Enterprise IP PBX Çözümleri

Teknoloji - karmaşadan uzak

LEAPvoX® Enterprise ürünleri, kesintisiz, güvenli ve tümleşik iletişimi en üst seviyede sunarken, bir
yandan haberleşme ve işletme giderlerini azaltır ve ihtiyaç duyulduğunda kurumunuz ile birlikte
kolayca ve ekonomik şekilde genişletilebilir.

“ Kesintisiz - her yerden iletişim “

Enterprise

Kurumsal İletişim Çözümleri
LEAPvoX® Enterprise, kurumların haberleşme ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş tümleşik, işlevsel
ve profesyonel bir iletişim çözümüdür.

LEAPvoX® IP Santral ürünleri, VoIP haberleşme teknolojilerinin en üst seviye imkanlarını,
kolay anlaşılır ve yönetilebilir şekilde sunmaktadır.
LEAPvoX® ürün ailesi, platform bağımsız ve genişleyebilir yapısıyla orta büyüklükteki
işletmelerden dağınık yapıya sahip büyük kurumlara kadar geniş bir yelpazede kullanıcıya
göre uyarlanabilir. Platform, kurumunuzun büyümesiyle paralel olarak minimum ek
maliyetlerle genişletilebilir ve ek lisans ücretleri doğurmaz.
LEAPvoX®’u öne çıkaran özelliklerinin başında, gelişkin bir IP telefon santralinde olması
gereken; ücretlendirme, raporlama, çok kanallı ses kaydı ve çağrı merkezi uygulamalarının,
ek maliyet veya lisans gerektirmeden sunması gelmektedir.
LEAPvoX® un sunduğu gelişmiş bütünleşik iletişim kabiliyetleri, haberleşme ve işletme
maliyetlerinin azaltılmasını sağlarken, aynı zamanda kurumların iş verimliliklerine katkıda
bulunmaktadır.

TEMEL ÖZELLİKLER
10.000’lerce aboneye kadar ölçeklenebilir IP PBX

Çok kanallı ayarlanabilir sesli karşılama sistemi

Anlık binlerce görüşme imkanı

Toplu SMS yönetimi

Çok sayıda PSTN, ISDN ve GSM modül desteği

İletişim Yönetim Paneli (web tabanlı)

Kolay yönetilebilir Trunk yapısı

Elektronik faks (e-posta entegreli)

IPv6 desteği

Mobil operatör konsolu (opsiyonel)

Kolaylaştırılmış merkez-uzak ofis-şube ilişkisi

Yedekleme ve geri yükleme arayüzü

Sınırsız sayıda mobil (softphone) abone

Ücretlendirme ve raporlama modülü

Ek lisans ücreti gerektirmeyen genişleme imkanı

Çok kanallı ses kayıt modülü

Yüzlerce bağımsız konferans odası

Marka/model bağımsız tüm IP telefonlarla uyum

Sadece özel donanım üzerinde çalışan santrallerden farklı olarak sanallaştırma desteği
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Teknik Özellikler
Dış Hat Opsiyonları

PSTN analog hatlar
ISDN (E1, T1, J1) hatlar
SIP / IAX2 / H.323 Trunk’lar
IAX2 relay hatlar (LEAPvoX® ürünleri için)

İç Hat Opsiyonları
SIP / IAX2 / H.323 VoIP telefonlar
SIP / IAX2 / H.323 ATA cihazları
Softphone aboneleri
Gateway üzerinden analog aboneler

Kurumlara Özel Hibrid Opsiyonlar
Analog – dijital dönüşüm
Mevcut analog altyapının devamlılığı
Mevcut DECT yapıların entegrasyonu
IP DECT genişleme
Mevcut VoIP santrallere erişim
Hat sonlandırmaya yönelik Trunk desteği

Eş zamanlı Bağlantı Özellikleri
Anlık binli sayıda görüşme
Anlık yüzlü sayıda ses kaydı işlemi
Binlerce tele-konferans abonesi

Haberleşme Kart Opsiyonları
PSTN hatları için TX400, TX800,
TX1600 (4, 8,16 kanal) analog bağlantılar
GSM hatları için TX4G (1–4 kanal) ve
TX2G4A (GSM/FX Hibrid yapı)
E1/T1/J1 ISDN PRI kartları (1–4 kanal)
ISDN BRI (1–4 kanal)
Yukarıdaki haberleşme kartlarının çeşitli
kombinasyonları

