De futuristische

TELEFOONCENTRALE
Sterke punten van de bellQ blueline centrale:
- Gemiddeld stroomverbruik onder de 3 watt (5€ per jaar bij 0,20€/kWh).
- Nederlands gesproken terug koppeling bij in en uitschakelen van
instellingen met de telefoon.
- Geïntegreerde opslag tot 28.000 minuten voor voicemail.
- Geïntegreerde opslag tot 10.000.000 minuten voor gespreksopname.
- 20 dag/nacht standen met onbeperkt aantal schakel patronen.
- 10 bedrijven/afdelingen kunnen hun eigen 20 dag/nacht standen
gebruiken.
- Tijdschema per bedrijf/afdeling met een knop op de telefoon aan en uit te
zetten (handig met vakanties).
- Dag/nacht standen ook te schakelen en uit te luisteren met een Mobile 		
Extension (gsm).
- Uitgaand bellen per telefoon te blokkeren aan de hand van dag/nacht
standen.
- Buitenlijnen van verschillende providers tegelijk mogelijk.
- BLF lampje voor alle voicemailboxen (handig bij groeps voicemail).
- Gespreksregistratie met uitgebreide filter opties.
- Flexibel nummerplan (nummer lengte maakt niet uit, lang en kort mag 		
door elkaar).
- Mobile Extension, verlenging van de vaste telefoon, met je gsm bellen alsof
je op kantoor zit.
- Centraal telefoonboek voor alle telefoons naast de onbeperkte verkortkiesnummers per telefoon.
- Vergaderboxen voor onbeperkt aantal deelnemers.
- Geïntegreerde VPN server, telefoons werken meteen vanaf elke internet
aansluiting in de wereld.
- Doorschakelen van de telefoon per toestel te blokkeren.
- Mee-luisteren / Mee-luisteren en fluisteren / inbreken op gesprek per
telefoon aan te zetten.
- BLF lampje voor doorschakelen telefoon (*21) met geheugen voor het
nummer.
- Geïntegreerd receptiescherm (web-based, geen installatie bij gebruikers
nodig).

Eenvoudig beheer
via je webbrowser

Revolutionaire TELEFOONCENTRALE

- Uitgebreid keuzemenu (vragen om klantnummer /
servicenummer is ook mogelijk)
- Clip2email (ontvang het nummer van de beller via email zonder
dat de beller hier iets van merkt)
(Voorbeeld: als de beller het gesloten bandje krijgt te horen is 		
het mailtje met zijn nummer al onderweg zodat je belangrijke 		
personen snel terug kunt bellen)
- Groepen waar ook externe telefoons (gsm’s) mee over kunnen 		
gaan met de optie om externe telefoons het gesprek te laten 		
accepteren om te voorkomen dat bellers in de voicemail van een
gsm terecht komen.
- Voicemail keuzemenu (Ik ben er niet, toets 0 voor de receptie,
1 voor mijn afdeling, 2 voor mijn mobiel of spreek een bericht in
na de piep).

Verbruikt slechts 2 watt
stroom per uur
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- Persoonlijke groepen voor telefoons met aan/uit lampje/
knopje (schakelen tussen de eigen telefoon en de persoonlijke 		
groep (eventueel vertraagd, ook externe nummers zijn
mogelijk).
- Wachtrijen met positie melding (u bent wachtende nr) of
gemiddelde wachttijd indicatie.
- Uitgebreide systeem logging (logfiles / UDP dump).
- SSH tunnels voor het makkelijk en veilig beheren van telefoons
op afstand.
- Geïntegreerde muziek in de wacht (aan te vullen met eigen wav
of mp3 bestanden).
- Nummer weergave van de tegenpartij, ook na doorverbinden.
- Eenvoudig voicemail-archief.

