IP Office
Prosta, wszechstronna komunikacja dla
małej lub średniej firmy
Dobrze prosperujące firmy zawsze szukają możliwości, aby
osiągnąć jak najwięcej przy jak najmniejszych nakładach.
Zależy im na zachowaniu elastyczności, innowacyjności i
konkurencyjności firmy bez zwiększania kosztów operacyjnych
i wydatków kapitałowych.
Firma Avaya oferuje takie rozwiązanie —
system komunikacyjny Avaya IP Office.

Uzyskaj więcej informacji na temat systemu IP
Office w pięciu prostych krokach:
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Przedstawienie firmy Avaya — tylna okładka
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Wprowadzenie do systemu IP Office — strona 2
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Więcej informacji o systemie IP Office Składniki systemu
— strony 3 i 4
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Tworzenie własnego systemu IP Office Serwery i telefony
— strony 5, 6 i 7
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Więcej informacji o funkcjach i zastosowaniach
— strony 8, 9 i 10
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Co to jest IP Office?
Avaya IP Office to właściwy wybór dla wszystkich małych i średnich firm. System ten zapewnia obsługę do 384 pracowników i
stanowi idealne rozwiązanie zarówno dla nowych firm, jak i przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji, niezależnie od tego, czy
działalność jest prowadzona w jednym biurze lub domu, czy też w wielu sklepach lub lokalizacjach.
Wbudowana niezawodność gwarantująca nieprzerwaną pracę
Dzięki wbudowanej niezawodności i funkcjom pracy zdalnej system IP Office umożliwia ciągłą i efektywną pracę w
nieprzewidzianych okolicznościach firmom z wieloma lokalizacjami lub pracownikom, którzy nie mogą dotrzeć do biura.
Sytuacje awaryjne w domu nie przeszkadzają w prowadzeniu działalności.
Niższe rachunki za telefony komórkowe i rozmowy pozamiejscowe
System IP Office oferuje wiele możliwości obniżenia kosztów połączeń wykonywanych przez pracowników w podróży, z
telefonów komórkowych, w hotelach, a nawet za granicą.
Większa liczba pracowników bez powiększania biura
System IP Office umożliwia pracownikom zdalną pracę z domu — lub z dowolnego innego miejsca — co pozwala na
przykład uniknąć nadmiernego tłoku w biurze o newralgicznych porach dnia.
Perfekcyjna obsługa
klientów
Praca z dowolnego
miejsca na świecie

Łączenie biur w różnych
miejscach świata i obniżanie
kosztów
Wydajna praca nawet
w podróży

Telekonferencje z udziałem
nawet 2 x 64 uczestników
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System IP Office podnosi wydajność
Stworzenie rozwiązania ujednoliconej komunikacji jest dziecinnie proste.
Wystarczy wykonać cztery kroki:

A - Wybierz system i preferowane telefony
System komunikacyjny

Ile masz lokalizacji? Jedną czy kilka? Czy chcesz usprawnić obsługę klientów? Po
wdrożeniu systemu IP Office można dodać dowolną liczbę różnych aplikacji i
użytkowników zgodnie z potrzebami. Niezależnie od tego, czy firma ma dwóch
pracowników, dwustu czy więcej, system IP Office stanowi właściwy wybór.
Więcej informacji znajduje się na stronie 6.

Telefony

System IP Office obsługuje wiele różnych telefonów. Urządzenia te można wykorzystać do wielu różnych zastosowań. Aby umożliwić
użytkownikom zdalną pracę poza biurem, wymagane jest tylko szerokopasmowe połączenie internetowe po stronie zdalnej.
Połączenie z główną lokalizacją można utworzyć z wykorzystaniem bramy VPN lub bez niej. Więcej informacji znajduje się na stronie 7.

B - Określ, która wersja najlepiej spełnia potrzeby
Wersja Basic Edition
Obejmuje: zintegrowaną pocztę głosową, 2 kanały (z możliwością rozszerzenia do 6), prosty interfejs internetowy do zarządzania

Przeznaczona dla firm zatrudniających poniżej 20 użytkowników z podstawowymi potrzebami w zakresie telefonii

•	Skierowana do firm wymagających tradycyjnej funkcjonalności systemu głównego.
•	Obsługa analogowych lub cyfrowych telefonów biurkowych (telefony IP nie są obsługiwane).
•	Klienci mogą w dowolnym momencie dokonać aktualizacji do wersji Essential Edition bez wymiany sprzętu lub licencji.

Wersja Essential Edition
Obejmuje: zintegrowaną pocztę głosową, 2 kanały (z możliwością rozszerzenia do 6), jednoczesne przekazywanie połączeń na telefony komórkowe,
kontrolę połączeń komórkowych i jeden produkt X Mobile Essential Edition dla wszystkich użytkowników, 2 licencje zdalnego pracownika

Podstawa biurowego rozwiązania komunikacyjnego. Ujednolicona komunikacja klasy podstawowej dla wszystkich pracowników
•	Dostępność przez całą dobę: spersonalizowane powitanie w poczcie głosowej każdego z pracowników zwiększa lojalność klientów.
•	Możliwość wysyłania poczty głosowej na adres e-mail podnosi wydajność pracowników.
•	Sekretarka automatyczna: połączenia przychodzące są kierowane do właściwej osoby przy użyciu prostych reguł.
•	Wybieranie według nazwy — korzystając z wewnętrznej książki telefonicznej i sygnałów tonowych, dzwoniący mogą z
łatwością wyszukiwać osoby, z którymi chcą się połączyć.
•	Mobilność: wszyscy użytkownicy mogą być osiągalni pod jednym numerem niezależnie od tego, czy znajdują się w biurze czy w
podróży. Ponadto pakiet one-X Mobile Essential zapewnia interfejs graficzny do kontroli połączeń i umożliwia obsługę połączeń
przychodzących i wychodzących za pomocą jednego numeru.