Genişleme Özellikleri
Trunk bağlantıları ile uzak santrallere erişim imkanı
Çoklu ağ bağlantısı (bağımsız abone ağları)
Çok sayıda LEAPvoX® santralin İnternet üzerinden
eşlenmesi ve haberleşme ağının genişletilmesi
Mevcut depolama sistemlerini harici depolama alanı
olarak kullanma imkanı (yedekleme)
Ses Hizmet Sağlayıcıları’ndan sanal hat sonlandırma
Sanal PBX yönetimi

Yük Dağıtımı / Sistem Güvenilirliği
ile İlgili Özellikler
Santral güç yönetiminde AC+AC yedekli
güç kaynağı (hot swap).
Depolama alanında çoklu disk yapıları
(RAID 1, 5, 10) ile bilgi güvenliği
Yönlendirme işlevini tek noktadan yapan bir
servis üzerinden, çok sayıda LEAPvoX® sunucu
biraraya getirilerek, tek bir fiziksel yapı şeklinde
işletme imkanı.

Sanallaştırma Desteği
64 bit mimari ile AlphaVM, Hyper-V (2008 2012), Red Hat KVM, LXC, OpenVZ, VirtualBox,
VMware, Xen Sanallaştırma sistemlerine hazır
imajlar.

Haberleşme Güvenliği
Güvenlik katmanı sayesinde ağ bağlantısında
özel firewall ve VPN uygulamalarına ihtiyaç
duyulmadan güvenli haberleşme
İnternet üzerinden olası saldırılara karşı
otomatik koruma
Ses paketlerinin donanım veya yazılım tabanlı
şifreli iletimi (opsiyonel)
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IP PBX Sistem Özellikleri
Kullanılan Protokoller ve Kodekler

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

IPv6 desteği
SIP v1, v2 ve IAX2, H.323
Ulaw (G.711), alaw (G.711), GSM, G722,
G.726 h263, h263+, h264

Haberleşme Kartı Özellikleri

Raporlama/Ücretlendirme Özellikleri

4, 8, 16 kanal PSTN modülleri
1-4 kanal GSM modülleri
ISDN PRI modülleri (1 – 4 kanal)

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

Cevaplama Özellikleri
Çok kanallı karşılama robotu (IVR)
Kanala özel IVR / YUP / Grup atama
Gelişmiş çağrı yönlendirme
Grup yönetimi
Telesekreter modülü
Çağrı kuyruk yönetimi
Çağrı park yönetimi
Ses kaydı
Çağrı yakalama

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

Faks Özellikleri
Kullanıcı/grup bazlı faks yetkilendirmesi
Faks mesajının e-posta olarak iletimi
E-posta’dan faks gönderimi
Web form’dan faks gönderimi
Faks arşiv yönetimi

Kanal / hat bazında ses kaydı yönetimi
Abone bazında ses kaydı yönetimi
Arama yönü öncelikli ses kaydı opsiyonları
Santral üzerinde veya harici depolama alanında
ses kayıtlarının bulundurulması / arşivlenmesi
Raporlamada ses kaydı - arama ilişkilendirmesi

Çağrı Merkezi Özellikleri

Bütünleşik web tabanlı arayüz
Platform bağımsız arayüz
Arama/kullanıcı sınırlandırma
Abone tanımlama işlemleri
Arama planı ayarları
Ses kaydı modülü
Raporlama modülü
Ücretlendirme modülü
Şifre korumalı telefon

2U - 19” rack sunucu formu
Yükseklik : 3.5” (89mm)
Genişlik : 17.2” (437mm)
Derinlik : 27.9” (709mm)
Ağırlık
: 18kg

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

Ses Kaydı Özellikleri

Yönetim Özellikleri

Boyutlar

Gruplama Özellikleri

Dış hatlarda çağrı sonlandırma grup yönetimi
Çoklu çağrı destek grubu tanımlama
Çağrı merkezi gruplarına özel sesli karşılama
Raporlama - ses kaydı ilişkilendirmesi

