all-in-one
seriously...

KOBİLERE ÖZEL HEPSİ-BİR ARADA İLETİŞİM PORTALI
Platform, üstün özellikli IP telefon santrali ile dahili e-posta/web sunucusu
kabiliyetlerini hesaplı tek bir kutuda bir araya getirir.

Telefon, e-posta, web ve daha fazlası
hesaplı tek bir kutuda

LEAPvoX®, küçük ve orta büyüklükte işletmelerin veya ev-ofis tipi çalışanların tüm iletişim
ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayan profesyonel, çok özellikli, kullanımı basit ve bir o kadar da
ekonomik bir çözümdür.

all-in-one seriously...
LEAPvoX®, küçük ve orta büyüklükte işletmelerin veya ev-ofis tipi çalışanların tüm iletişim
ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayan profesyonel, çok özellikli, kullanımı basit ve bir o kadar
da ekonomik bir cihazdır.
Platform, üstün özellikli IP telefon sistemi ile dahili e-posta/web sunucusu kabiliyetlerini bir
araya getirir, güvenli bir kablosuz iletişim ağı kurmanıza imkan verir.
LEAPvoX®, gerektiğinde mevcut altyapınıza sorunsuzca entegre edilebilir ve firmanız
büyüdükçe kolayca genişletilebilir.

TEMEL ÖZELLİKLER (IPv6 Desteği)
2 ila 250 kullanıcılı IP telefon santrali

Kablolu/kablosuz ağ geçidi

Anlık 60 görüşme imkanı

Ayarlanabilir sınırsız e-posta sunucu

4-8 Kanal PSTN veya 4 kanal ISDN girişi

İletişim Yönetim Konsolu (web tabanlı)

Entegre GSM modülü (2 adede kadar)

Elektronik faks (e-posta entegre)

Otomatik ve ayarlanabilir sesli karşılama sistemi

Ayarlanabilir sınırsız web sunucu

Entegre ses kayıt modülü

Çağrı merkezi kabiliyetleri

50 kişi kapasiteli 10 bağımsız konferans odası

Yedekleme ve genişleme arayüzü (USB portu)

Ücretsiz softphone ile ofis dışı iletişim

Ayarlanabilir bekletme müziği

Kolay yönetilir SIP trunk özelliği

Ücretlendirme ve raporlama modülü

Toplu SMS yönetimi
IP telefon, gateway / ATA cihazlarının oto-provizyon ile hızlı kurulumu

IP TELEFON SANTRALİ
LEAPvoX®, gelişmiş IP telefon santrallerinin sunduğu
tüm özellikleri ve daha fazlasını müşterilerine ekonomik
olarak sunar. Farklı dış hat bağlantı seçenekleri ile (PSTN,
ISDN, GSM, SIP Trunk) ofisinizin tüm iletişim ihtiyaçlarını
tek noktadan karşılar.

WEB VE E-POSTA SUNUCU
Dahili web ve e-posta sunucuları sayesinde LEAPvoX®,
hosting hizmetlerini kolayca ve ücretsiz olarak
yönetmenize olanak tanır. Bilgileriniz daha güvenli şekilde
saklanır ve gerektiğinde kolayca güncellenebilir.

KATMA DEĞERLİ SERVİSLER
Çağrı merkezi özellikleri, mobil operatör konsolu, ücretsiz
softphone, tele-konferans, video konferans, e-posta
entegreli elektronik faks, arama planı oluşturma, sesli
karşılama, gelişmiş kullanıcı raporlamaları, LEAPvoX®’un
ücretsiz sunduğu katma değerli servislerden sadece bir
kaçıdır.

Lisans bedeli ve gizli maliyetlere son
Sınıfının en üst seviyesinde yer alan ve kaliteyi üst seviyeye taşıyan tasarımlara verilen
prestijli A’Design ve International Design Awards çifte ödülü sahibi LEAPvoX, pek çok ofis
fonksyonunun bir araya geldiği akıllı ve ekonomik bir çözümdür.
Teknolojik Üstünlük
Kolay ve hızlı kurulum
Gelişmiş ve ayarlanabilir özellikler
Mevcut sistem ve telefonlara
kolay entegrasyon
Mevcut altyapının kullanımı
Ölçeklenebilir modüler yapı
Bilinen, her tip donanımla uyum
Akıllı hat seçim sistemi

Yönetimsel Faydalar
Detaylı kullanım istatistikleri
Her yerden iletişim imkanı
Bütünleşik servisler
Kesintisiz müşteri hizmetleri
desteği
Raporlama ile gider kontrolu
Personel eğitimi kolaylığı

IP Telefon Santrali
PSTN, SIP Trunk, GSM ve ISDN
hat bağlama seçenekleri ve
akıllı arama planı

E-posta / Web / Faks Sunucu
3. partilere bağımlılığı ortadan kaldıran
entegre sunucu kabiliyetleri

Maliyet Avantajları
Aylık konuşma giderlerinin azalması
Düzenli bakım giderlerinin azalması
Lisans ücreti sabit
Genişleme için ek ücret YOK
Garanti süresi boyunca ücretsiz
güncelleme

Çağrı Merkezi

Müşterilerinize profesyonel hizmetler sunmanıza
yardımcı olacak entegre çağrı merkezi ve gelişmiş
sesli karşılama (IVR) özellikleri.

