prohlížeče, mobilní

Linkus Web Klient

telefony se systémem Android a iOS, operační
systém Windows a macOS.
mac

OS

Kromě desktopového a mobilního klienta
Linkus podporuje ústředna Yeastar řady P
také webového klienta Linkus, který každému
uživateli umožňuje spravovat všechny aspekty
komunikace přímo z prohlížeče. Kromě
webového softwarového telefonu poskytuje vše
potřebné v reálném čase a podporuje robustní

Linkus je bezplatný klient sjednocené

obsluhu hovorů, videokonference, panel

komunikace pro webové prohlížeče,

operátora a funkce call centra, aby bylo každé

mobilní telefony a stolní počítače,

spojení pro kohokoliv hračkou.

který je určen pro systémy PBX
Yeastar. Promění váš stolní počítač
a mobilní telefon v plnohodnotné
kancelářské rozšíření, poskytuje
pohodlné volání pomocí funkce
click-to-call a nabízí výkonné funkce
pro spolupráci, jako je indikace

Videokonference jedním kliknutím

přítomnosti, okamžité zasílání zpráv,
správa kontaktů, integrace CRM atd.

Setkávejte se tváří v tvář s kýmkoli na světě okamžitě a bezpečně přímo

Všechny nástroje na
jednom místě
Webové video a audio hovory

Telefon

Zprávy

Indikace přítomnosti

Pomocí firemního telefonního čísla

Kliknutím zahájíte 1:1 nebo skupinový

Pomocí barevných indikátorů

Chat a sdílení souborů

můžete volat a přijímat hovory

chat s kolegy. Oživte konverzaci

přítomnosti ihned zjistíte, kdo je

Indikace přítomnosti

odkudkoli přímo na mobilním

pomocí emoji, obrázků a sdílení

dostupný, offline, pryč, na hovoru,

Panel operátorky

zařízení. Pokročilé možnosti volání,

souborů. Vaše zprávy jsou

na přestávce nebo na cestě atd.

Funkce call centra

jako je podržení hovoru, přepojení a

automaticky synchronizovány napříč

Je také snadné přizpůsobit si cíle

Kontakty a telefonní seznamy

konference, jsou snadno dostupné na

klienty a lze je rychle vyhledat pomocí

směrování hovorů pro různé stavy

Hlasové zprávy a nahrávky

dosah ruky.

historie chatu.

přítomnosti.

Historie hovorů

Videokonference

Nastavení preferencí

ve webovém prohlížeči. Díky integrované funkci videokonferencí mohou
vaše vzdálené týmové schůzky a konference se zákazníky začít během
několika sekund s plným ovládáním schůzek a poutavými funkcemi pro
spolupráci.
Pořádejte nebo se připojte bezpečně prostřednictvím odkazu na schůzku
Vidíte a slyšíte ostatní účastníky v plném HD rozlišení
Sdílejte celou obrazovku, aplikace nebo karty prohlížeče
Chatujte ve skupině pomocí šifrovaných zpráv během schůzky
Seznamte se se všemi pomocí galerie nebo zobrazení řečníků
Úplné ovládání schůzky: ztlumení/zapnutí zvuku, ad-hoc pozvání/
odstranění, ovládání kamery a další.

Snadnější správa hovorů pro recepční

Kontakty

Hlasové soubory a protokoly

Klapka pro Google Chrome

S panelem operátora získá recepční ucelený přehled a úplnou kontrolu

Snadno přidávejte, upravujte, vyhledávejte

Zkontrolujte historii hovorů,

Linkus UC Klienti také představuje

nad aktivitami souvisejícími s hovory ve vaší společnosti. Dynamický

a spravujte své firemní/osobní kontakty.