Kullanıcı Arayüzleri
Yönetim paneli
Zita İletişim Portalı
Yazılım tabanlı telefon (softphone-IOS, Android, W8)
Operatör konsolu
Mobil operatör (opsiyonel)

Güç
Yedekli Güç Kaynağı
100V - 240V AC (@50-60 Hz)
600W - 80plus Güç Modülleri
Voltaj : • 3.3v : 25A
: • 5v : 25A
: • 12v : 48A

Çevre Şartları
Çalışma Isı Aralığı:
10°C to 35°C (50°F to 95°F)
Depolama Isı Aralığı:
-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Nem Aralığı (operasyonel):
%8 - %90 @ 23°C

IP Tabanlı Santral Mimarisi

Hibrid Sistem Mimarisi

Tam Güvenlikli Cluster Mimarisi

IP telefon santralları genel bilgisayar ağ altyapısını kullanarak, yüksek teknoloji sesli/görüntülü haberleşme
hizmetleri sağlar. Analog santrallerden başlıca farkları, aboneyi kablolamadan bağımsız hale getirmeleridir.
Aynı ağa bağlı olma şartı ile, IP telefon setleri, abone bilgisiyle sisteme giriş yapar. Böylelikle kurum içerisinde
abonenin lokasyon değişiklikleri operasyona etki etmez.
IP telefon santralleri; yerel ağ veya geniş ağ bağlantılarını genişleme amacıyla kullanarak uzak santral erişimi
(Trunk bağlantıları) ve İnternet’e bağlantısı bulunan mobil kullanıcıların sisteme dahil edilmesi gibi teknolojik
kabiliyetler kazandırır. LEAPvoX® ürünleri özellikle uzak erişim konusunda; bağlantı kolaylığı, erişim kontrolü
ve yüksek kaliteli ses iletimi ile kurumların mobilite ihtiyaçlarını güvenli bir yapı ile çözer.
Pek çok benzer çözümün aksine, özel güvenlik katmanının imkanlarından yararlanarak İnternet merkezli
servislerini dış dünyaya açarak uzak destek/kontrol imkanı sunar.
LEAPvoX® , gittikçe yaygınlaşmakta olan, VoIP hizmet sağlayıcıların sunduğu hat sonlandırma özelliğini, ve ilgili
arama sonlandırma stratejilerini teknik desteğe ihtiyaç duymaksızın gerçek zamanlı olarak yönetilebilmenize
olanak tanır.

Özellikle mevcut kurulu analog veya sayısal santrallerinden IP santral yapılarına geçmek isteyen kurumlara
önerdiğimiz yapı Hibrid Sistemdir.
Analog abonelere ait mevcut kurum içi kablolama ve masaüstü analog telefonları, LEAPvoX® IP telefon
santraline bağlayabilirsiniz. Bu özellik IP tip gateway cihazlarının gerekli analog-sayısal dönüşümü yapması
ile gerçekleştirilmektedir. Telefon santrali, gateway cihazları ve geri kalan tüm IP telefon setleri ile ağ
bağlantısını kullanarak haberleşmektedir.
Hibrid sistemlerin sunduğu önemli kabiliyetlerden bir diğeri de, mevcut DECT sistemlerinin aynı gateway
cihazlarını kullanarak IP telefon santrali ile ilişkilendirilmeleridir. Özellikle DECT altyapı yatırımı yapmış olan
kurumlarda, orta ölçekli bir baz istasyon operasyonu, santralle ilgili yatırımları iki, bazı hallerde üç katına
kadar katlayabilmektedir.
Hibrid yapı içerisinde sisteme dahil edilen analog telefon kullanıcıları da, IP telefon kullanıcılarıyla aynı
servislere erişebilmektedir. IP telefon setleri üzerinden gerçekleştirilen her türlü operasyonun, analog
telefonlardan bazı kodlar tuşlanarak yapılmasını sağlanabilmektedir.

