
Opera 20IP
Compact, compleet,kosten besparend.



De opera 20IP is een complete centrale
met onbeperkte mogelijkheden. Hij is aan
te sluiten op zowel ISDN als op SIP. U
kunt er zelfs nog analoge toestellen op
aansluiten zoals bij voorbeeld uw fax. Het
is een compacte centrale die naast weinig
plaats ook weinig energie verbruikt. Het
bellen over VoIP is gemiddeld 25%

Opera 20IP

bellen over VoIP is gemiddeld 25%
goedkoper als traditionele telefonie. De
centrale is ook gemakkelijk te integreren
voor verschillende werkplekken zodat u
niet meer gebonden bent aan uw kantoor.



Opera 20IP

� 16 IP toestellen (max 24 mogelijk)

� 4 analoge toestellen.

� Remote IP telefoons mogelijk

specificaties

�ISDN 2xBA (4 gesprekskanalen)

�SIP 4 gesprekskanalen (max 10)

�Auto Attendant max. 100  berichten

� Telefoonboek tot 200 nummers

� Voicemail met doorsturen

� Programmeerbaar via webbrowser

� Onderhoud van op afstand   mogelijk

� Wachtmuziek zelf te bepalen

van MP3 of WAV file.



Opera 2020 IP
De Opera 2020IP is een uitgebreid toestel voor de Opera
20IP. U kunt op deze telefoon ook aanpassingen doen op de
centrale. Het toestel beschikt over een switch dus u heeft
slechts 1 netwerkaansluiting nodig voor uw telefoon en PC.
Het toestel heeft ook een persoonlijk telefoonboek voor
uw eigen nummers en beschikt over 16 vrij
programmeerbare toetsen.

� VoIP systeem telefoon

� Voeding Power over 
Ethernet mogelijk.

� Ethernet poort in en uit

� Headset poort

� 4- lijns backlite display

� Volledig handen vrij bellen

� 16 vrij programmeerbare 

toetsen

� 6 Functie toetsen

� 6 navigatie toetsen



Opera 2010 IP
De Opera 2020IP is een uitgebreid toestel voor de Opera
20IP. Het toestel beschikt over een switch dus u heeft
slechts 1 netwerkaansluiting nodig voor uw telefoon en PC.
De telefoon heeft naast een persoonlijk (voor uw eigen
nummers) ook toegang tot het centrale telefoonboek.

6 navigatie toetsen6 navigatie toetsen

� Voip systeem toestel

� Voeding Power over 

Ethernet mogelijk

� Ethernet poort in en uit

� 2-lijns backlite display

� Volledig handen vrij bellen

� 6 functie toetsen

� 6 navigatie toetsen



Opera softphone
De softphone van Opera

Telecom is een applicatie die

te downloaden is voor

Android, iPhone/iPad en

Windows (PC). U heeft nog

enkel nog een licentie nodig

voor het gebruik van de

softphone. Deze app heeft

dezelfde functionaliteit als

een Opera 2020 IP . U kunt viaeen Opera 2020 IP . U kunt via

een internet verbinding WiFi

of 3G gewoon bellen over uw

Opera 20 IP centrale. Het

nummer dat u mee stuurt is

het nummer van uw kantoor.