Wersja Preferred Edition
Obejmuje: licencję VoiceMail Pro, 4 kanały (z możliwością rozszerzenia do 40)

Większe możliwości reakcji i wyższa wydajność
System IP Office Preferred Edition obejmuje wszystkie funkcje wersji Essential Edition oraz:

•	Bezpieczne konferencje „Meet-Me”: szybsze podejmowanie decyzji i lepsza praca zespołowa. Zintegrowane funkcje konferencji
umożliwiają wszystkim uczestnikom organizowanie własnych, zabezpieczonych hasłem połączeń konferencyjnych z
maksymalnie 64 uczestnikami.
•	Inteligentne kierowanie połączeń: wiele programowalnych opcji, dzięki którym klienci mogą szybko skontaktować się z właściwą osobą.
•	Nagrywanie połączeń: wbudowana funkcja nagrywania połączeń automatycznie lub na żądanie znacznie ułatwia kontrolowanie
operacji biznesowych, rozwiązywanie problemów z zakwestionowanymi zamówieniami oraz szkolenie pracowników.
•	Rozszerzone funkcje poczty głosowej podnoszą dostępność.

Wersja Advanced Edition

Obejmuje: serwer Customer Call Reporter (CCR) z jedną licencją Supervisor i wieloma funkcjami raportowania

Perfekcyjna komunikacja z klientami i ich obsługa
Wymaga wersji Preferred Edition. Oprócz funkcji z wersji Preferred Edition dostępne są następujące funkcje:

•	Zarządzanie obsługą klientów w czasie rzeczywistym: szczegółowe raporty są dostępne przez cały czas, zapewniając

natychmiastowe ostrzeżenia o przekroczeniu krytycznych poziomów połączeń. Umożliwia to błyskawiczne podjęcie działań
zapobiegających spadkowi poziomu usług.
•	Biblioteka nagranych połączeń: prosta archiwizacja wszystkich nagranych połączeń oraz bezproblemowe wyszukiwanie i
odtwarzanie dowolnej rozmowy.
•	Całodobowa samoobsługa przez siedem dni w tygodniu: klienci mogą sprawdzać stan zamówienia i inne informacje przy
użyciu usługi IVR (Integrated Voice Response).

C - Wybierz opcjonalne składniki dodatkowe
•	Contact Store (nagrywanie połączeń z funkcjami wyszukiwania według daty i godziny)
•	Integracja z telefonią komputerową (CTI)

•	Telefony bezprzewodowe: DECT R4, bezprzewodowa sieć LAN (Wi-Fi)
•	Opcja wielu lokalizacji: Small Community Network (SCN)
Obsługa do 32 lokalizacji i 1000 pracowników
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D - Wybór odpowiedniego profilu użytkownika dla pracowników
Office Worker*
Zapewnia możliwość bardziej inteligentnej pracy w biurze
•	Odbieranie i nawiązywanie połączeń na komputerze. Przekazywanie połączeń, udział w
telekonferencjach i dostęp do wielu numerów szybkiego wybierania jednym kliknięciem myszy.
•	Wydajne zarządzanie wiadomościami przy użyciu funkcji usługi Unified Messaging.
•	Konfigurowanie konferencji audio i zarządzanie nimi w celu lepszego udostępniania
informacji i szybszego podejmowania decyzji zespołowych.
•	Wyświetlanie obecności współpracowników, wskazywanie swojej dostępności i
korzystanie z wiadomości błyskawicznych w celu skrócenia czasu reakcji.

Obejmuje następujące elementy:
• Unified Messaging
• O programowanie one-X®
Portal for IP Office (bez funkcji
telepracownika)

* Wymaga oprogramowania Avaya IP Office Preferred Edition

Mobile Worker*
Zapewnia możliwość pracy w podróży
•	Klienci mogą skontaktować się z kierownikiem ds. obsługi klientów pod jednym
numerem niezależnie od tego, czy ta osoba znajduje się w biurze czy w podróży.
•	Integracja telefonów komórkowych w lokalizacji firmy lub poza nią.
•	Użycie telefonu komórkowego do wyświetlania obecności współpracowników, wskazywania
swojej dostępności i użycia wiadomości błyskawicznych w celu przyspieszenia czasu reakcji.
•	Tworzenie konferencji audio i zarządzanie nimi na telefonie komórkowym w celu
lepszego udostępniania informacji i szybszego podejmowania decyzji zespołowych.

Obejmuje następujące elementy:
• O programowanie one-X® Mobile
Preferred
• Przekształcanie tekstu w mowę

* Wymaga oprogramowania Avaya IP Office Preferred Edition

Teleworker*
Zapewnia możliwość pracy z domu lub innej lokalizacji.
•	Możliwość przekształcenia dowolnego telefonu w telefon biurowy przy użyciu
komputera z dostępem do Internetu.
•	Wskaźniki dostępności ułatwiają współpracę pracowników w różnych lokalizacjach
geograficznych.
•	Zwiększenie wydajności poprzez zredukowanie lub wyeliminowanie czasu podróży.
•	Telefonia komputerowa i wideokonferencja między dwoma punktami przyspieszają procesy
robocze, usprawniają komunikację i redukują koszty połączeń podczas zagranicznych podróży.
•	Oszczędność kosztów wynajmu biura i umeblowania.

