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DIN SPESIALIST INNEN
IP-KOMMUNIKASJON
innovaphone er spesialist på profesjonelle kommunikasjonssystemer for bedriftsmarkedet. Hovedproduktet er «innovaphone PBX», en 100% IP-løsning som passer for bedrifter
og organisasjoner av alle størrelser og avdelingsstrukturer. Utviklet med tysk kvalitet av innovaphone’s eget utviklingsteam.
Brukere som velger en innovaphone PBX, får et IP telefonsystem
som løser de tradisjonelle telefontjenestene som ruting og
overføring av samtaler, automatiserte svartjenester, så vel som
moderne kommunikasjonstjenester som video, chat, skjermdeling og mye mer. Bredden i funksjonalitet, apparattyper,
lokal hardware og skytjenester gjør det mulig å løse individuelle
behov på en perfekt måte. innovaphone PBX er et tiltalende
og elegant system takket være egenutviklet operativsystem
som kan kjøres på innovaphone-utviklet robust hardware eller
leveres som skytjeneste fra et VMware-miljø.
innovaphone gir deg et perfekt tilpasset IP-telefonsystem og
samordnet kommunikasjon (UC-løsning) fra én og samme
leverandør. Velg å ta din bedrifts kommunikasjonsløsning til
et nytt nivå!
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PRAKTISK KOMMUNIKASJON MED
INNOVAPHONE PBX
Ethvert firma trenger et telefonsystem. Et telefonsystem er en forutsetning for velfungerende bedriftskommunikasjon. Men kravene til systemet er
svært forskjellige avhengig av selskapets struktur.
Et lite selskap med to eller ti ansatte, et mellomstort
selskap eller et stort selskap med kompleks avdelingsstruktur.

innovaphone PBX VoIP telefonsystem gir en perfekt løsning for alle disse forskjellige behovene.
Innovaphone er utviklet under mottoet «100%
ren IP-kommunikasjon». Helt fra begynnelsen har
innovaphone PBX vært basert på en ren og åpen IPløsning. I dag når alt skal over IP, får innovaphonebrukere full nytte av den unike produkt-arkitekturen i systemet.

Alt-i-ett – gateway eller sky

Skalerbart også over tid

■

■

enhetlig plattform for IP-telefoni og Samordnet
kommunikasjon (UC)
velg lokal gateway, innovaphone PBX, med alt
inkludert

■

velg skytjeneste, med alt inkludert

■

støtte for SIP og H323, men også mulighet for
analoge linjer, ISDN, Dect og Wlan

Flere lokasjoner

■

passer for enhver bedriftsstørrelse

■

alle innovaphone PBX’er kan integreres med
hverandre

■

en innovaphone PBX kan skaleres i takt med
bedriften, uten kapasitetsbegrensninger

Tysk kvalitet og sikkerhet
■

innovaphone-løsningen er fått kvalitetsmerket
«IT security made in Germany»

■

perfekt samhandling mellom ansatte på
forskjellige lokasjoner

■

maksimal sikkerhet takket være eget innovaphone
operativsystem og unikt redundans-konsept

■

automatisk samtaleruting og ingen kostnader
mellom lokasjonene

■

«State-of-the-art» innen sikkerhet er
implementert

■

integrert presence-visning og øvrige UC-tjenester

Uavhengig av operatør
■

■

frihet til å velge, frihet til å bytte leverandør av
telelinjer og datalinjer
kan kobles til ﬂere operatører og linjer samtidig,
perfekt ved migrasjon

100% IP – møt fremtiden med innovaphone
■

ren IP, men kan også kobles til analoge og ISDN
linjer

■

hardware og software fra samme produsent gir
en komplett og fungerende løsning

SAMORDNET KOMMUNIKASJON (UC)
FRA INNOVAPHONE
“Kun telefonsamtale” var gårsdagen. Samordnet
kommunikasjon er dagens og fremtidens standard.
Ansatte og forretningsforbindelser ønsker ikke
lenger primært å ringe. De benytter nettverket og
utveksler informasjon. Dette forbedrer tilgjengeligheten, øker effektiviteten og akselererer forretningsprosessene. Alt dette er bare mulig med en
samordnet og integrert kommunikasjonsstruktur.
innovaphone PBX tilbyr nettopp dette.