zmeškané hovory a poslechněte si

rozšíření pro Google Chrome -

Panel operátora umožňuje v jediném rozhraní současně přistupovat k

Kontakty se synchronizují mezi klienty

nahrávky a hlasové zprávy pomocí

Yeastar Linkus for Google - abyste

informacím o volajícím v reálném čase, dostupnosti zaměstnanců, stavu

Linkus, IP telefonem a pobočkovou

intuitivních seznamů a přehledných

nezmeškali žádný hovor a mohli

celofiremní skupiny vyzvánění / fronty / parkování a pokročilým funkcím

ústřednou. Využijte výhod shody s ID

časových razítek. Můžete snadno

jedním kliknutím vytáčet telefonní

ovládání hovorů, jako je směrování hovorů přetažením, přepojení,

volajícího a snadno se spojte se svými

zavolat zpět svým volajícím pomocí

čísla, která se zobrazují ve webovém

parkování hovorů atd.

kontakty odkudkoli.

ikony "volat" na rozhraní.

prohlížeči.

Call Centrum
Poskytněte výjimečné služby zákazníkům s maximální efektivitou agentů
Systém PBX Yeastar řady P poskytuje

Osvědčená interoperabilita a
bezproblémová integrace
Systém Yeastar PBX dokonale spolupracuje s vaší kancelářskou infrastrukturou a IT službami, ať už jde o IP telefony, trunky

ekonomické řešení call centra, které

SIP nebo CRM. Systém Yeastar PBX usiluje o bezproblémovou integraci a interoperabilitu a využívá otevřené přístupy, které

obsahuje všechny základní funkce - řazení a

vám pomohou zapojit se do ekosystému VoIP a využívat výhod plně integrovaného systému a nepřerušované obchodní

distribuci ACD, IVR, vizuální správu hovorů,

komunikace.

nahrávání a monitorování hovorů, wallboard
v reálném čase, přehledy a další funkce,
které zvyšují úroveň služeb zákazníkům,

Provisioning IP telefonů

provozní efektivitu a pomáhají malým

Provisioning IP telefonů hromadně,

a středním podnikům zapůsobit na své

včetně všech uživatelských informací,

zákazníky, posílit postavení svých agentů a

místního telefonního seznamu,

zvýšit úroveň jejich podnikání.

firmwaru atd.

Interoperabilita trunků SIP
Poskytnout předkonfigurované
Panel fronty se všemi efektivními nástroji v

Pokročilá funkce SLA, která umožňuje definovat a

jednom webovém rozhraní.

automaticky monitorovat úroveň služeb call centra.

Přizpůsobitelný wallboard pro sledování až 16

Reporty v reálném čase a historické reporty pro cílenou

klíčových ukazatelů výkonu v reálném čase.

analýzu na základě agenta, fronty, časového rámce atd.

šablony, které zjednodušují konfiguraci
trunku a zároveň zajišťují dokonalou
interoperabilitu.

Integrace CRM
Integrace s oblíbenými řešeními CRM

Služba vzdáleného přístupu

a podpora integrace s nimi, aby byl
každý hovor produktivnější.

Nastavte svůj tým na okamžitou a bezpečnou produktivitu kdekoli a kdykoli
Služba vzdáleného přístupu je řešení vzdálené práce

Název domény dodaný společností Yeastar, který

na klíč vyvinuté speciálně pro zařízení a softwarovou

slouží k přizpůsobení adresy URL pobočkové ústředny.

edici ústředny Yeastar řady P. Poskytuje snadno
přístupný název domény, zabezpečuje vzdálený
webový přístup k ústředně a umožňuje vzdáleným

Rozšíření funkčnosti pomocí
rozhraní API

Integrace Microsoft
Teams

Integrace hotelového
systému PMS

Využijte bohaté rozhraní API k integraci

Systémy ústředen Yeastar se mohou

Systémy PBX Yeastar jsou postaveny

telefonního systému s aplikacemi nebo

plně integrovat s Microsoft Teams.

s otevřeností pro integraci hotelového

softwarem třetích stran, abyste splnili

Integrace pomáhá uživatelům

PMS nebo PMS middlewaru a mohou

Konzistentní prostředí v kanceláři se všemi

své obchodní potřeby. Možnosti jsou

MS Teams pracovat jako běžné

být optimalizovány pro lepší interní

funkcemi rozšíření a UC na dosah ruky.

obrovské: inteligentní proces volání a

klapky ústředny a využívat celou

komunikaci mezi hosty a recepcí, s

řízení hovorů, vlastní hlasové služby,

sadu pokročilých volacích kapacit,

dalšími integračními funkcemi, jako

získávání statistik, synchronizace

jako je IVR, přesměrování hovorů,

je plánování buzení, nerušit, snadné

oznámení o událostech a další.

konference atd.

odhlášení atd.