Obejmuje następujące elementy:
• O programowanie one-X® Portal
for IP Office
• Wideotelefon programowy
• Unified Messaging
• Remote Worker
• Telefon VPN

* Wymaga oprogramowania Avaya IP Office Preferred Edition

Power User*
Zapewnia możliwość pracy z dowolnego miejsca
•	Obejmuje wszystkie funkcje pakietów Office Worker, Mobile Worker i Teleworker.
•	Pojedynczy numer zapewnia najwyższy poziom dostępności dla klientów i innych
pracowników. (Koncepcja jednego numeru)
•	Aby stworzyć biuro w dowolnym miejscu, w którym przebywa pracownik, wystarczy
laptop, połączenie internetowe i zestaw słuchawkowy.
* Wymaga oprogramowania Avaya IP Office Preferred Edition

Receptionist
Zapewnia możliwość profesjonalnej obsługi połączeń nawet w najgorętszych
okresach
•	Szybka obsługa połączeń, włącznie z okresami, w których występuje duża liczba
połączeń, oraz intuicyjny interfejs użytkownika i systemowe wskaźniki stanu dla
wszystkich pracowników w sieci.
•	Scentralizowane zarządzanie połączeniami dla wszystkich lokalizacji, odbieranie i
kierowanie połączeń przez całą sieć.
•	Jedna recepcjonistka może obsługiwać wiele firm lub lokalizacji, co pomaga obniżyć koszty.

Obejmuje następujące elementy:
• O programowanie one-X® Mobile
Preferred
• O programowanie one-X® Portal
for IP Office
• Unified Messaging
• Przekształcanie tekstu w mowę
• Wideotelefon programowy
• Remote Worker
• Telefon VPN
Obejmuje następujące elementy:
• SoftConsole

Customer Service Agent*
Zapewnia możliwość wydajnej i skutecznej obsługi połączeń od klientów
• Lepsza dostępność informacji dotyczących obsługi klientów.
• Lepsze zarządzanie czasem pozwala zwiększyć satysfakcję pracowników.
• Agenci mogą wizualizować swoją wydajność przy użyciu klienta opartego na przeglądarce.

Obejmuje następujące elementy:
• Customer Call Reporter Agent (CCR)

* Wymaga oprogramowania Avaya IP Office Advanced Edition

Supervisor*
Zapewnia możliwość śledzenia, mierzenia i tworzenia raportów niestandardowych
dotyczących obsługi klientów i wydajności agentów
•	Perfekcyjna kontrola dzięki intuicyjnemu i łatwemu w obsłudze interfejsowi
opartemu na przeglądarce.
•	Oszczędność czasu podczas tworzenia raportów — raporty powstają metodą
„przeciągnij i upuść” na podstawie wbudowanych szablonów
• Zoptymalizowane planowanie czasu pracowników przez analizowanie raportów.
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* W
 ymaga oprogramowania Avaya IP Office Advanced Edition (zawiera 1 licencję Supervisor)
Dodatkowe licencje Supervisor i Agent należy zamówić oddzielnie.

Obejmuje następujące elementy:
• Customer Call Reporter Supervisor
(CCR)
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Opcje platformy IP Office
Jednostka sterująca

Widok z przodu

Widok z tyłu

Moduł
sterowania
maksymalnie 8
rozszerzeniami

Zewnętrzne sterowanie
przekazywaniem

Interfejsy gniazd
uniwersalnych (4)

LAN/WAN
(Ethernet)
Systemowa
karta SD

Zewnętrzne źródło muzyki
odtwarzanej podczas
wstrzymania połączenia

IP OFFICE 500v2

Specyfikacja:

Rozwiązanie komunikacyjne IP Office 500v2 obsługuje do 384
telefonów i 8 łączy T1/E1. System Avaya IP Office zapewnia pełną
funkcjonalność głosową wraz z szeroką gamą funkcji. System IP Office
można skonfigurować jako tradycyjną centralę telefoniczną, tak aby
pełnił funkcję zwykłego systemu telefonicznego z przekazywaniem
połączeń. System można również skonfigurować jako serwer telefonii IP.

•	Obsługa do 384 numerów wewnętrznych (cyfrowych, IP i
analogowych)
•	Interfejs łączy — 204 łącza analogowe, 8 łączy PRI (240 kanałów),
16 łączy BRI (32 kanały), 128 łączy SIP do obsługi głosu
•	Konferencje obejmują 2 x 64 uczestników, konferencje Meet-Me
•	Obsługa do 1000 pracowników w 32 lokalizacjach

Karty rozszerzeń
Jednostka sterująca IP Office 500 ma 4 gniazda
umożliwiające włożenie kart telefonów i łączy.
Karta łączy

Karty telefonów:
Dostępne są następujące karty telefonów:
•	Karta telefonów cyfrowych z 8 portami
(maksymalnie 3)
•	Karta VCM z 32 kanałami (maksymalnie 2)
•	Karta VCM z 64 kanałami (maksymalnie 2)
•	Karta telefonów analogowych z 2 portami
(maksymalnie 4)
•	Karta telefonów analogowych z 8 portami
(maksymalnie 4)