Forskjellige moduler som Chat lynmeldinger, Presence tilstedeværelses-status, video, Office- og mobil-integrasjon, skjermdeling eller konferanse, gjør
innovaphone PBX til et komplett kommunikasjonssystem. Denne UC-løsningen kommer på toppen av
innovaphone’s velkjente telefonfunksjonalitet. Alt
sammen perfekt integrert.

innovaphone telefoni

innovaphone Office integrasjon

■

 n viktig del av samordnet kommunikasjon fra
e
innovaphone

■

v iser tilgjengelighet (Presence) for både
kollegaer og forretningsforbindelser

■

s tøtte for all funksjonalitet som kreves av et
moderne telefonsystem

■

■

 kstra funksjonalitet ved bruk av innovaphone’s
e
egne telefonapparater

 resence informasjon er synkronisert og vises
p
både på innovaphone telefoner, myPBX UC-klient
og i Outlook / Office

innovaphone UC-klient «myPBX»

innovaphone talepost
■

 rofesjonell, integrert og server-uavhengig
p
løsning, tilgjengelig fra internt og eksternt
motta meldinger som tale eller med epost

■

enkel i bruk, logisk og intuitiv

■

 nhetlig brukergrensesnitt for alle UCe
komponentene: audio, video, presence, chat,
skjermdeling, konferanse og mobilitet

■

 lltid tilgjengelig, fra kontor, hjemmekontor
a
og på reise

■

mobilen som en integrert del av løsningen

■

innovaphone-utviklet app for Android og iOS
gir myPBX og tale på smart-telefonen

■

 One-number concept» gir parallel-ringing på
«
mobil og kontortelefon

■

integrert og sertifisert mot blant annet Telenor
MBN statusvisning og IPT trunk

■

innovaphone video
■

 nkel og lite ressurskrevende, inkludert
e
konferanse

■

k rever ikke egne servere, lav implementeringskostnad og lavt båndbreddebehov

innovaphone fax
■

send og motta fax med epost

innovaphone konferanse
■

■

 lanlagte og improviserte, små og store
p
konferanser settes enkelt opp uten ekstra
servere eller hardware
audio & video

innovaphone mobil-integrasjon

innovaphone skjermdeling
■

 el enkeltdokumenter eller hele PC-skjermen
d
med kollegaer

■

 nkel i bruk uten installasjon av ekstra programe
vare eller servere

innovaphone WebRTC
■

gjør nettleseren til en innovaphone softphone

■

 ksterne deltagere kan enkelt inkluderes i innoe
vaphone PBX med tale, video og skjermdeling

■

 Ring meg» knapp med direkte kommunikasjon
«
kan legges på egen webside

INNOVAPHONE
...er 100% IP, bygget med tysk kvalitet – og har
alltid vært det.

...er et selvstendig og dynamisk mellomstort
selskap.

Siden innovaphone AG ble etablert i 1997, har selskapet vært spesialist på utvikling og produksjon
av rene IP-kommunikasjonssystemer. Med denne
erfaringsbasen og med målrettet teknisk utvikling
er innovaphone PBX blitt et unikt, sofistikert IPbasert kommunikasjonssystem og plattform for
samordnet kommunikasjon. Et system som leveres
som skytjeneste eller som lokalt installert system.

innovaphone er et teknologiselskap, egenfinansiert
og eiet av partnere som er aktive i selskapet. Denne
aksjonærstrukturen er viktig for selskapets utvikling
som et internasjonalt orientert selskap. innovaphone
er en pålitelig partner i det europeiske markedet.
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