Vzdálený a zabezpečený webový přístup k portálu
správce/uživatele řady P.

pracovníkům využívat konzistentní sjednocenou

Vzdálené připojení jedním kliknutím pro vaše

komunikaci v kanceláři s klienty Linkus UC kdekoli a

webové/mobilní/desktopové klienty Linkus.

na jakémkoli zařízení.

Eliminace rizikového přesměrování portů, složitých
konfigurací sítě a serverů.

Plány funkcí systému PBX řady P

P-Series On-premise řešení

Vyberte si to nejlepší řešení pro svou firmu. Tři jednoduché plány funkcí, tři režimy nasazení, jeden výkonný

Obecné specifikace

komunikační systém.

Basic plán

Enterprise plán

Ultimate plán

Hardware

Hardware, Software, Cloud

Appliance, Software, Cloud

P550

P560

P570

Base Users / Max Users

50

100 / 200

300 / 500

Max Concurrent Calls

25

30 / 60

60 / 120

Base / Max Call Center Agents

50

100 / 200

300 / 500

Max FXS Ports

8

8

16

Sjednocená komunikace

Max FXO/BRI Ports

8

8

16

Funkce call centra

Max GSM/3G/4G Ports

4

4

6

*
Služba vzdáleného přístupu

Max E1/T1/J1 Ports

–

1

2

Režim nasazení
Obchodní funkce
Telefonní funkce
Administrace a bezpečnost

Instant Messaging
Telefonní seznamy

Appliances

Expandable D30

0

1

2

NFC Read/Write

Yes

Yes

Yes

Ethernet Interfaces

Integrace CRM

Hard Disk

Videokonference

USB

Webové video hovory

Power Supply

* Pouze pro zařízení řady P a softwarovou edici. Cloudová edice je ze své podstaty vhodná pro vzdálenou práci.

Size (L x W x H) (cm)
Weight

Funkce zahrnuté ve všech plánech funkcí
Business Features

Telephony Features

Administration & Security

2 x (10/100/1000 Mbps)
No
1 (Up to 2TB)
AC 100-240V
50/60HZ 0.6A max

44 x 25.2 x 4.4

44 x 25.2 x 4.4

1.64 KG

2.37 KG

2.38 KG

Form Factor

1U Rackmount

Environment

Operation Range: 0°C to 40°C, 32°F to 104°F
Storage Range: -20°C to 65°C, -4°F to 149°F
Humidity: 10-90% non-condensing

Unified Communications

Call Forwarding

Auto Provisioning

Audio Conferencing

Business Hours & Holidays

Call Monitoring

AMI (Asterisk Manager Interface)

Contacts

Call Allow/Block List

Call Parking

API

CTI

Custom Prompts

Call Pickup

Backup and Restore

Linkus UC Clients

Distinctive Ringtone

Call Routing

Built-in SMTP Server

Linkus for Google Chrome Extension

Přizpůsobte telefonní rozhraní podle potřeby a

DNIS

Call Recording

Bulk Import & Export

Presence

rozšiřte počet uživatelů a souběžných hovorů,

Emergency Number

Call Transfer

Extension Group

Pop-up URL

když firma roste.

