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Mobilní kancelář s rychlým 
přenosem dat
2N® OfficeRoute je komplexní řešení pro vaši kancelářskou komunikaci. 
Kombinuje vysokorychlostní datové připojení HSPA a funkce IP pobočkové 
ústředny. Navíc můžete posílat i přijímat faxy přes GSM nebo T.38. SMS 
server vám umožní posílat a přijímat SMS zprávy přímo z vašeho e-mailového 
klienta nebo webového rozhraní.

Vlastnosti:
  Funkce IP pobočkové ústředny - až 30 interních IP klientů
  Hlasové hovory přes VoIP, UMTS nebo GSM
  Vysokorychlostní datové připojení (až 7,2 Mbps)
  Odesílání a příjem analogových faxů
  Odesílání a příjem SMS z e-mailového klienta nebo webového rozhraní
  IVR, hlasová schránka, GSM brána (LCR) a mnoho dalších služeb
  2N® Mobility Extension
  Rychlá instalace a jednoduchá správa přes webové rozhraní

Přínosy:
  Vše v jednom (hlas, data, FAX, SMS, IVR a další)
  Bezplatné volání v rámci firmy
  Vyšší mobilita zaměstnanců
  Výrazné snížení nákladů na volání do mobilních sítí
  Dostupnost na čísle pevné linky, ať jste kdekoliv
  Služby PBX na vašem mobilním telefonu
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Úspora nákladů – integrovaná GSM brána
2N® OfficeRoute je inteligentní zařízení, které vám pomůže ušetřit náklady za volání do GSM sítí. Díky funkci Least Cost Router (LCR) 
je při volání do GSM zvolena SIM karta s nejvýhodnějším tarifem. 2N® OfficeRoute spojuje VoIP technologii se sítí GSM a eliminuje tak 
rozdíly v nákladech mezi pevnou a mobilní sítí, zatímco vy šetříte peníze.

Větší mobilita zaměstnanců – 2N® Mobility Extension
Ať jste kdekoliv, nezmeškáte jediný hovor a budete dostupní i na čísle vaší pevné linky prostřednictvím mobilního telefonu. Je na vás, 
zda odpovíte na příchozí hovor na vašem stolním nebo mobilním telefonu. Stejně tak odchozí hovory z mobilního telefonu mohou být 
identifikovány pod číslem společnosti. Mobil se stává plně funkční součástí komunikačního systému 2N® OfficeRoute se všemi jeho 
službami - můžete například přepojit nebo přidržet hovory z vašeho mobilního telefonu.

Komfortní nástroj pro cílený marketing – SMS řešení
2N® OfficeRoute můžete také využít jako nástroj pro cílený marketing v podobě SMS serveru. V případě, že SMS zprávy posíláte často 
nebo ve velkém množství, oceníte možnost snadného odesílání zpráv z webu nebo přímo z e-mailového klienta. Odpovědi na ně může-
te získávat opět do vašeho počítače. Výhodou je nejen významná úspora času, ale i úspora peněz díky nastavení LCR pro SMS zprávy.

Jednoduché směrování příchozích hovorů - IVR (Interactive Voice Response)
Automatická spojovatelka je systém, který směruje příchozí hovory ve vaší firmě bez nutnosti, aby na ně někdo odpovídal. Volající zá-
kazník bude vždy nasměrován na správné oddělení společnosti nebo konkrétního zaměstnance pomocí tónové volby. S pomocí dal-
ších služeb, jako např. vyzváněcí skupiny, si můžete být jisti, že příchozí hovor bude vždy zodpovězen.

Zkvalitnění služeb zákazníkům – hlasová schránka
Přesměrování hovorů do hlasové schránky je jednou ze služeb, kterou můžete použít v případech, kdy jste mimo kancelář. Nechcete 
být rušeni na svém mobilním telefonu, ale zároveň nechcete riskovat ztrátu zákazníka tím, že nepřijmete hovor? Každý uživatel komu-
nikačního systému 2N® OfficeRoute může aktivovat přesměrování hovorů do hlasové schránky a zákazníci tak mohou zanechat vzkaz.

Určeno pro:
  Maloobchod, menší a domácí kanceláře
  Malé a střední podniky
  Velké mezinárodní korporace (např. pobočky banky)
  Firmy, které jsou často v pohybu (např. stavební 

 společnosti)

2N® OfficeRoute jako mobilní kancelář

2N® OfficeRoute je mobilní kancelář, která umí bez složi-
tých instalací vyřešit kompletní hlasovou i datovou komuni-
kaci ve firmě. Umožňuje volat přes VoIP/GSM/UMTS a pod-
poruje analogové faxy. Díky vysokorychlostnímu připojení 
k Internetu pomocí UMTS sítě lze zařízení použít i jako rou-
ter. Užijte si pohodlí běžné kancelářské komunikace bez 
hranic a omezení.

Největší přínos pro uživatele

Hovorová signalizace SIP, H.323

DTMF RFC2833

Kodeky G.711; G.729; G.723

Protokoly TCP; UDP; IP; RTP; Telnet

Rozhraní LAN 100 Base–T, USB (Typ A & B), FXS (volitelně)

UMTS modul Sierra Wireless MC8795V; UMTS 850/900/1900/2100

Přenosová rychlost HSDPA / HSUPA (7.2/5.76 Mbps)

GSM modul Siemens MC55i; GSM 850/900/1800/1900

Anténa Jedna externí anténa (integrovaný rozdělovač kanálů); SMA konektor

Napájení Externí napájecí adaptér 90–230 V 50/60 Hz – 12 V DC 2 A

Spotřeba energie Max. 20 W

Operační teplota a vlhkost 0°C – 40 °C, 10% – 95% (nekondenzující)

Rozměry 220 mm x 150 mm x 50 mm

Technické parametry