Mobilite

Ofisleriniz arasında veya ofis dışındaki
personelinizle her an bağlantıda kalma
özelliği, maliyetlerde büyük tasarruflar

Telefon, e-posta, web ve daha fazlası

HESAPLI TEK BİR KUTUDA

ile Bütünleşik İletişim
LEAPvoX®, VoIP haberleşme teknolojilerinin en üst seviye kabiliyetlerini, kolay anlaşılır ve
yönetilebilir şekilde sunar.
Kusursuz tasarımı ve üstün yazılımı ile LEAPvoX®, ofis telefonunu mobil telefonlarla birleştirerek
platformlar arası bariyerleri kaldırır. Böylece ofis dışında olsanız bile sanki ofisteymişsiniz gibi
rahat ve ekonomik olarak haberleşebilir; kendi müşterileriniz ile olan ilişkilerinizi daha etkin
yönetebilirsiniz.

olursanız olun
“ nerede
ofisinizden kopmayacaksınız
internet bağlantısı olan her yerden abone erişim

“

Kullanıcı Arayüzleri

Operatör Konsolu

Softphone

Bilgisayar ve tabletten
profesyonel operatör yönetimi

Ofis dışında kesintisiz
iletişim ve şirket hattı
kullanma özelliği

Panel
Gelişmiş e-posta, faks,
SMS, sesli mesaj ve fazlası
Kişisel kullanıcı ayarları,
detaylı raporlama

Mevcut Sistemimi Neden Değiştirmeliyim?
Mevcut santral teknolojilerinin çağın hızla gerisinde kalması
IP santral teknolojilerinin aylık haberleşme giderlerinde önemli
tasarruf sağlaması
Mevcut santralin yedek parça ve bakım masraflarının
ortadan kaldırılması
Bütünleşik iletişimin gelişmiş imkanlarından
faydalanması
Tek bir noktadan tüm kurumsal iletişimin yönetilmesi
Teknik dışa bağımlılığın azaltılması

Ürün Ailesi
LEAPvoX® ürün ailesi ile kurumunuzun tüm haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz.
IP telefon santrallerinden, IP telefonlara, sunucu tabanlı iletişim ürünlerinden, yazılım tabanlı
iletişim gereçlerine ve gelişkin çağrı merkezi modüllerine kadar geniş yelpazedeki
ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi isteyebilirsiniz.

LEAPvoX® KOBİ

IP Telefon Santrali
Web ve E-Posta Sunucu
Katma Değerli Servisler (Faks/FTP/WiFi)
Farklı bağlantı seçenekleri (PSTN, ISDN, GSM)

LEAPvoX® Özel Çözümler

LEAPvoX® Kurumsal

Kolay genişleyebilir IP telefon santrali
Mobil abone, uzak ofis bağlantılar
Güvenli, kesintisiz, ekonomik iletişim

YENİ ÜRÜN

Çağrı Merkezi Çözümleri
Zita e-Posta Sunucu Çözümleri
Elektronik Faks Çözümleri
Video Konferans Çözümleri
Ağ Depolama Çözümleri
IP Telefonlar

Masaüstü IP Telefonlar
IP Tabanlı Çağrı Merkezi Telefonları
Video IP Telefonlar

LEAPvoX® Video IP telefon
8” - 10” dokunmatik IPS LED ekran
ve Bluetooth ahize opsiyonu.

Destekleyici Ürünler

Gateway Cihazları
Haberleşme Kartları
Operatör Kulaklıkları

Telefon, e-posta, web ve daha fazlası

HESAPLI TEK BİR KUTUDA

LEAPvoX®, küçük ve orta büyüklükte
işletmelerin veya ev-ofis tipi çalışanların tüm
iletişim ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayan
profesyonel, çok özellikli, kullanımı basit ve bir
o kadar da ekonomik bir çözümdür.

MODELLER
ÜRÜN

Harici
Hatlar
(FXO)

ISDN
Hatlar

GSM
Hatlar

Maks.
Dahili
Abone

LEAPvoX® HG 100

0

0

0

250

LEAPvoX® HG 101

0

0

1

250

LEAPvoX® HG 102

0

0

2

250

LEAPvoX® HG 120

4

0

0

250

LEAPvoX® HG 121

4

0

1

250

LEAPvoX® HG 122

4

0

2

250

LEAPvoX® HG 140

8

0

0

250

LEAPvoX® HG 1I0

0

2 x PRI

0

250
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E-posta
Sunucu
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OPSİYONLAR
Otel ve Hastane Entegrasyonu
POS Entegrasyonu
CRM/ERP Entegrasyonu
VIP Uygulamaları