Emergency Notifications

Call Waiting

Event Logs & Notifications

Select & Dial with Hotkey

Fax to Email

Caller ID

Graphical Dashboard

Voicemail Transcription

Group Voicemail

CID-based & DID-based Call Routing

Granular User Role

Voicemail & Recording List

Mobility Extension

Conference Rooms

Operation Logs

Operator Panel

Music on Hold

CDR & Basic Reports

Outbound Call Frequency Restriction

MOH Playlist

Dial by Name

Remote Management

Dispatch Active Calls

Personal Voicemail Greeting

DID (Direct Inward Dialing)

Network Drive

(Redirect, Transfer, Hang up,

PIN List

DOD (Direct Outward Dialing)

Security

Record, Park, Monitor)

Remote Extensions

DND (Do Not Disturb)

Auto & Static Defense

Monitor Call Status

Speed Dial

IVR

SRTP & TLS

(Inbound, Outbound, Extension,

T.38 Fax

Paging & Intercom

IP Blocklist

Parked Calls, Ring Group, Queue)

Voicemail

Queue

Password Policy Enforcement

Presence Control

Voicemail to email

Ring Group

WebRTC Audio Call

AC 100-240V 50/60HZ 1.5A max

34 x 21 x 4.4

BLF Support

Troubleshooting

1 SATA (Up to 2TB)

Inovativní modulární design

Telefonní moduly
S2: 2 FXS porty
O2: 2 FXO porty
B2: 2 NT/TE BRI porty
SO: 1 FXO a 1 FXS port
GSM/3G/4G: 1 GSM/WCDMA/3G/4G
port

Unliminted Users

Microsoft Teams Integration

Rozšírující karty
EX08: 4 sloty a 8 portů
EX30: 1 port pro E1/TE/PŘI

Rozšíření systémové kapacity
D30: rozšíření kapacity o 100 uživatelů a
30 souběžných hovorů

P-Series Software edice

P-Series Cloud edice

Kompletní řešení UC navržené pro váš vlastní
hardware nebo virtuální server

Rozvíjejte se svým tempem díky UCaaS
Užívejte si plnohodnotné cloudové pobočkové
ústředny se zjednodušeným poskytováním služeb
UCaaS. Yeastar P-Series Cloud edice poskytuje
uživatelům optimální komunikační zážitek a umožňuje
obchodním partnerům snadno poskytovat služby
hostované pobočkové ústředny pomocí řešení na klíč
připravených pro trh. Ať už jste podnikový uživatel
nebo prodejce telekomunikačních služeb, s P-Series
Cloud edicí najdete novou cestu a využijete vše, co
cloud nabízí.

Zůstaňte na špičkové úrovni
Nižší počáteční a průběžné náklady
Plně sjednocená komunikace
Minimální potřeba podpory
Jedno řešení pro více lokalit
Vestavěná kontinuita provozu
Větší flexibilita a škálovatelnost
Yeastar P-Series Software Edice je k dispozici pro
nasazení jako "on-premise" řešení na vlastním
hardwarovém serveru nebo jako "virtuální" IP
pobočková ústředna s využitím preferované
virtuální infrastruktury - veřejných cloudových

Průběžné automatické aktualizace
Plně sjednocená komunikace a weboví/
mobilní/desktopoví klienti Linkus pro
všechny uživatele, aby toho zvládli více s
menším úsilím.

Nejkvalitnější hosting na klíč
Přeprodej UCaaS může být jednodušší. Řešení na klíč Yeastar P-Series spojuje P-Series Cloud edici spolu s komplexní

služeb nebo místního datového centra - a je plně
připravena k provozu na jakýchkoli virtuálních

Rychle rozšiřujte počet uživatelů díky

platformou Yeastar pro poskytování služeb, abyste mohli začít podnikat s hostovanou pobočkovou ústřednou s

strojích kompatibilních s VMware nebo Microsoft

flexibilním možnostem licencí a buďte si jisti

minimálními investicemi a růst s opakovaným tokem příjmů.

HyperV.

skvělým výkonem.

Obecné specifikace

Téměř okamžitý průvodce rychlým spuštěním
instalace, díky němuž bude vaše pobočková

Max. Extensions

500

ústředna nastavena během několika minut.

