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IP Center  
az asztalI 
okostelefon
Az Invitech Solutions IP Center a felhőbe helyezi át a vállalati telefonhálózatot: 
költséghatékony, egyszerű és okos megoldás. A szolgáltatás egy IP alapú 
telefonrendszer, amely ötvözi a felhőalapú informatika és a legmodernebb 
vállalati telefonalközpontok előnyeit. Az IP Center fix havidíjas szolgáltatás, 
beruházás nélkül bevezethető.

•  Beépített telefonkönyv: akár az asztali telefonja is tartalmazni fogja  
a levelezőrendszerében tárolt összes mellék hívószámát

•  Főnök asszisztens funkció
•  Extra funkciók:
   - Mellékek védelme PIN kód használatával
   - e-Fax
   - Híváscsoportok létrehozása
   - Beszélgetések tárolása
   - Távoli elérés
   - Videóhívás
   - Mobil adapter
   - Automata menürendszer

Mobilizálja munkahelyi 
környezetét

Az InvITeCH SoluTIonS
IP CenTer Igénybe-

véTelével nInCS Több 
elveSzeTT HíváS.



Üzleti ügyfélszolgálat: 1444  |  érdeklődni lehet: kapcsolat@invitech.hu

A szolgáltAtás előnyei
•  Beruházás nélküli, teljes funkcionalitású, felhőből üzemeltetett alközponti 

megoldás
•  Tervezhető, szabályozható, nyomon követhető kiadások
•  A felhőalapú megoldásnak köszönhetően nincsenek üzemeltetési költségek
•  Díjmentes üzembe helyezés szünetmentes átállással
•  Díjmentes telefonbeszélgetés cégen belül, és kedvező vonalas díjszabások az 

irodán kívül
•  A távoli, helytől független bejelentkezéssel interneten keresztül, az asztali 

telefonon elérhető összes funkció külföldön is ugyanúgy használható,  
mint az irodában

•  Dinamikusan változtatható, rugalmasan alakítható, bővíthető megoldás
•  Csoportadminisztrátori funkció a mellékek kezelésére
•   Mobil munkavégzés támogatása
•  Mellékek száma egyszerűen és gyorsan változtatható
•  Céges hálózatba történő külső fél bevonása esetén ingyenes  

telefonbeszélgetések

Miért Az invitech solutions?
•  Közel két évtizedes tapasztalattal rendelkezünk az integrált informatikai  

és telekommunikációs szolgáltatások terén. 
•  Komplex, testre szabható, költséghatékony megoldásokkal támogatjuk 

közel 6 ezer üzleti partnerünket.
•  Ügyfeleink között a távközlési- és hírközlési vállalatok szinte minden típusa 

megtalálható ugyanúgy, mint egészségügyi intézmények, pénzintézetek, 
energetikai vállalatok vagy éppen légitársaságok.

•  Az Invitech Solutions tapasztalatára, munkatársaink szakértelmére,  
a legmodernebb technológiákra és integrált szolgáltatási portfóliónkra 
támaszkodva bármely ügyfelünknek optimális, testreszabott,  
egyedi megoldásokat nyújtunk.

KapCsolóDó szolgálTaTásainK:
• Hangszolgáltatások
• Alközpont (PBX) szolgáltatás

Egy saját alközpont üzembe  
állítása beruházással jár 

 és időbe kerül.  
Az invitech solutions 

havidíjas szolgáltatása alközponti  
funkciókat és számos egyéb  

kapcsolódó szolgáltatást nyújt.
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