Platan EXT-244CG

Polski

Konsola IP do telefonów
Platan IP-T218CGW, IP-T216CGW i IP-T216CG

Platan EXT-244CG
Konsola IP Platan EXT-244CG współpracuje z bezprzewodowymi cyfrowymi systemowymi telefonami IP
Platan IP-T218CGW i IP-T216CGW oraz telefonami IP-T216CG. Do jednego aparatu można podłączyć nawet
5 konsol. Pod 16 przyciskami z lampkami BLF, które sygnalizują dostępność użytkowników, można zapisać
72 kontaktów. Przyciski można też wykorzystać do zapisania najczęściej używanych funkcji. Nowoczesny
wygląd i niewielkie rozmiary czynią konsolę doskonałym rozwiązaniem dla menadżerów, dyspozytorów
i pracowników sekretariatu. Wbudowany switch z dwoma portami Ethernet 1 GB zapewnia szybką
transmisję danych do urządzenia i komputera podłączonego do konsoli.

Elegancki wygląd, ergonomia użytkowania
Kolorowy, podświetlany wyświetlacz
16 programowalnych przycisków
Obsługa 72 kontaktów
Switch z dwoma portami Ethernet 1 GB
Automatyczna konfiguracja
Podłączenie nawet 5 konsol do jednego telefonu
Platan IP-T218CGW, IP-T216CGW lub IP-T216CG

Intuicyjna obsługa
Duży kolorowy wyświetlacz, programowalne przyciski, sygnalizacja stanu zajętości
użytkowników (BLF) i przewijanie ekranu sprawiają, że korzystanie z konsoli jest
intuicyjne, a ona sama zajmuje niewiele miejsca. Zestaw z pięcioma konsolami
ułatwia dostęp do nawet 380 użytkowników i pozwala na podgląd ich aktywności.

Szybki kontakt
Wpisy w lokalnej książce telefonicznej mogą być wzbogacone o zdjęcia użytkowników
lub grafikę, co ułatwia rozpoznawanie rozmówców i szybsze wykonywanie połączeń.
Można też przechwycić połączenie przychodzące do innego użytkownika lub zapisać
pod przyciskami inne przydatne funkcje centrali.

Łatwa konfiguracja
Przyciski Platan EXT-244CG można zaprogramować bezpośrednio z konsoli lub przez
interfejs www telefonów. Konfigurację z serwera PBX można przesłać do telefonu
i konsoli automatycznie dzięki funkcji autoprovisioningu.
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Konsola Platan EXT-244CG z telefonem Platan IP-T216CG

Konfiguracja przycisków konsoli w interfejsie www telefonu
Dane techniczne
Wyświetlacz
4,3”, 480 × 272 px, kolorowy wyświetlacz TFT, 16 mln kolorów.
Regulacja jasności i kontrastu.
Wyświetlanie zdjęć lub grafik przypisanych do kontaktów w lokalnej książce
telefonicznej.
Przyciski
Przyciski pamięci (BLF): 16.
Obsługa 72 kontaktów lub skrótów do
funkcji (przewijany ekran).
Programowanie 18 funkcji, m.in.:
lampka stanu zajętości BLF, szybkie
wybieranie, przechwytywanie, dostęp
do książek telefonicznych.
Sygnalizacja BLF: użytkownik dostępny
(kolor zielony), użytkownik zajęty (kolor
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czerwony), połączenie przychodzące
(miganie lampki), użytkownik niezalogowany lub numer zewnętrzny (brak
podświetlenia).
Konfiguracja
Ręczna: lokalna przez przyciski konsoli
lub przez interfejs www telefonu.
Autoprovisioning: TFTP / FTP / HTTP /
PnP (Platan) / opcja DHCP.
Wyjścia
Porty Ethernet: 2 × 1000 Mbps.
Zasilanie
Z PoE (Power over Ethernet):
IEEE 802.3af zgodne z Klasą 2.

Sieciowe: zasilacz DC 5 V; 2 A
(lub za pomocą specjalnego rozgałęźnika
wspólne z telefonem).
Inne
Pobór mocy: czuwanie 1 W, praca 2,2 W.
Wilgotność: od 10% do 95%.
Temperatura: od -10oC do 50oC.
Wymiary (szer. × dł. × wys.):
113 × 145 × 109 mm; waga: 0,3 kg.
Współpraca z bezprzewodowymi
cyfrowymi systemowymi telefonami IP
Platan IP-T218CGW i IP-T216CGW oraz
z cyfrowymi systemowymi telefonami IP
Platan IP-T216CG (możliwość podłączenia
do 5 konsol do każdego modelu).
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Platan Sp. z o.o. sp.k. jest polskim producentem
abonenckich central telefonicznych i serwerów
telekomunikacyjnych. Kompleksowa oferta firmy
zaspokaja najwyższe wymagania szerokiej grupy
odbiorców – począwszy od małych i średnich firm
po duże przedsiębiorstwa, urzędy i instytucje
publiczne, służby mundurowe i ratownicze.
Platan oferuje rozwiązania z zakresu telekomunikacji
i łączności radiowej od 1985 roku. Należy do
grona najbardziej innowacyjnych firm tego sektora,
a z produktów firmy korzysta już ponad milion
użytkowników.
Systemy Platan to w całości polska myśl techniczna.
Własne biura konstrukcyjne i wysoko wykwalifikowani
specjaliści z zakresu telekomunikacji, informatyki
i elektroniki tworzą rozwiązania wykorzystujące
najnowsze światowe trendy i technologie. Wszystkie
produkty są elastycznie dostosowane do potrzeb
i oczekiwań rynku.
Platan oferuje również systemy nagłośnienia,
w tym megafonową sieć rozgłoszeniową dla kolei
oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze dla obiektów
użyteczności publicznej.
Potwierdzeniem spełniania norm jakości jest
posiadany Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001
w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży
oraz serwisu urządzeń telekomunikacyjnych.
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