
Ήρθε ο καιρός να βάλετε τηλεφωνικό κέντρο στην εργασία σαςΉρθε ο καιρός να βάλετε τηλεφωνικό κέντρο στην εργασία σας
και στο σπίτι σαςκαι στο σπίτι σας

Η εταιρεία μας δημιούργησε το προηγμένο ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο
σύγχρονης τεχνολογίας KiX©, με πραγματικά χαμηλές χρεώσεις

Μιλήστε από Μιλήστε από το σπίτιτο σπίτι σαν να είσαστε στο γραφείο σας σαν να είσαστε στο γραφείο σας

Το τηλεφωνικό κέντρο KiX © v3.0 περιλαμβάνει 
• Εξοπλισμό για σύνδεση με εξωτερική γραμμή (τηλεφωνικό αριθμό)
• Εγκατάσταση & ρύθμιση τηλεφωνικού κέντρου με μια ή δυο εξωτερικές γραμμές,

δυο εσωτερικές και ένα VoIP κινητό (εσωτερικό)
• Προηγμένο τηλεφωνητή με αποστολή μηνυμάτων (email)
• Ρύθμιση επιλογής με μενού (IVR)
• Μουσική αναμονής κλήσης (music on hold)
• Ευκολίες (ώρα, μην ενοχλείτε κλπ)
• Μεταφορά γραμμής (transfer), συνακρόαση (meeting)
• Έλεγχος εισερχομένων και εξερχόμενων κλήσεων με email
• Αποστολή & λήψη Fax στον υπολογιστή σας χωρίς μηχάνημα FAX
• Εύκολος αποκλεισμός με φραγή ή προώθηση ενοχλητικών κλήσεων
• Αναγνώριση κλήσης με επωνυμία συνδεόμενο μέσω διαδικτύου
• Ενσωματωμένα αντίγραφα ασφαλείας (Backup)
• Εξάμηνη απομακρυσμένη υποστήριξη
Προϋποθέσεις - δυνατότητες

• Σύνδεση με μέχρι είκοσι (20) εσωτερικά τηλέφωνα και τέσσερις (4) εξωτερικές γραμμές
• Δεν περιλαμβάνει εσωτερικά τηλέφωνα VoIP (προαιρετικά)
• Η  τηλεφωνία  VoIP  με  εναλλακτικούς  φορείς και  άλλες  δυνατότητες  προσφέρονται  εφόσον

υπάρχει σύνδεση ADSL 8Mbps τουλάχιστον
• Τυχόν επιπλέον καλωδιώσεις και εξοπλισμός δεν περιλαμβάνονται 

Επιπλέον συνδεσιμότητα / εξοπλισμός
• Κλήση μέσω υπολογιστή (πρόσθετο στον Firefox)
• Κλήσεις με το κινητό σαν εσωτερικό τηλέφωνο με VoIP εφαρμογή
• Σύνδεση με εναλλακτικούς φορείς VoIP
• Διαδικτυακός σταθμός για μουσική αναμονής κλήσεων
• Αυτόματες τηλεπωλήσεις / μηνύματα ενημέρωσης *1

• Επιλογή φορέα για μείωση κόστους των κλήσεων
• Καταγραφή κλήσεων (εισερχομένων – εξερχομένων) *2

• UPS για απρόσκοπτη τηλεφωνία
• Αντιγραφικό σε εξωτερικό δίσκο (δεν περιλαμβάνει δίσκο)
• Σύνδεση με κάμερες παρακολούθησης και KiX Alarm © (συναγερμό)
• Σύνδεση με KiX Remote © (αυτοματισμοί μέσω διαδικτύου)

*1 Εφόσον υπάρχει GDPR
*2 Η καταγραφή κλήσεων είναι νόμιμη μόνο με εξουσιοδότηση από την ΑΠΔΠΧ

Ζητήστε σήμερα την προσφορά μας για έναν ή δυο τηλεφωνικούς αριθμούς
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