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Egységes kommunikációs megoldás
kis- és közepes vállalkozások számára

Rugalmas, skálázható és megbízható
Az OpenScape Business rendszer a kis- és közepes
vállalkozások változatos igényeinek minden szempontból
megfelelő korszerű, egységes kommunikációs (UC)
megoldás. A rendszer-architektúra lehetővé teszi a
meglévő távközlési infrastruktúra használatát és ideálisan
alkalmazható mind IP (LAN / WAN), mind hagyományos
(analóg, ISDN), illetve vegyes környezetben egyaránt.
Különösen szembetűnő az OpenScape Business
rugalmassága olyan infrastruktúrákban, ahol az internet
[Voice over IP] beszédátvitel melle� hagyományos analóg
és digitális telefonokat, fax készülékeket és modemeket is
használnak. A rendszer az IP-, analóg- és digitális telefonok
valamint PC kliensek és vezeték nélküli [DECT] telefonok
bármilyen kombinációját támogatja. A felhasználók
számára gazdag funkcióválaszték és több-szintű
egységes kommunikációt és együ�működést támogató
(UC&C) szo�ver alkalmazások állnak rendelkezésére. Az
OpenScape Business kommunikációs rendszerek önállóan
max. 500, egységes hálózatban max. 1000 mellékig
használhatóak.

Az OpenScape Business rendszerek egységes
architektúrára épülnek:
• Különféle (rack-be szerelhető, fali, vagy szekrényes)
kialakítású, de egységes szolgáltatást nyújtó modellek
alkotják a termékcsaládot (X3/X5/X8)
• Modelltől függetlenül minden rendszer max. 500
mellék kiszolgálására alkalmas (IP-, analóg- és digitális
telefonok vegyesen)
• Op�malizált hardver kialakítás: a VoIP és adat
komponensek a vezérlőkártyára vannak integrálva
• Max. 50 felhasználót kiszolgáló egységes
kommunikációt és együ�működést támogató (UC&C)
alap-megoldás a vezérlőkártyára van integrálva
(UC Smart). Több felhasználó, vagy bővebb UC
funkcionalitás (UC Suite) igény esetén UC Booster
kártya (max. 150 felhasználóig), vagy UC Booster
szerver (max. 500 felhasználóig) telepítése szükséges
• Alterna�vaként rendelkezésre áll ﬁzikai szerverre, vagy
virtualizált környezetbe telepíthető szo�ver-alapú
verzió is (So�switch)

Az OpenScape Business rendszer főbb
szolgáltatásai:
• Integrált hangszolgáltatások, jelenlét-állapot kezelés,
Drag&Drop konferencia, vizuális hangposta-ﬁók
elérés, Automata-kezelő, Mul�média Contact Center,
IM (azonnali üzenetküldés), mobilitás támogatás,
telefonkönyv elérés adatbázis kapcsola�al, fax
integráció és sok más hasznos funkció

• Minden modell alkalmas Mul�média Contact Center
kialakítására
• A rendszerek képesek IP, digitális, analóg és
DECT mellékek, valamint mindenféle fővonali
hangkommunikációt szolgáló interfész kezelésére

• Egységes kommunikációt és együ�működést támogató
(UC&C) szo�ver alkalmazások különféle pla�ormokra
• OpenScape Web Collabora�on interfész integráció
• Önállóan működő vagy több-telephelyet kiszolgáló,
hálózatba köthető rendszerkialakítás
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Egységes kommunikáció és együ�működés
(UC&C) támogatás
Az ügyfélkapcsolat minősége az üzle� siker döntő
tényezője. Ezért igen lényeges, hogy vállalatuk
folyamatosan elérhető legyen az ügyfelek számára. Az
egységes kommunikációs (UC) technológia lehetővé
teszi a különböző médiák egyetlen közös alkalmazásba
történő integrálását. Az OpenScape Business egyszerűsí�
a kapcsola�artás folyamatait és azonnali elérhetőséget,
jelenlét kijelzést, illetve üzenethagyási lehetőséget
biztosít a beépíte� alkalmazások segítségével,
például automa�kusan á�rányítja bejövő hívásait a
mobiltelefonjára, amikor házon kívül van. A konferenciahívás, a személyes hangpostaﬁók és fax üzenet ﬁók, az
IM (azonnali üzenetküldés) funkció, a mobiltelefonok
mellékállomásként való használata, a Contact Center
képesség és az ’OpenScape Videó- és Web Collabora�on’
interfész integráció szintén rendelkezésre áll. Az egységes
kommunikáció (UC) op�malizálja az üzle� folyamatokat,
időt takarít meg, elégede�ebbé teszi a munkatársakat és
az ügyfeleket, és sikeresebbé a vállalatot.
Jelenlét-állapot
Állandóan naprakészen értesülhet kollégái elérhetőségéről, még ha másik telephelyen is dolgoznak! Jelenlétállapot üzenetekkel tájékoztathat másokat éppen aktuális
elfoglaltságáról, például “Értekezleten vagyok déli 12
óráig”. Ez hatékonyabbá teszi a munkavégzést, mert így
lehetőséget teremt eldönteni számukra, hogy üzenetet
hagynak-e, vagy inkább máshoz fordulnak azonnali
segítségért. A jelenlét-állapot az UC szo�verkliensről,
vagy a telefonról is változtatható. Az Outlook naptárral és
a Mac (Ical) naptárral összekapcsolva, a jelenlét állapot
automa�kusan is beállítódik, amikor bizonyos kulcsszavak
kerülnek be egy előjegyze� időpontra.