Karta
telefonów

Avaya IP Office C110 Unified
Communications Module:
•	
Zintegrowany serwer procesorów działający pod
kontrolą systemu operacyjnego Linux.
•	Dostarczany z obrazami oprogramowania Preferred
Edition, one-X Portal i serwera wiadomości
błyskawicznych/funkcji mobilnych.
•	Upraszcza wdrożenia dzięki zintegrowanej opcji
serwera do obsługi i utrzymania aplikacji systemu
IP Office
•	Serwer oparty na systemie Linux pozwala klientom
uniknąć konieczności płacenia za licencje serwera
Microsoft Server

Karty łączy:
Dostępne są następujące karty łączy:
•	Analogowa karta łączy z 4 portami
(maksymalnie 4)
• Karta łączy BRI z 2 lub 4 portami
(maksymalnie 4)
•	Karta łączy PRI z 1 lub 2 portami (maksymalnie 4)

Karty kombinacji:

(maksymalnie 2)
Dostępne są następujące karty kombinacji:
1)	6 telefonów cyfrowych i 2 telefony analogowe
oraz 4 łącza analogowe i 10 kanałów VCM
2)	6 telefonów cyfrowych i 2 telefony
analogowe oraz karta łączy BRI z 2 portami i
10 kanałów VCM

Karta rozszerzeń z 4 portami
(maksymalnie 1): umożliwia podłączenie 4
dodatkowych modułów rozszerzeń

Moduły rozszerzeń
Opcje zewnętrznego modułu rozszerzeń:
•	Moduł rozszerzeń IP500 dla telefonów analogowych z 16 lub 30 numerami
wewnętrznymi
•	Moduł rozszerzeń IP500 dla telefonów cyfrowych z 16 lub 30 numerami wewnętrznymi
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Obsługiwane telefony
Telefony IP
Seria 9600

9620L/9620C

9640

9630G

Wszystkie telefony oferują wysoką jakość dźwięku i
zapewniają obsługę oprogramowania VPN do pracy
zdalnej.
9620 L /C: 12 linii, wyświetlacz z podświetleniem, 4
przyciski programowe, 3 programowalne przyciski
wielofunkcyjne z diodami LED, oszczędność energii
PoE klasy 1, wbudowany telefon głośnomówiący,
zintegrowany głośnik, rejestr 100 połączeń.
9630 G, 9640: duży wyświetlacz o rozdzielczości
320x240, 4 przyciski programowe, 6
programowalnych przycisków wielofunkcyjnych z
diodami LED, oba modele obsługują aplikacje
mobilne, model 9640 ma wyświetlacz kolorowy. Oba
telefony obsługują do 3 SBM 24.
9650 / 9650 C: telefon 9650C jest przeznaczony dla
recepcjonistek i agentów w centrum telefonicznym, a także
dla wszystkich osób zarządzających dużą liczbą połączeń,
zapewniając zaawansowane możliwości, takie jak
wbudowane funkcje przycisków, umożliwiające
jednoprzyciskowy dostęp do mostków, oraz przyciski
funkcji. Oba telefony obsługują do 3 SBM 24, a model9650C
ma kolorowy wyświetlacz VGA o wymiarach 3,1 x 2,3 cala.

SBM24

9650/9650C

Seria 1600

1603i / 1603i SW

1608i

1616i

BM32

1603: wyświetlacz z podświetleniem, 2 wiersze
po 16 znaków, 3 programowalne przyciski funkcji
z czerwonymi/zielonymi diodami LED, które
przedstawiają czytelne informacje o stanie.
1603 SW: podobnie jak model 1603, ale jest
wyposażony w drugi port Ethernet 10/100 i
zintegrowany przełącznik.
1608: 8 programowalnych przycisków
funkcji z czerwonymi/zielonymi diodami LED,
zintegrowany interfejs zestawu słuchawkowego,
3 wiersze po 24 znaki.
1616: 16 programowalnych przycisków funkcji,
port BM32, zintegrowany interfejs zestawu
słuchawkowego, 3 wiersze po 24 znaki.

Telefony cyfrowe
Seria 9500
9504/8: wyświetlacz graficzny z
podświetleniem, 4/8 programowalnych
przycisków stanu połączenia lub funkcji z
czerwonymi/zielonymi diodami LED o trzech
stanach, gniazdo zestawu słuchawkowego i
funkcje obsługi bez użycia rąk. Model 9508
obsługuje moduł rozszerzeń BM12.

		

9504

9508

BM12

Seria 1400
Gama telefonów Avaya 1400 jest przeznaczona
dla firm, które potrzebują prostego i niedrogiego
rozwiązania komunikacyjnego dla swojej sieci
cyfrowej. Wyświetlacze z podświetleniem,
programowalne przyciski z diodami LED o dwóch
stanach (czerwone i zielone) w celu łatwego
odczytu informacji o stanie. Model 1416 obsługuje
moduł rozszerzeń DBM32.

1403
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1408

1416

DBM32

Telefony konferencyjne
Seria B100

B149

B159

Wszystkie telefony konferencyjne Avaya B100
obsługują technologię OmniSound® 2.0, oferują
książkę telefoniczną i funkcje nagrywania
połączeń na kartę SD, a także plan konferencji.
B149: analogowy, pomieszczenia konferencyjne
o średniej wielkości, poniżej 10 uczestników.
B159: analogowy, GSM, mini-USB dla VoIP,
większe pomieszczenia konferencyjne, powyżej
10 uczestników, gniazdo bezprzewodowego
zestawu słuchawkowego.
B179: SIP, PoE, duże pomieszczenia
konferencyjne, powyżej 10 uczestników,
gniazdo bezprzewodowego zestawu
słuchawkowego, interfejs internetowy. (wymaga
licencji punktu końcowego IP z firmy Avaya)

