
2N® NetStar IP 
Mějte radost z komunikace…

2N® NetStar IP přináší vaší firmě:

• Výrazné snížení nákladů

 Díky VoIP technologii a možnosti integrovat do systému 
 GSM bránu můžete dojít až k 80% snížení nákladů za 
 volání do pevných i mobilních sítí. V rámci firmy a jejich 
 poboček telefonujete zdarma. 

• Jednotnou infrastrukturu 

 Již nepotřebujete dvojí kabeláž. Telefonní i počítačová síť 
 se sloučí v jedinou a tím dojde k dalšímu snížení 
 nákladů.

• Řešení šité na míru

 2N® NetStar IP je modulární systém. Skončete s utrá-
 cením peněz za něco, co v praxi nevyužijete a poskládejte 
 si řešení přesně podle vašich představ a velikosti.
 V budoucnu lze systém snadno rozšířit o další IP pobočky 
 nebo dokonce o analogovou, GSM nebo ISDN část.

2N TELEKOMUNIKACE představuje telefonní systém, který se právem řadí po bok předních světových výrobců
IP telekomunikačních řešení. 2N® NetStar IP v sobě ukrývá jak tradici, která je ve společnosti 2N spojena s výro-
bou klasických telefonních systémů, tak inovativní přístup který dovedl 2N® NetStar IP až na špičku v oblasti
IP komunikačních řešení pro malé a střední firmy.

Jste firma, která má 20 až 500 zaměstnanců? Hledáte cestu jak výrazným způsobem snížit svoje telefonní náklady?
Chcete najít způsob jakým zefektivnit pracovní a komunikační procesy uvnitř firmy? Přijďte k nám a vyzkoušejte si 2N® NetStar IP. V moder-

ním prostředí 2N Showroomu, vám rádi předvedeme všechny možnosti, které 2N® NetStar IP nabízí a vy se můžete v klidu rozhodnout.

2N® NetStar IP vám přináší:

• Dostupnost ať jste kdekoli

 Služba 2N® Mobility Extension a aplikace pro mobilní 
 telefony zaručí, že nezmeškáte jediný hovor a navíc
 budete moci využívat služeb systému na mobilním
 telefonu.  

• Spokojenější zákazníky

 Komplexní systém IVR (Interactive Voice Response)
 zajistí spojení zákazníka vždy s kompetentní osobou.  
 Pokud ta má např. dovolenou, může zákazník zanechat 
 zprávu v hlasové schránce.

• Kontrolu nad vašimi hovory

 Přes webové rozhraní 2N® NetStar Assistant můžete
 sledovat historii hovorů, posílat SMS zprávy nebo si
 nastavovat profily vaší stanice.

• Efektivitu a rychlost

 2N® NetStar Communicator, 2N® NetStar Assistant
 a 2N® NetStar Operator  jsou softwary, které zefektivní 
 vaše firemní procesy a ušetří spoustu času. Je možné
 i propojení s informačním systémem firmy, či synchroni-
 zace s programem MS Outlook. Možnost prodloužené záruky až na 5 let.



 

 

2N® NetStar Assistant je osobní uživatelské rozhraní, každého účastníka 2N® NetStar IP. V přehledném webovém
rozhraní můžete sledovat historii vašich hovorů, stejně tak si stáhnout uživatelské profily nebo posílat či přijímat
SMS zprávy.

Jednoduchá aplikace, která vás na spodní liště operačního systému informuje o zmeškaných hovorech nebo zobrazuje 
číslo příchozího hovoru. Stejně tak pomocí této aplikace můžete posílat jednoduše SMS zprávy.

2N® NetStar Operator je software určený pro vaši spojovatelku, či recepční. Na přehledných konzolách může sledovat 
příchozí hovory, které řadí do fronty a přepojuje na požadované pobočky. 2N® NetStar Operator může fungovat i v režimu 
CTI aplikace nebo dokonce SIP softwarového telefonu, takže nic nebrání vašemu operátorovi pracovat z domova nebo 
mimo kancelář. Samozřejmostí je podpora video hovorů nebo synchronizace s MS Outlook. Operátor tak může ihned 
vidět, že máte dovolenou a přepojit tak hovory na někoho jiného.



2N® NetStar Communicator funguje buď v režimu 
softwarového IP telefonu  nebo CTI aplikace. Můžete 
na něm sledovat kontakty a stavy všech vašich kole-
gů, posílat jim krátké zprávy nebo SMS zprávy, přistu-
povat do telefonních seznamů či historie hovorů.

2N® Mobility Extension je softwarová aplikace pro 
váš mobilní telefon s operačním systémem Windows 
mobile nebo Symbian. S touto aplikací můžete snadno 
volat vašim kolegům, přepojovat hovory, měnit profily. 
To vše z mobilního telefonu.

2N IP telefony nabízí maximální pohodlí při velmi pří-
znivé cenně. Pokud se rozhodnete zakoupit IP telefon 
od společnosti 2N, získáváte automaticky 25% slevu 
na licenci, která je potřeba k připojení telefonu do 
systému.  Všechny telefony mají českou lokalizaci.

Technické parametry 2N IP telefonů:

Datové rozhraní ethernet 

10/100 Mb/s, ethernet 1x LAN, 1x WAN 

VoIP standardy SIPv2 

Podpora kodeků G.711, G.722, G.723,  
 G.726, G.729,
 Dynamic Jitter Buffer

Ostatní funkce NAT,  DHCP server, QoS 

Možnost umístit logo vaší firmy na displej IP
telefonu.
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Technické parametry:

Počet SIP poboček až 500

LAN porty 100baseTx(100 Mb), IEEE 802.3

Systém 19” rack, velikost 3U

Podporované RFC 3261, 2327, 3266, 3266, 3264, 
 2617, 3550, 3551, 2833, 3265, 
 3515, 3428, 3325, 3821, 3326, 
 3265,4235

Ostatní možná rozhraní ISDN PRI (DSS1 (Q.931), up to
 13 TE or NT), ISDN BRI (up to 72 
 S0 LT-T/LT-S)

 GSM 900/1800/850/1900 MHz

 FXS, FXO

Vzdálená správa/dohled SNMP, ISDN modem,TCP/IP

Rozměry 482 x 133 x 310 mm (84HP x 3U)

Napájení 115/230V +-10%, 50-60 Hz

Záloha Standardní on-line UPS

Provozní podmínky +5 °C to + 50 °C, relativní vlhkost 
 max. 95% při 40 °C nekondenzující

Certifikace CE EN 950 : 2000, EN 55 024,
 EN 55 022, Třída B
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Propojení poboček přes IP síť

2N® je registrovaná ochranná známka firmy 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Jména výrobků a jakákoli jiná jména zde zmíněná jsou registrované ochranné známky a/nebo ochranné známky a/nebo značky chráněné příslušným zákonem.
Ve snaze neustále zlepšovat kvalitu svých výrobků si 2N TELEKOMUNIKACE a.s. vyhrazuje právo měnit vzhled, funkčnost a vybavení výrobku 2N zde uvedených. Podrobný popis výrobku 2N najdete na adrese www.2n.cz.