Özellikle çok büyük ölçekli abone sistemlerinde (binlerce abone, binlerce eş zamanlı SIP Trunk ve çok
sayıda mobil kullanıcı v.b.) sistem güvenilirliğini arttırmak ve sistemdeki yükü dengelemek amacıyla bulut
teknolojilerini andıran bir cluster yapısı önerilmektedir.
Önerilen çok sunuculu sistemde, aboneleri bağlı bulundukları node’lardan bağımsız hale getirmek için sistem
bazı bölümlere ayrılmakta ve ihtiyaç duyulan miktarda fiziksel sunucuda alt sistemler yedeklenmektedir.
Temsili resimde belirtilen Arama Yönetimi Sunucuları, sistemdeki abone, arama planları, ses ağ geçidi
yönetimi benzeri işlemlerin yapıldığı ana sunuculardır. Bu sunucular abonelerin lokasyonları, bağlantı tipleri ve
arama yetkileri gibi bilgileri gerçek zamanlı olarak saklamaktadır.
Sistemde Santral Sunucusu olarak işaretlenmiş olan cihazlar, dış hat bağlantılarını içeren ve arama
işlemlerinde iç hat - dış hat bağlantılarını gerçekleştiren haberleşme ekipmanlarıdır. Santral Sunucuları,
Arama Yönetimi Sunucuları’nın kendilerine ilettiği görevleri yerine getirir ve gerçek zamanlı olarak kendi
üzerlerinde bulunan yük bilgisini raporlar. Böylelikle arama trafiğinde bir artış meydana geldiğinde Arama
Yönetimi Sunucuları, yeni çağrıları diğer Santral Sunucuları’na aktarabilmektedir.
Kurumun ihtiyacına bağlı olarak Arama Yönetimi Sunucuları ve Santral Sunucuları’nın sayısına ve
konumlandırılacakları yerlere karar verilir.

İletişim Portalı’nın Size Getirdikleri
LEAPvoX® ile her an, her yerden, her çeşit iletişim aracı ile ulaşılabilir olun ve IP teknolojilerinin
sunacağı sınırsız imkanlardan faydalanın. Kendinizin ve çalışanlarınızın iş verimliliğini
artırırken bir yandan da haberleşme giderlerinizi %50’ye varan oranlarda azaltın.

Neden LEAPvoX®
Kurulum ve kullanım basitliği ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir profesyonel yapı,
Müşteri hizmetleri odaklılık ve bilgi güvenliği, ürün dayanaklılığı ve kalitede mükemmeli hedefleme,
Gömülü servisleri ile lisanstan bağımsız genişleme imkanı,
Garanti süresince ücretsiz sistem güncellemeri ile hiç bir ek ücret ödemeden yeni kabiliyetlere sahip olma.

Teknolojik Üstünlük
Gelişmiş ve ayarlanabilir özellikler
Mevcut sistem ve telefonlara
kolay entegrasyon
Mevcut altyapının kullanımı
Ölçeklenebilir modüler yapı
Bilinen, her tip donanımla uyum
Aynı dil, aynı mimari
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

Maliyet Avantajları
Kolay ve hızlı kurulum
Aylık konuşma giderlerinin azalması
Düzenli bakım giderlerinin azalması
Lisans ücreti sabit
Genişleme için ek ücret YOK
Düşen donanım fiyatları ile
geleceğe Taşınan ek maliyet YOK
Güncelleme bedeli YOK

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

İletişim Konsolu

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

LEAPvoX® Zita, e-posta, faks, sesli mesaj, toplu SMS gibi pek çok kabiliyeti tek bir noktadan
yönetebileceğiniz, her bir kullanıcıya özel tanımlanan web tabanlı iletişim panelidir.

Bütünleşik İletişim
Her yerden ulaşılabilme imkanı: Ofis içi, ofis dışı, internet, GSM, e-posta
Bütünleşik iletişim imkanı: Ses, görüntü, faks, SMS, mesaj, e-posta, konferans görüşme,
video konferans her an elinizin altında ve tek noktadan yönetilebilir şekilde.
Her tip kullanıcıya ulaşılabilme imkanı: Dahili, mobil aboneler, uzak mesafe ofisler
Her cihazla ulaşılabilme imkanı: Telefon, cep telefonu, bilgisayar, tablet

Sektörel ve Özel Çözümler
Kamu daireleri
Oteller ve turizm tesisleri
Çağrı merkezleri
İnşaat ve gayrimenkul firmaları

Bayi veya mağaza ağı olan firmalar
Hastaneler ve sağlık kuruluşları
Okullar ve eğitim kuruluşları
Fabrikalar ve üretim tesisleri

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

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: 0312 446 40 7 1
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