B179

Telefony bezprzewodowe
IP DECT – DECT R4

Komórki radiowe IP DECT

Stacje bazowe DECT

3720 / 3725

3740 / 3749

Komórki radiowe WLAN

Procesor Voice Priority

Oprócz tradycyjnych telefonów 3720 i 3725 w gamie
produktów znajdują się nowe modele 3740/49,
które są zgodne z normą IP65. Wszystkie telefony
mają lokalną książkę telefoniczną zawierającą do
250 wpisów.
3720: monochromatyczny wyświetlacz z białym
podświetleniem, 16 godzin połączeń, 180 godzin w
trybie gotowości.
3725: kolorowy wyświetlacz, 16 godzin połączeń,
180 godzin w trybie gotowości, Bluetooth, SMS.
3740: monochromatyczny wyświetlacz z białym
podświetleniem, 16 godzin połączeń, 180 godzin w
trybie gotowości, graficzny interfejs użytkownika,
odporność na wodę i kurz zgodnie z normą IP 65,
odporność na wstrząsy zgodnie z normą IEC68-2-32.
3749: podobnie jak model 3740, ale z kolorowym
wyświetlaczem z podświetleniem, Bluetooth dla
zestawów słuchawkowych, czujnik położenia,
integracja z systemami alarmowymi, odporność na
wodę i kurz zgodnie z normami ATEX i IECEX.
Gaz: II 2G EEx ib IIC T4
Kurz: II 3D Ex ibD 22

Telefonia WLAN

3641

Modele 3641 i 3645 to całkowicie
bezprzewodowe telefony, które obsługują sieci
bezprzewodowe 802.11a. Standard 802.11a jest
odpowiedni dla sieci, w których duża liczba
użytkowników jednocześnie przesyła
bezprzewodowo dane głosowe. Te telefony
obsługują także standard 802.11b/g, są odporne
na wodę i kurz, mają duże wyświetlacze i łatwe
w obsłudze interfejsy, a także są dostępne z
akumulatorami o różnych wielkościach. Modele
3641 i 3645 używają tego samego procesora
Avaya Voice Priority i interfejsu Open
Application Interface. Do integracji z istniejącą
firmową siecią bezprzewodową, która jest
gotowa do obsługi głosu.

3645

Inne telefony
Wideotelefon programowy/klienty mobilne
Wideotelefon programowy IP Office umożliwia
użytkownikom komputerów i laptopów z kamerami
internetowymi USB komunikację audio i wideo
(wymaga licencji Teleworker lub Power User).
Oprogramowanie one-X® Mobile Essential Edition
integruje użytkowników mobilnych z systemem IP
Office System i oferuje prosty graficzny interfejs
użytkownika. (Dostępne dla wszystkich użytkowników
z wersją Essential Edition)
Oprogramowanie one-X® Mobile Preferred Edition
dla smartfonów zapewnia zaawansowane funkcje
ujednoliconej komunikacji wraz z wiadomościami
błyskawicznymi/obecnością, wizualną pocztą
głosową i konferencjami obsługiwanymi jednym
kliknięciem (wymaga licencji Teleworker lub Power
User; dostępność na telefonach komórkowych Android
już teraz, obsługa telefonów iPhone jest planowana).

Wideotelefon programowy
IP Office

One-X® Mobile
Essential Edition

One-X® Mobile Preferred
for IP Office

Telefony SIP innych firm
System IP Office obsługuje wiele telefonów SIP innych
firm, takich jak Polycom, Grandstream lub Nokia SIP Client
(wymagana jest licencja punktu końcowego IP z innej firmy).
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Funkcje i zastosowania systemu IP Office
Mobilność
Jednoczesne przekazywanie połączeń na telefony komórkowe
Jest to typowe zastosowanie dla pracowników obsługujących klientów, którzy mają biurowy numer
wewnętrzny, ale często podróżują. Pracownik musi podać klientom tylko swój biurowy numer
wewnętrzny. Połączenia są sygnalizowane w biurze, a także na telefonie komórkowym lub DECT
pracownika. Można również zdefiniować telefony komórkowe jako telefony docelowe tej funkcji,
kiedy telefony biurkowe nie są zalogowane (tzw. wirtualne numery wewnętrzne). Możliwe jest
nawet bezproblemowe przełączanie połączeń z telefonu biurkowego na komórkowy lub odwrotnie.

Mobile

Pracownik odbiera
połączenie na swoim
telefonie komórkowym

Sterowanie połączeniami komórkowymi
To zastosowanie umożliwia użytkownikowi telefonu komórkowego odbieranie zduplikowanego
połączenia na urządzeniu mobilnym, użycie kodów DTMF w celu zawieszenia połączenia oraz
korzystanie z funkcji systemu IP Office w podobny sposób, w jaki korzystają z nich pozostali
użytkownicy tego systemu.

