Yeastar YMP - platforma pro hostované PBX

Chcete zařadit do své nabídky hostované telefonní ústředny? Nebo je již nabízíte, ale máte vysokou pracnost a
náklady se stávajícím řešením?
Řešení Yeastar YMP je unikátní! Nejedná se o separátní instalace jednotlivých PBX, ale o softwarovou platformu,
na které si vytváříte a spravujete jednotlivé PBX instance. Máte tedy možnost jednoduše a s nízkými náklady
reagovat na potřeby Vašich zákazníků, kterým můžete vytvořit a upravovat virtuální ústřednu na míru.
Přínosy pro Vás:
Nízké náklady na správu jednotlivých instancí (PBX) díky platformě Yeastar YMP.
Vidíte stav CPU, sítě, pamětí a disků, systém nabízí alarm notiﬁkace, rozšířené bezpečnostní mechanismy,
zálohování atd.
Kompatibilita všech funkcí s IP telefony různých značek, samozřejmě i s našimi IP telefony Yealink.
Cloudové ústředny na platformě Yeastar YMP nabízí identické funkce i administrátorské rozhraní jako HW
ústředny Yeastar Sxx.
Změny parametrů ústředen jsou velmi jednoduše a intuitivně řešeny.
Minimální konﬁgurace Yeastar YMP s 800 linkami, 500 současnými hovory a až 100 PBX je snadno rozšiřitelná až na celkem 2000 linek.
Pokud chcete svým zákazníkům Yeastar cloud PBX nabídnout, ale bez nutnosti Vaší počáteční investice, můžete využít naši velkoobchodní nabídku
Yeastar C16 a C32 cloud ústředen, které jsou provozovány právě na platformě Yeastar YMP.

Chcete si ústřednu vyzkoušet? Nyní můžete využít bezplatné zkušební verze systému Yeastar YMP.

Pro přihlášení využijte tento odkaz.

Ke cloud ústřednám vytvořeným na platformě Yeastar YMP je možné kromě IP telefonů zaregistrovat i různé
převodníky, např. analogové nebo GSM brány.
Cloud ústředny se propojují do hlasové sítě přes registrovaný SIP trunk nebo lze použít jednotlivé SIP účty
používané obvykle pro připojení VoIP telefonů.
Ústředny mají uživatelsky velmi přívětivé webové rozhraní stejně jako hardwarové ústředny Yeastar řady Sxx.
Mezi nové funkce patří např. možnost přidělovat detailní oprávnění jednotlivým uživatelům, centrum událostí,
vykreslování grafů ukazujících zatížení ústředny nebo možnost vícenásobné registrace jedné linky.
Platforma Yeastar YMP je postavena na populárním open-source Asterisk 13.
Ústředny podporují i API rozhraní AMI (Asterisk Management Interface), je tedy možné ústřednu integrovat
s dalšími systémy, např. CRM.
Ústředny, které vytvoříte na platformě Yeastar YMP, umí kromě základních volacích funkcí
(přesměrování, přepojení,...) i řadu pokročilých funkcí:
Nahrávání hovorů(Q4/2018)
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