Çağrı Merkezi Modülü
Çağrı Destek (ticket) Modülü
Reklam Araması Modülü
Memnuniyet Anketi

w w w. l e a p v o x . c o m

TEKNİK ÖZELLİKLER
Gruplama Özellikleri

Kullanılan Protokoller

Abone gruplama yönetimi
Gruplanan hatlar için arama kuyruğu yönetimi
Gruplanan aboneler için telefon çaldırma metodu
(tümü/sırayla/ödüllendirme)
Grupta cevap alınamaması halinde çıkış stratejisi
belirlenmesi

SIP v1, v2, IAX2 ve H.323
G.711(u/a), G.723, G.726, G.729 (a/b)
h261, h263, h263+, h264

Haberleşme Kartı Özellikleri
4 kanal PSTN + 2 kanal GSM veya
8 kanal PSTN veya
E1/T1/J1 ISDN PRI kartları (2 kanal)

Raporlama/Ücretlendirme Özellikleri

Genişleme Özellikleri
SIP ve IAX2 TRUNK bağlantıları ile uzak santrallere
erişim imkanı
Kablosuz ağ genişlemesinde MESH desteği
USB portu (sistem, konfigürasyon ve kişisel bilgi
yedekleme işlemleri için)

Arama Özellikleri
Abone – abone arama
Abone – dış hat arama
Abone – GSM hat arama
Abone – trunk üzerinden uzak santral arama
Sesli/görüntülü görüşme imkanı
Çağrı aktarma/bekletme/park etme
Ön numara tuşlamadan arama yapma
Konferans görüşme
Arayan numarayı gösterme

Aramaların günlük/aylık/yıllık bazda grafiklerle sunulması
Gerçek zamanlı raporlama
Kullanıcı/abone bazlı raporlama
Ücretlendirme modülü
Excel ®/PDF formatlarında dışa aktarma imkanı

GSM Özellikleri
GSM aramalarında önceliklendirme
SMS ve toplu SMS imkanı
4-bant GSM modülü (850/900/1800/1900MHz.)

Kablosuz Ağ Özellikleri
Kablosuz (Wi-Fi) modülü - 802.11 tip g/n
MESH desteği

Sunucu Özellikleri
POP/IMAP/SMTP servisleri
Sınırsız e-posta kullanıcısı
Web sunucu (Apache, MySQL, php desteği)
DNS yönetimi
Bütünleşik faks/SMS entegrasyonu
Dahili otomatik QoS desteği

Cevaplama Özellikleri
Çok kanallı sesli karşılama modülü (IVR)
Robot operatör
Kuyruk yönetimi
Telesekreter modülü
Park yönetimi
Ses kaydı modülü
Çağrı yakalama
Grup çağrı çekme

Kullanıcı Arayüzleri
Yönetim paneli
Operatör konsolu
İletişim yönetim konsolu
Softphone
Android tabanlı operatör konsolu (opsiyonel)

Yönetim Özellikleri
Bütünleşik web tabanlı arayüz
Platform bağımsız arayüz
Arama/kullanıcı sınırlandırma
Abone tanımlama işlemleri
Arama planı ayarları
Raporlama modülü
Ücretlendirme modülü
Çoklu dil desteği (İngilizce, Türkçe, Fransızca, İspanyolca, Flemenkçe)

Boyutlar
Yükseklik: 9,0 cm
En: 25,8 cm
Derinlik: 22,1 cm
Ağırlık (yaklaşık): 1,2 kg

I/O Bağlantıları

Çevre Şartları

1xWAN (RJ45) + 1x LAN
(RJ45) – Gigabit
12 V DC (ortalama tüketim ~23 W)
PSTN (maks. 8 kanal)
SIM slotu (maks. 2 kanal)
1xUSB portu

Çalışma ısı aralığı:
0 °C /+50 °C
Opsiyonel ısı aralığı:
-20 °C /+70 °C
Rutubet aralığı (%5 - %90 @ 23 °C)

Voksporta Teknoloji Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mahatma Gandhi Cad. No: 88/6 G.O.P. 06700 Ankara
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Telefon: 0850 72 4 0 869

Ofis İletişim Çözümleri

Sınıfının en üst seviyesinde yer alan ve kaliteyi üst seviyeye taşıyan tasarımlara verilen
prestijli A’Design ve International Design Awards çifte ödülü sahibi LEAPvoX, pek çok ofis
fonksyonunun bir araya geldiği akıllı ve ekonomik bir çözümdür.

Dijital Ofis Cihazları

Kategorisi Birincisi

2014

Profesyonel Ofis Cihazları

Kategorisi Birincisi

2013

www.leapvox.com

LEAPvoX® müşteri hizmetleri size
telefonunuzda voX (869) kadar yakın.
Her türlü sorunuzu cevaplamak ve kesintisiz
destek almanızı sağlamak amacıyla
her an emrinizde.

Voksporta Teknoloji Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: 0850 72 4 0 869 Faks : +90 312 437 56 52
Mahatma Gandhi Cad. No: 88/6 G.O.P. 06700 Ankara
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