Rozmówca

Biuro

one-X® Mobile Essential Edition

Oprogramowanie Avaya one-X® Mobile Essential Edition umożliwia obsługę jednego numeru
dla połączeń przychodzących i wychodzących, a także zapewnia łatwy w obsłudze interfejs
graficzny do sterowania połączeniami. System IP Office obsługuje klienty mobilne typu
„Single Mode”, w tym wybrane telefony Nokia/Symbian, klienta systemu Apple iPhone oraz
telefony z systemem Windows Mobile 5 i 6.

one-X® Mobile Preferred Edition

Oprogramowanie Avaya one-X® Mobile Preferred Edition zapewnia rozbudowany interfejs użytkownika
oraz umożliwia użycie zaawansowanych funkcji na smartfonach, takich jak rozpoznawanie głosu w celu
wydawania poleceń głosowych oraz strumieniowe przesyłanie dźwięku w wizualnej poczcie głosowej.
Oferowane są funkcje ujednoliconej komunikacji, takie jak obecność i wiadomości błyskawiczne, a także
wizualna poczta głosowa i konferencje obsługiwane jednym kliknięciem. System IP Office obsługuje
tego zaawansowanego klienta mobilnego na telefonach komórkowych z systemem Android (planowana
jest także obsługa telefonów Apple iPhone). Widget na ekranie głównym telefonu z systemem
Android przedstawia aktualizacje dotyczące interesujących zdarzeń, takie jak oczekujące wiadomości
błyskawiczne, nowe wiadomości w poczcie głosowej oraz dołączenie/wyjście uczestników konferencji.

Avaya one-X® Portal
one-X® Portal for IP Office to aplikacja umożliwiająca użytkownikom obsługę swoich telefonów z
komputera podłączonego do sieci. one-X® Portal for IP Office to serwerowe rozwiązanie oparte na
przeglądarce, które umożliwia użytkownikom dostęp do funkcji telefonicznych, takich jak zarządzanie
połączeniami, konferencje, szybkie wybieranie, rejestry połączeń, książki telefoniczne, poczta głosowa,
wiadomości błyskawiczne, funkcje obecności powiązane z systemami Google Talk i Microsoft OCS,
a także integracja z kalendarzem Microsoft Exchange. Obsługiwane jest także dodawanie gadżetów
innych firm umożliwiających wzrost wydajności. Oprogramowanie one-X® Portal może być używane ze
wszystkimi interfejsami telefonów IP Office (analogowymi, cyfrowymi, IP i bezprzewodowymi).
Dostępny jest dodatek one-X® Portal do programu Microsoft Outlook. Zapewnia on powiązane
funkcje obecności, możliwość nawiązywania połączeń jednym kliknięciem, rejestry połączeń,
a także alerty połączeń przychodzących z możliwością odebrania lub odrzucenia połączenia.
Dostępna jest również wizualna poczta głosowa. Wszystkie te funkcje pozwalają znacznie
zwiększyć wydajność użytkowników.
Integracja oprogramowania one-X® Portal z systemem Salesforce umożliwia użytkownikom
systemu Salesforce obsługę połączeń z poziomu tego systemu za pośrednictwem
preferowanego telefonu w systemie IP Office.

Przekształcanie tekstu w mowę
Przekształcanie tekstu w mowę umożliwia odczytywanie wiadomości e-mail przez telefon lub
zapewnia rozmówcom dostęp do informacji w bazie danych w różnych językach.

IPO
SCN

Wideotelefon programowy
Użytkownicy mogą korzystać z kamery internetowej USB, która jest podłączona do komputera,
aby nawiązywać wideopołączenia przy użyciu wideotelefonu programowego.

Rozwiązanie wideokonferencji firmy Avaya
Proste, niedrogie i elastyczne rozwiązania wideokonferencji obejmujące zarówno pojedyncze
stanowiska, jak i systemy dla większych pomieszczeń konferencyjnych z wieloma monitorami
i połączeniami dwupunktowymi lub wielopunktowymi. Rozwiązanie AVCS zostało
zaprojektowane do pracy w systemie IP Office z maksymalnie 4 uczestnikami oraz w całej
sieci SCN obejmującej do 32 lokalizacji. Korzyści dla klientów są oczywiste — natychmiastowe
obniżenie wydatków na delegacje przez obniżenie kosztów podróży, procesów biznesowych
i podejmowania decyzji. Pozwala to natychmiast wysłać sprzedane towary dzięki eliminacji
konieczności podróży.
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Centrum telefoniczne Customer Call Reporter (CCR)
IP Office Customer Call Reporter to serwerowe rozwiązanie centrum telefonicznego, które zostało
stworzone specjalnie dla małych firm. Rozwiązanie CCR jest w całości oparte na przeglądarce i może
zostać zainstalowane na serwerze bez potrzeby wdrażania oprogramowania klienckiego.
•	Narzędzie oparte na przeglądarce do zarządzania poziomami obsługi klientów i kontrolowania ich.
•	Śledzenie i rejestrowanie obciążenia agentów i przełożonych.
•	Tworzenie raportów historycznych i w czasie rzeczywistym w różnych formatach.
•	Grupa docelowa: małe firmy zatrudniające poniżej 30 agentów.
•	Pulpit można zmodyfikować zgodnie z wymaganiami klienta.
•	Harmonogram raportów. Wbudowane szablony i raporty niestandardowe.

Integracja z telefonią komputerową (CTI)
Telefon użytkownika dzwoni, a na jego komputerze wyświetlana jest informacja o rozmówcy.
Integracja z telefonią komputerową (CTI) stanowi brakujące łącze między systemem
komunikacyjnym a aplikacjami biznesowymi. System IP Office obsługuje otwarte standardy CTI.
Oznacza to, że szeroka gama rozwiązań innych firm może uzyskać dostęp do systemu IP Office. Na
przykład specjalistyczne rozwiązania pomagające spełnić wymagania branżowe.
System IP Office oferuje dwa rozwiązania CTI:
CTI Link Lite — bezpłatne, obsługuje wszystkie wymagane funkcje dla różnych aplikacji, takie jak
okna wyskakujące na ekranie, umożliwia użycie wielu produktów innych firm.
CTI Link Pro — obsługuje funkcje zaawansowane, w tym opcję sterowania wieloma telefonami i
dostęp do operacji centrum telefonicznego.