Max. Concurrent Calls

125

Snadno to zvládne i začátečník.

Operating System

Ubuntu 20.04 LTS

Feature Plans

Enterprise Plan/Ultimate Plan

Virtuální platformy

Nízké počáteční náklady

V modelu OpEx není třeba server připravovat a vyžaduje minimální

Krátká doba uvedení na trh

technické znalosti. Získáte přístup k hostingové platformě bez

Rychlá návratnost investice

jakýchkoli přípravných prací a začnete ihned prodávat, což vám zajistí

Žádná infrastruktura k údržbě

rychlý vstup na trh a rychlou návratnost investic.

Nulová doba instalace

Zabudováno do vašeho konceptu
zabezpečení. Integrace do správy vašeho

Podnikejte tak, jak vám to vyhovuje

Záleží na vašem rozhodnutí, jakým způsobem budete služby hostované

serveru je ve vašich rukou. Sami si

Růst bez kapacitních omezení

pobočkové ústředny sdružovat, balíčkovat a zpeněžovat. Můžete si

vyberete, kde bude systém umístěn, a

flexibilně přinést vlastní trunky a zařízení SIP a kdykoli rozšířit firmu o

máte nad ním plnou kontrolu.

prakticky neomezený počet přípojek a instancí.

Yeastar Central Management

Centrální vzdálená správa a ovládání zařízení

Jednotná platforma pro poskytování služeb Yeastar a centrální správu
zařízení

správu a konfiguraci systémů Yeastar PBX a bran u zákazníka. Sjednocením monitorování zařízení v reálném čase,

Kromě infrastruktury pro poskytování služeb UCaaS připravené pro trh obsahuje YCM také jednotné okno pro snadnou
upozornění na alarmy, vzdáleného přístupu a dalších funkcí získáte možnost rychlého a bezpečného převzetí kontroly,
aniž byste museli cestovat k zařízení.

Yeastar Central Management (YCM) je centralizovaná
Grafický panel

platforma pro poskytování služeb hostované

Správa zařízení

pobočkové ústředny Yeastar a správu zařízení onpremise. Poskytuje ucelené centrální
řízení s bezkonkurenční jednoduchostí a
nabízí poskytovatelům služeb portfolio

Nastavení alarmů

Konfigurace zařízení

UCaaS připravené pro trh - vše od
hostování cloudových ústředen až
po poskytování služeb - a umožňuje
obchodním partnerům snadno a

Úložiště souborů

vzdáleně spravovat a monitorovat

Sledování zařízení

ústředny a brány klientů v jednom
zabezpečeném panelu.

* Podporované produkty

Robustní hostování a poskytování služeb UCaaS
Infrastruktura pro poskytování služeb UCaaS společnosti YCM je postavena na globální odolnosti a podporuje nasazení

Systémy PBX P-Series

Yeastar Cloud PBX

(On-premise, Software, Cloud)

TA 1610/1600/2400/3200

S-Series VoIP PBX

VoIP Brány

více instancí. Vytvoření nové instance pobočkové ústředny pro zákazníky trvá jen několik sekund a je schopna poskytovat
hostované služby PBX prémiové třídy. A počet uživatelů a souběžných hovorů lze zvyšovat a snižovat pouhými několika
kliknutími.

Snadná a bezpečná
vzdálená správa

Kapacitní grafika

Seznam instancí

Seznam zákazníků

Sledujte, jak jsou rozděleny

Sledování stavu, data vypršení

Spravujte informace o

vaše hostingové kapacity, a na

platnosti, plánů funkcí a všech

klientech centrálně a spojujte

první pohled zjistěte, jaké jsou

obecných informací o instancích

klienty s instancemi pro

dostupné hostingové zdroje.

pobočkové ústředny.

snadnější správu prodeje.

