Opera 240IP

Opera 240IP
De complete IP-/ISDN oplossing voor kleine en
middelgrote bedrijven. De Opera 240IP integreert
alle communicatie behoeften en kan worden
geconfigureerd met zowel SIP- en ISDN netlijnen.
Standaard heeft de Opera 240IP 16 registraties
voor IP telefoons inclusief voicemail, 8 analoge
toestel poorten, 2 relays voor parlofoon.
Daarnaast is de Opera centrale volledig aan te
passen aan de specifieke behoefte van de
gebruiker. Het bellen over VoIP is gemiddeld 25%
goedkoper dan traditionele telefonie. De centrale
is ook gemakkelijk te integreren voor
verschillende werkplekken zodat u niet meer door
uw telefoon gebonden bent aan uw kantoor.

Opera 240IP
De Opera 240IP is uitbreidbaar met een aantal
hardware modules en met verschillende licenties.
Hardware uitbreidingen
 4 x BA ISDN lijn kaart
 PRA kaart
 8 a/b analoge extensies
 8 UPN digitale extensies
 Omroep functie

Licenties uitbreidingen
 8 registraties voor IP systeem toestellen. (LAN/WAN)
 Meet-Me-conferentieruimte voor maximaal 7 deelnemers (intern / extern)
met 2 gelijktijdige conferenties
 Windows pc Softphone
 iPhone/iPad & Android Softphone
 Koppeling van maximaal 8 Opera systemen
 SIP telefoon registraties
 Extra SIP trunk registraties
 Call recording
 Auto attendant
 CSTA koppeling met computersysteem.

Opera 2020 IP
De Opera 2020IP is een uitgebreid toestel voor de Opera
20IP. U kunt op deze telefoon ook aanpassingen doen op
nivo van toepassingen. 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

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.

 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 dowloaden is voor Android,
iPhone/iPad en Windows (PC).
U heeft nog enkel een licentie
nodig voor het gebruik van de
softphone. Deze app heeft
dezelfde functionaliteit als
een 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.