SoftConsole dla recepcjonistki
SoftConsole to konsola operatora systemu IP Office, która działa na komputerze z systemem
Windows i jest przeznaczona dla recepcjonistek. Operatorki muszą codziennie obsługiwać setki
połączeń. Pomóc może im ta niezwykle wydajna aplikacja do zarządzania połączeniami. Na
ekranie wyświetlane są połączenia przychodzące wraz z informacjami o stanie wstrzymanych i
przekazanych połączeń.
Recepcjonistki mogą z łatwością sprawdzić, którzy pracownicy są zajęci, dostępni lub poza swoim
biurkiem. Umożliwia to szybkie i wydajne przekazywanie połączeń. Konsolę SoftConsole można
zminimalizować, kiedy nie jest używana, ale pojawia się na ekranie po nadejściu połączenia.

Unified Messaging
Usługa Unified Messaging Service (UMS) stanowi część pakietów Office Worker, Teleworker i Power User. Umożliwia ona użytkownikom synchronizację
poczty e-mail i poczty głosowej między serwerem VoiceMail Pro i klientami poczty e-mail.
Aplikacje e-mail obsługujące protokół IMAP, takie jak Outlook, mogą połączyć się z serwerem IMAP, na którym działa serwer VoiceMail Pro. Kiedy klient
poczty e-mail odbierze wiadomość głosową jako załącznik. WAV, jest ona obsługiwana tak jak każda inna wiadomość e-mail. Po odsłuchaniu wiadomości
głosowej zostaje ona oznaczona jako przeczytana. Usunięcie wiadomości głosowej powoduje jej usunięcie również z serwera VoiceMail Pro.
Ta synchronizacja przez protokół IMAP umożliwia zwiększenie wydajności pracowników i podniesienie poziomu obsługi klientów.

Remote Worker i telefon VPN
Do pracy zdalnej lub w domu możliwe jest użycie funkcji Remote Worker (NAT Traversal) lub telefonu VPN. Funkcja Remote Worker umożliwia zdalnemu
telefonowi IP połączenie z systemem IP Office przez publiczny Internet bez konieczności użycia specjalnego sprzętu poza standardowym połączeniem
szerokopasmowym.
Telefon VPN to telefon IP z wbudowanym oprogramowaniem VPN, które umożliwia bezpieczne połączenie zdalnego telefonu IP z systemem IP Office. Aby
możliwe było połączenie telefonu VPN, po stronie systemu IP Office wymagany jest router lub bramka VPN.
Wersja Essential Edition obejmuje dwie licencje Remote Worker. Dodatkowe licencje Remote Worker, a także licencje na telefony VPN, stanowią część
pakietów Teleworker i Power User.
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Funkcje i zastosowania systemu IP Office
Kontynuacja...

Biuro główne

Wspólne biurka
Ta funkcja umożliwia wielu użytkownikom korzystanie z tego samego numeru
wewnętrznego. Użytkownicy logują się przy użyciu własnej tożsamości, dzięki czemu
otrzymują tylko swoje połączenia, pocztę głosową i inne funkcje osobiste.
Umożliwia to pracownikom (na przykład handlowcom), którzy rzadko odwiedzają biuro,
użycie telefonów i funkcji poczty głosowej bez konieczności posiadania własnego telefonu
fizycznego. Po zakończeniu pracy użytkownik musi po prostu wylogować się z telefonu,
zwalniając go dla następnej osoby. Zalogowanie się w jednej lokalizacji powoduje
automatyczne wylogowanie pracownika z poprzedniej lokalizacji.

Biuro regionalne

Biuro handlowe

Biuro domowe

Opcja wielu lokalizacji
System IP Office jest idealny dla każdej firmy z wieloma
oddziałami. Możliwe jest połączenie do 32 lokalizacji
w celu zapewnienia bezproblemowej komunikacji
wszystkich systemów IP Office.

Niezawodna sieć SCN
PSTN

System

A

Dostępne są następujące funkcje
dodatkowe:
· Wskaźnik obecności/zajętości dostępny przez sieć
· Połączenia oczekujące
· Oddzwanianie po zwolnieniu
· Powiadamianie
· Odbiór połączeń
· Scentralizowane oraz osobiste/systemowe książki
telefoniczne
· Scentralizowany rejestr połączeń
· Scentralizowana i/lub rozproszona poczta głosowa
· Wiadomości tekstowe dotyczące nieobecności
· Optymalizacja kanału SCN
· Rozproszona grupa przechwytująca
· Wspólne biurka zdalne
· Połączenia rozdzielane

PSTN

Système

Sieć publiczna lub
prywatna

B

IP Office System A
IP Office System B
VoiceMail Pro

Linia grupowa

Linia grupowa

System IP Office zapewnia ciągłość działania firm z wieloma oddziałami. W przypadku awarii zasilania użytkownicy z telefonami IP mogą
automatycznie przełączyć się na inną lokalizację, zachowując wszystkie funkcje komunikacyjne. Również system poczty głosowej może mieć
wbudowaną funkcję nadmiarowości, dzięki której zawsze będzie dostępne rozwiązanie zapasowe.