Údržba a úkoly

Robustní zabezpečení

Snadné rozšíření

Provádění aktualizace a obnovy

IP Blocklist, Fail2ban,

Zvyšujte/snižujte kapacitu

pobočkové ústředny na kliknutí a

omezený přístup do země,

systému, například klapky a

plánování pravidelných úloh pro

dynamická obrana, Statistic

souběžné hovory, kdykoli si

dávkové zálohování pobočkové

Defence a další.

to budete přát.

ústředny.

Díky vzdálenému přístupu na jedno kliknutí můžete konfigurovat zařízení zákazníka
bez ohledu na svou polohu, zatímco zákazníci dostanou technickou podporu 2. úrovně.
Všechna vzdálená připojení jsou zabezpečena protokolem HTTPS. Každý příkaz je navíc
dvakrát kontrolován pomocí ověřování připojení zařízení a řízení přístupu na základě rolí.
Můžete si prohlédnout komplexní protokoly a mít dokonalou sledovatelnost.

Monitorování a
upozorňování v
reálném čase

Univerzální řídicí panel vám v reálném čase poskytne přehled o všech vašich zařízeních
u zákazníka z jednoho místa, včetně stavu zařízení, alarmů, nevyřízených úkolů atd. A co
víc, můžete také dostávat okamžitá upozornění na kritické problémy systému dříve než
vaši zákazníci a okamžitě na ně reagovat.

Zpeněžení služeb
podpory

Centrální vzdálená správa zařízení přináší nejen efektivitu, ale také umožňuje vytvářet
stálý zdroj příjmů díky zpeněžení služeb podpory. Vynikající technická podpora má vždy
velký význam pro trvalé příjmy. Možnost proaktivního monitorování a reakce přispívá k
efektivnějšímu, úspěšnějšímu a ziskovějšímu řešení.

Využijte plnou rychlost 5G

5G co

signály 5G na Wi-Fi nebo kabelový Ethernet. Pracuje
jakoWi-Fi router nebo switch a propojuje podniky s

Přizpůsobitelná telefonní rozhraní a škálovatelní uživatelé díky

Vysoká úroveň kompatibility se systémy CRM

ultrarychlými sítěmi. Vysoká kvalita signálu, široké

jedinečné modulární konstrukci.

třetích stran, hotelovými systémy PMS atd.

pokrytí a rychlost stahování až 2,5 Gpbs umožňují

Kompletní funkce podnikového telefonního systému a klientů Linkus UC

Plug & Play s IP telefony, bránami a trunky SIP

zařízení Yeastar 5G CPE efektivně poskytovat gigabitové

Snadné používání a správa

Vzdálená správa

rychlosti. Podnikům také umožňuje pohodlně využívat
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výhody 5G a aplikovat je v různých scénářích.

Linkus Cloud Service (LCS)
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rozhraním poskytuje bezproblémovou podnikovou komunikaci, a to bezpečným a mimořádně flexibilním způsobem.

Yeastar 5G CPE je router pro připojení 5G, který převádí

coverage
Wide

VoIP ústředna řady S s robustním hardwarem a softwarem, optimálními funkcemi UC a propracovaným uživatelským

on

Základní úroveň místního podnikového telefonního systému pro malé
a střední podniky
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Specifikace

Linkus
Cloud Service

Užijte si bezproblémovou práci na dálku během několika
minut. Služba Linkus Cloud Service, vytvořená pro ústředny
VoIP řady S, odstraňuje všechny překážky vzdálené

Procesor

Qualcomm Quad-core CPU, 716.8 MHz , ARM Cortex-A7

Datové sítě

Použitelná síť: 5G / 4G LTE

Síťový režim: NSA/SA 8 vestavěných antén, 4x4 MIMO 5G cellular

Rozhraní

Ethernet: 2×10/100/1000 Mb/s

Slot pro kartu SIM: 1 (2FF)

Wi-Fi

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz a 5 GHz
IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Ověřování WEP/WPA/WPA2
Šifrování WEP/TKIP/AES

8 GB paměti Flash, 512 MB DDR3 RAM

Funguje jako klient nebo přístupový bod
4 vestavěné antény

komunikace. Vyhýbá se nutnosti přesměrování portů,
minimalizuje konfiguraci serverů, zastavuje problémy s NAT
a umožňuje uživatelům snadno a bezpečně uskutečňovat
obchodní hovory, psát textové zprávy a sdílet soubory
prostřednictvím klientů Linkus UC bez ohledu na umístění.

