ATEUS® - OMEGA Lite
Kompaktné riešenie pre Vašu firmu

Kompaktné vyhotovenie
Priame pripojenie do analógových,
ógových,
ISDN, GSM a VoIP sietí
Výkonný šetriaci automat (LCR)
Interné GSM brány
Modulárny flexibilný systém
Funkcia Mobility Extension

Hľadáte špeciálne nadštandardné riešenie pre
svoju firmu a nechcete byť obmedzovaní špeciálnou konfiguráciou? ATEUS® – OMEGA Lite Vám
dáva voľné ruky a jediným obmedzujúcim faktorom
je celkový počet portov, ktorý sa rovná 24 + 8 VoIP
kanálom.
Svojou veľkosťou sa zameriava na malé kancelárie, súkromné firmy a ďalšie
subjekty, ktoré požadujú spoľahlivosť a kvalitu. ATEUS® – OMEGA Lite ponúka
konektivitu do verejných aj súkromných sietí pomocou analógových alebo
digitálnych ISDN liniek. Podobne ako pri iných kľúčových výrobkoch 2N je
samozrejmosťou podpora priameho pripojenia do GSM sietí pomocou interných brán a podpora technológií VoIP a to nielen pre interné volania alebo
volania medzi prepojenými ústredňami, ale aj pre pripojenie k VoIP operátorom. Novinkou pre jednoduchú a pohodlnú diaľkovú správu je možnosť dohľadu
prostredníctvom IP siete v prípade, ak ústredňa obsahuje VoIP modul. Štandardom je dohľad pomocou interného modemu.
Zákazník si vopred nadefinuje požadovanú konfiguráciu obsahujúcu iba to, čo
naozaj potrebuje. Vďaka stavebnicovému systému si môžete ústredňu kedykoľvek rozšíriť.
Ako funguje Mobility Extension?
Mobility Extension je služba, ktorá premení Váš mobilný telefón na bežnú
pobočku telefónnej ústredne a zároveň umožní využívať všetky jej funkcie.
Vďaka Mobility Extension sa Vám obchodní partneri a klienti vždy dovolajú,
nech ste v kancelárii alebo mimo nej.

Ak máte záujem o naše výrobky, prosím, volajte +420 261 301 400, alebo pošlite e-mail na adresu obchod@2n.cz. Viac informácií nájdete na www.2n.cz.
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Portugalsko

prepojenie ATEUS® - OMEGA Lite s VoIP alternatívnymi poskytovateľmi
integrovaný VoIP telefón vo vnútri PBX
prepojenie viacerých PBX ATEUS® - OMEGA Lite cez PBX

Technické parametre
Celková kapacita
24 portov + 8 VoIP kanálov
Dostupné moduly
VoIP modul
Vonkajšie analógové linky
Vnútorné analógové linky
Systémové linky
Vonkajšie digitálne linky ISDN
GSM brány

8 kanálov, integrovaný SIP Proxy server

(pre 1 - 2 SIM) 850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHz

Modul reléových a logických vstupov
Modul audio vstupov / výstupov
Rozmery
Rack
S kryty
Hmotnosť
Napájanie

2 / 4 / 8 kanálov

Výška 2U
385 x 265 x 85 mm
4 kg
100 – 250 V
50 – 60 Hz

2N TELEKOMUNIKACE a. s., Modřanská 621, 143 01 Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 261 301 400, Fax: +420 261 301 499
E-mail: obchod@2n.cz, web: www.2n.cz
2N® a ATEUS® sú registrované ochranné známky firmy 2N TELEKOMUNIKACE a. s. Názvy výrobkov a akékoľvek tu uvedené názvy sú registrované ochranné známky, alebo ochranné známky alebo značky chránené príslušným zákonom. V snahe neustále
zlepšovať kvalitu svojich výrobkov si 2N TELEKOMUNIKACE a. s. vyhradzuje právo meniť vzhľad, funkčnosť a vybavenie tu uvedených výrobkov 2N. Podrobný popis výrobkov 2N nájdete na adrese www.2n.cz

