
ATEUS
®

- OMEGA Lite
Kompaktní řešení pro Vaší firmu

Máte-li zájem o naše výrobky, volejte prosím 261 301 400 nebo pošlete e-mail na adresu obchod@2n.cz. Více informací najdete na www.2n.cz.

Kompaktní provedení

Přímé připojení do analogových, ISDN,
GSM a VoIP sítí

Výkonný šetřicí automat (LCR)

Interní GSM brány

Modulární flexibilní systém

Funkce Mobility Extension zdarma

     

Hledáte speciální nadstandardní řešení pro svoji 
firmu a nechcete být omezováni speciální konfigu-

rací? ATEUS®- OMEGA Lite vám dává volné ruce a 
jediným omezujícím faktorem je celkový počet portů, 

který je roven 24 + 8 VoIP kanálů.

ATEUS
® 

- OMEGA Lite vychází z ověřené a stabilní koncepce větší ústředny 

ATEUS
® 

- OMEGA, která si během svého působení na trhu našla tisíce spoko-

jených zákazníků.

Svojí velikostí se zaměřuje na malé kanceláře, soukromé firmy a další subjekty, 

které požadují spolehlivost a kvalitu. ATEUS
® 

- OMEGA Lite nabízí konektivitu 

do veřejných či privátních sítí pomocí analogových či digitálních ISDN linek. 

Samozřejmostí, jako u jiných klíčových 2N výrobků, je podpora přímého 

připojení do GSM sítí pomocí interních bran a podpora VoIP technologií a to jak 

pro interní volání či volání mezi zapříčkovanými ústřednami, tak pro připojení 

k VoIP operátorům. Novinkou pro jednoduchou a pohodlnou dálkovou správu 

je možnost dohledu přes IP síť, pokud ústředna obsahuje VoIP modul. Standar-

dem je dohled pomocí interního modemu.

Zákazník si předem nadefinuje požadovanou konfiguraci obsahující jen to, 

co skutečně potřebuje. Díky stavebnicovému systému si můžete ústřednu 

kdykoliv rozšířit.

Jak funguje Mobility Extension?
Mobility Extension je služba, která promění Váš mobilní telefon v běžnou 

pobočku telefonní ústředny a zároveň umožní využívat všechny její funkce. Díky 

Mobility Extension se Vám obchodní partneři a klienti vždy dovolají, ať už jste 

v kanceláři či mimo ní.



Technické parametry
Celková kapacita

24 portů + 8 VoIP kanálů 

Dostupné moduly 
VoIP modul 8 kanálů,  integrovaný SIP Proxy server

Vnější analogové linky
Vnitřní analogové linky
Systémové linky
Vnější digitální linky ISDN
GSM brány (pro 1 až 2 SIM), 850/900/1800/1900 MHz

Modul reléových a logických vstupů 
Modul audio vstupů/výstupů                       2/4/8 kanálů 

Rack výška 2U 

S kryty 385 x 265 x 85

Hmotnost 4 kg

Napájení 100 – 250 V, 50 – 60 Hz

Ústředna OMEGA Lite je dostupná v provedení na zeď nebo do racku 19“.

Případové studie

2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modřanská 621, 143 01 Praha 4

Tel.: 261 301 400, Fax: 261 301 499

E-mail: obchod@2n.cz, Web: www.2n.cz

2N® a ATEUS® jsou registrované ochranné známky 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 výrobků 2N zde uvedených. Podrobný popis výrobků 2N najdete na adrese www.2n.cz

Rozměry

ISDN

Služby a funkce

Přesměrování
Převzetí hovoru
Přepojení
Blokování
Konference
Parkování hovorů
Dětské volání
Zakázaná čísla

     

Budík
Reversní režim
Volitelná hudba při čekání
Režim DEN/NOC
Dvě nezávislé skupiny uživatelů
Zobrazení čísla volajícího CLIP
Externí zdroj hudby

     

Služby Funkce
Systémové telefony
ISDN
Interní GSM brány
Externí GSM brány
FAX přepínač
DISA provolba
Dálkový dohled
Displej - hodiny

     

Tónová/pulsní volba
Účtovací data, buffer na 3000 hovorů
Snadná rozšiřitelnost
LCR šetřící automat
Modularita
CTI telefonie, CRM řešení
Mobility Extension

     

ANALOGOVÝ 
TELEFON
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