Yeastar VoIP Brány

Specifikace

Model
Users

BRI VoIP brány řady TB

S412

S20

S50

S100

S300

Nabízí 4/8/16/24/32 portů FXS nebo 4/8/16 portů FXO pro

Nabízí 2 nebo 4 porty BRI pro integraci linek ISDN

20

20

50

100 (up to 200)

300 (up to 500)

připojení analogových telefonů, telefonních linek, faxů atd. k

BRI do systémů VoIP nebo umožňuje připojení IP

IP sítím, přičemž zachovává stávající starší infrastrukturu.

ústředny k veřejné síti ISDN.

PRI VoIP brány řady TE

GSM VoIP brány řady TG

Nabízí jeden nebo dva porty E1/T1/J1 (podporují až 60

Nabídka 1 až 16 kanálů GSM/3G WCDMA/4G LTE pro

souběžných hovorů VoIP na ISDN), které umožňují přenést

propojení pobočkové ústředny s cellular trunky, které

telefonii ISDN do telefonního systému využívajícího pouze

poskytují záložní nebo alternativní řešení pro oblasti s

VoIP a poskytují vytáčecí tón.

omezeným počtem pevných linek nebo SIP.

Max Concurrent Calls

8

10

25

30 (up to 60)

60 (up to 120)

Max FXS Ports

12

4

8

16

24

Max FXO/BRI Ports

4

4

8

16

24

Max GSM/3G/4G Ports

2

1

4

6

6

Max E1/T1/J1 Ports

–

–

–

2

3

LAN

1 (10/100 Mbps)

1 (10/100/1000 Mbps)

WAN

–

1 (10/100/1000 Mbps)

Power

DC 12V 3.33A

DC 12V 1A

AC 100-240V
50/60Hz 0.6A max

Size (L x W x H) (mm)

290 x 180 x 33

160 x 160 x 30

340 x 210 x 44

440 x 252 x 44

440 x 252 x 44

0.68 kg

0.3 kg

1.48 kg

2.5 kg

2.6 kg

Weight

Analogové VoIP brány řady TA

AC 100-240V 50/60Hz
1.5A max

Yeastar Workplace

Eliminace neúčasti, lepší využití zdrojů

Řešení plánování pracoviště pro nové moderní kanceláře

má být schůzka zrušena, pokud není přihlášena. Navíc

Yeastar Workplace je navržen tak, aby vás zbavil stresu při správě pracoviště, a využívá cloudovou platformu, dotykové
displeje v místnostech a inteligentní senzory, aby poskytl interaktivní řešení plánování pracovního prostoru pro moderní
kanceláře a budoucnost práce. Jedná se o komplexní systém podporující integrovanou správu zasedacích místností, stolů
a návštěvníků.

Zbavte se rezervací "duchů". Můžete nastavit čas, kdy
díky chytrým senzorům, které v reálném čase sbírají
a monitorují údaje o obsazenosti místností a počtu
lidí, se automaticky uvolní rezervované, ale opuštěné a
předčasně ukončené schůzky, abyste mohli co nejlépe
využít prostor a čas.

Automatická detekce a uvolnění místností
Přizpůsobení časového rozvrhu po zrušení rezervace
Lepší přehled pomocí senzoru obsazenosti místností
nebo senzoru počítání osob

Jednoduché zobrazení zasedací místnosti,
snadná správa na místě
Díky dotykovým displejům umístěným před zasedacími
místnostmi můžete i z větší vzdálenosti okamžitě zjistit,
zda je místnost volná, a to pomocí tříbarevných LED světel.
V případě neohlášené týmové porady stačí klepnout na
obrazovku a schůzku rezervovat, odbavit nebo ukončit. Na
obrazovce se přehledně zobrazuje rozpis nadcházejících
místností a dostupné časy.