Obsługa konferencji
System Avaya IP Office jest dostarczany z dwoma wbudowanymi mostami konferencji dla 64 uczestników, dzięki którym możliwa jest bezproblemowa
i niedroga współpraca w małych firmach. Możliwe jest obniżenie, a nawet całkowite wyeliminowanie kosztów połączeń konferencyjnych, które firmy
muszą ponosić na rzecz dostawcy usług. Moduł konferencji systemu IP Office zapewnia proste w użyciu funkcje do obsługi konferencji, które pomagają
łączyć łudzi i szybciej podejmować decyzje.
Uczestnikami konferencji mogą być zarówno pracownicy w danej lokalizacji, jak i osoby zewnętrzne, np. inżynierowie, podróżujący handlowcy,
klienci lub dostawcy. Połączenia konferencyjne można planować lub organizować natychmiastowo zgodnie z potrzebami. W wersji Preferred Edition
dostępne są konferencje Meet-me, które umożliwiają uczestnikom samodzielne dołączenie do konferencji przy użyciu kodu zabezpieczającego.
Gospodarz konferencji może wyświetlać, wyciszać lub odłączać uczestników, a także rejestrować lub blokować konferencję przy użyciu telefonu Avaya z
wyświetlaczem, oprogramowania one-X Portal i/lub klienta one-X Mobile Preferred.

10

11 przyczyn, dla których warto wybrać
firmę Avaya
Jesteśmy zawsze dostępni w pobliżu
•	Dzięki setkom partnerów biznesowych w całym kraju firma Avaya dysponuje szeroką siecią serwisową w zakresie
doradztwa, implementacji i konserwacji, która jest dostępna przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu
•	Doradztwo, planowanie i projektowanie rozwiązań niestandardowych przez certyfikowanych handlowców
zatrudnianych przez naszych partnerów biznesowych
•	Demonstracje produktów na żywo w naszych centrach prezentacji dla klientów

Pełna gama rozwiązań komunikacyjnych
•	Idealne aplikacje i urządzenia dla twoich potrzeb komunikacyjnych
•	Integracja rozwiązań ujednoliconej komunikacji i centrum telefonicznego
•	Czołowa firma zajmująca się projektowaniem i implementacją rozwiązań współpracy biznesowej
•	Dostosowane rozwiązanie branżowe
•	Oferta składników sieci danych, takich jak przełączniki Ethernet i bezprzewodowa sieć LAN

Innowacyjny lider rynku
•	Największy dostawca systemów telefonicznych dla małych i średnich firm w Europie i na Bliskim Wschodzie
(źródło: Canalys) oraz systemów audiokonferencji (źródło: MZA)
•	Czołowa pozycja w kwadrancie liderów firmy Gartner w dziedzinie ujednoliconej komunikacji
•	30 milionów użytkowników systemu Avaya IP Office na całym świecie
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Obecność w 54 krajach

Wiele lat doświadczenia

•	Ponad milion klientów
•	Około 19 tys. pracowników
•	Około 10 tys. partnerów handlowych
•	5600 patentów
•	¤Obroty w roku 2010 — 3,8 mld

•	1899 Telefonia międzymiastowa
•	1921 Bell Systems (Bell Labs)
•	1984 AT&T
•	1996 Lucent
•	2000 Avaya
•	2010	Przejęcie firmy Nortel Enterprise

Oznacza
Bliskość klientów
dzięki rozbudowanym sieciom
sprzedaży i serwisu


Innowacja
Numer 1 na świecie w dziedzinie
•	ujednoliconej komunikacji 1
•	centrum telefonicznego 2
•	obsługi wiadomości 3
•	audiokonferencji 4
•	konserwacji sprzętu 5

z laboratoriów Avaya Labs

i zbliżenie do naszych klientów

Doświadczenia
płynące z dużej, lojalnej bazy
klientów

•	1899
•	1935
•	1984
•	1997
•	2000
•	2004

Harry Fuld, Frankfurt
Telefonbau & Normalzeit
Telenorma
Bosch Telecom
Tenovis
Avaya

Źródła: 1-Dell’Oro Group, Enterprise Telephony Report, 3 kwartał 2010 r., listopad 2010 r.; 2-Gartner Inc., Market Share, Contact Center: Worldwide, 2009, Drew Kraus, marzec 2010 r.; 3-T3i Group, InfoTrack for Converged Applications,
Full Year 2009, Messaging, czerwiec 2010 r.; 4-MZA, Ltd., The World UC Applications Market, 2010 Edition, czerwiec 2010 r.; 5-IntelliCom Analytics, Services Market Dashboard, Q3 2010 Global Lifecycle Services Market Workbook, listopad 2010 r.

Informacje o firmie Avaya
Avaya to globalny dostawca rozwiązań do współpracy biznesowej i komunikacji, który zapewnia ujednoliconą
komunikację, centra telefoniczne, rozwiązania danych i powiązane usługi dla firm o dowolnej wielkości na
całym świecie. Więcej informacji znajduje się na stronie www.avaya.com/uk.
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Westacott Way,
Maidenhead, Berks.
SL6 3QH
Tel. + 44 1483 308000
Wielka Brytania

© 2011 Avaya Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

®

Avaya i logo Avaya są znakami towarowymi firmy Avaya Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie znaki towarowe oznaczone symbolami , ™
lub SM to odpowiednio znaki zastrzeżone, znaki towarowe i znaki usług firmy Avaya Inc. Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli. Firma
Avaya może także posiadać prawa do innych znaków towarowych używanych w niniejszym dokumencie. Odwołania do firmy Avaya obejmują firmę Nortel Enterprise, która
została przejęta 18 grudnia 2009 roku.
SB4821PL IPO-R8 V1 • 10/11 CVS • Prawa do modyfikacji zastrzeżone

12

avaya.com/uk