Stav místnosti "Semafor"

Systém rezervace zasedacích místností "vše v jednom"
Systém rezervace zasedacích místností Yeastar, který je součástí kompletního řešení Workplace, umožňuje uživatelům

Odbavení a ukončení schůzky
K dispozici

Brzy začínáme

V provozu

Rezervace

snadno plánovat využití místností, šetřit čas při administrativních úkonech a maximálně využívat zasedací prostory.
Specifikace displeje u zasedací místnosti

Lidé, prostor, zařízení a rozvrhy na jednom místě
Mějte vše v jednom zobrazení. Online rezervační

Touch Screen: 10.1"LCD IPS touch screen

Network Ethernet: 100M/1000M ethernet

Resolution: 1280 x 800

Bluetooth: Bluetooth 4.0

systém zobrazuje vybavení místností, rezervace

Snadné jednorázové nebo pravidelné rezervace

Active Area: 216.96 (L) x 135.6 mm (H)

Wi-Fi: 802.11b/g/n

a osoby na jednom místě. Můžete si vyfiltrovat

Automatické e-mailové upomínky účastníkům o změnách schůzky

Aspect Ratio: 16:10

Power: Power over Ethernet (PoE) or DC 12V/1.5A

nejvhodnější místnost podle jejího umístění,

Granulární řízení oprávnění pro bezpečnější, utilitární použití

3-color Side LED Indicators

Size: 249.36 (L) x 168.36 (H) x 24 (D) mm

kapacity a vybavení a snadno pořídit rezervaci

Komplexní portál správce pro pokročilou správu místností,

Operating System: Android 8.1

Weight: 1.68 kg

jednoduchým kliknutím na interaktivní časové

uživatelů a zařízení

Mount: side mount and wall mount

Operating Temperature: 0°C to +40°C

ose, a to i na cestách.

Komunikace bez hranic
Pracoviště bez omezení prostoru
Otevřete si všechny výhody digitálně
propojené budoucnosti

Yeastar Central Management
Centrální monitorování a správa pobočkových
ústředen a bran Yeastar

Bezproblémová komunikace a spolupráce

Snadné poskytování hostovaných služeb PBX

Snadné volání, chatování, schůzky nebo
konference se zákazníky a kolegy prostřednictvím
integrovaného systému Yeastar PBX, ať už v
cloudu nebo on-premise
Připojení a spolupráce napříč zařízeními a
platformami

Práce v kanceláři
Užívejte si snadnější a produktivnější komunikaci s
kompletními funkcemi telefonu, videa, IM, indikace
přítomnosti, call centra a mnoho dalších.
Řiďte inteligentní plánování na pracovišti s výkonnějším
systémem rezervace zasedacích místností.
Lepší propojení lidí a věcí pomocí výkonné mezisystémové integrace: PBX, telefonní terminály, CRM,
hotelové systémy PMS, nástroje pro spolupráci atd.

Stálé připojení

Více kanceláří
Pohodlná a bezpečná komunikace mezi kancelářemi

Konzistentní prostředí v kanceláři

Jednotné firemní číslo, které pobočkám poskytuje zdání
firemní jednoty
Snadné používání systému, s co nejmenší administrativní
zátěží

Práce na dálku
Pracujte a komunikujte jako v kanceláři díky robustním
službám vzdáleného přístupu
Naplňte potřeby dynamické pracovní síly díky mobilitě
kdekoli a kdykoli a flexibilitě zařízení
Proměňte libovolný webový prohlížeč nebo mobilní
zařízení v plnohodnotný kancelářský telefon; nikdy
nezmeškejte hovor s jedním dosažitelným číslem

Produktivní Call Centrum
Inteligentní rezervační systém
zasedacích místností

s klienty Linkus UC kdekoli a na
jakýchkoli zařízeních