Drag&Drop konferencia
Utazási költséget takaríthat meg, valamint gyorsan és
egyszerűen tudja megbeszélni ügyeit egyszerre több
emberrel. Az OpenScape Business ekkor is rendelkezésére
áll! Nem szükséges kézzel tárcsáznia a telefonján, mert
a konferencia-hívást néhány ka�ntással elindíthatja
az UC szo�verkliensről. Mint konferencia menedzser
kiválaszthatja, hogy azonnali vagy egy előre beállíto�
időpontban indíto� konferencia-hívást kíván-e létrehozni
– és megadhatja azt is, hogy akar-e közben ’OpenScape
Web Collabora�on’ integrációt használni.
Kedvencek listája
Leggyakrabban hívo� üzle� partnerei és kollégái
telefonszámait személyes listába menthe�! Így hamarabb
tud kapcsolatot teremteni velük, mert nem kell a számokat
minden alkalommal külön kikeresni.
Telefonkönyvek
Automa�kusan
kereshet
minden
kapcsolódó
telefonkönyvben (a telefonrendszer memóriájában, az
Exchange szerveren, LDAP adatbázisban vagy nyilvános
’OpenDirectory’ szolgáltatásban) egyszerre! Így minimális
idő ráfordítással találhatja meg a kerese� telefonszámot.
Tárcsázás egy ka�ntással
Telefonszámot lát egy e-mailben, vagy egy weboldalon,
és szeretné felhívni? Egyszerűen jelölje ki és azonnal
hívhatja! Nem szükséges manuálisan tárcsáznia, mert az
OpenScape Business rendszer ezt elvégzi Ön helye�.
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Hívásnapló
Ki hívta Önt és Ön kit hívo�? A hívásnapló mindent
feljegyez és lehetővé teszi, hogy egyetlen ka�ntással újra
kapcsolatba léphessen, akivel csak akar.
Jelenlét-alapú hívás á�rányítás
Szeretné á�rányítani bejövő hívásait a mobiltelefonjára,
amikor házon kívül van, de néha elfelej� beállítani? Az
automa�kus hívás á�rányítás megteszi Ön helye�! Amikor
például irodai jelenlét-állapotát „házon kívülre” állítja, a
hívásai automa�kusan a mobiltelefonjára érkeznek. Ha az
UC szo�verklienst a mobiltelefonjára is feltelepí�, akkor a
beállítást onnan is elvégezhe�.
Hívj vissza! (CallMe!)
Éppen egy külföldi hotelben tartózkodik és néhány
sürgős üzle� hívást szeretne lebonyolítani, de nem
szívesen ﬁzetne ezért magas díjat? A ’Hívj vissza’ (CallMe)
funkció ekkor segít! Ha a szolgáltatást engedélyezi az UC
szo�verkliensben, akkor az OpenScape Business felhívja
Önt a hotel szobájában, majd összekapcsolja üzle�
partnerével. A hívás a vállala� számlára történik, és időt
is megtakarít.
Személyes automata-kezelő
Választási lehetőséget biztosíthat ügyfelei, vagy kollégái
számára személyes elérhetőségével kapcsolatban:
„Nyomja meg az 1-es gombot, ha mobiltelefonomon
kíván elérni, vagy a 2-es gombot az üzenethagyáshoz.”
Felugró ablak
A bejövő hívás esetén felugró ablak jeleníthető meg a
PC képernyőjén. Egyetlen ka�ntással eldönthe�, hogy
fogadja-e a hívást, vagy inkább azonnal továbbkapcsolja.
Amikor fogadja a hívást, további opciók jelennek meg
automa�kusan, például lehetősége van az ’OpenScape
Web Collabora�on’ integrációt elindítani.

Hangpostaﬁók és Fax üzenet ﬁók
Személyes postaﬁókjába érkeze� hangüzeneteiről
e-mailben értesülhet és az UC szo�verkliens felületén
gyorsan hozzájuk férhet. Megspórolhatja a fax készülék
melle� várakozást, mert saját fax üzeneteit a PCjén azonnal megkaphatja. A szolgáltatás segítségével
közvetlen fax küldés is rendelkezésére áll.
Értesítés üzenetről
Bejövő hang- és fax üzeneteiről automa�kusan értesülhet
e-mailben, SMS-ben, vagy telefonhívás útján (pl. a
mobiltelefonján).
Azonnali üzenetküldés (IM)
Egy fontos ügyféllel beszélgethet telefonkészülékén,
miközben munkatársaival éppen szöveges üzenetekben
kommunikál. Így hatékonyan tudja végezni munkáját és
gyorsan hozzájut a szükséges információkhoz. Egy időben
több felhasználónak is tud azonnali üzenetet küldeni,
ami ideális lehet például telefonkonferencia létrehozás
egyeztetéséhez.
Telefonbeszélgetés rögzítés
Egyszerűen
rögzíthe�
telefonbeszélgetéseit,
vagy konferenciahívásait. Így később is bármikor
visszahallgathatja, hogy minden részletre pontosan
emlékezhessen.
’OpenScape Web Collabora�on’ interfész
Az ’OpenScape Web Collabora�on’ segítségével webalapú üzle� megbeszéléseket, termék bemutatókat,
vagy tanfolyamokat tarthat, költséges utazás nélkül. A
résztvevők távolról is bekapcsolódhatnak, és ehhez csak
egy számítógépre és internet kapcsolatra van szükségük.
Az integrált funkciók, mint például a fájl megosztás,
a rajztábla és a videó átvitel op�mális távkapcsola�
megoldást nyújtanak.

Hozzáférés védelem
Fontos a biztonság! Az UC szo�verklienst és a
hangpostaﬁókot 6-karakteres, változtatható jelszó védi.
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OpenScape Business UC szo�verkliensek
A kiválaszto� UC megoldástól függően (UC Smart
vagy UC Suite), különféle funkciókkal és integrációs
lehetőségekkel rendelkező UC szo�verkliensek állnak
rendelkezésre. Válassza ki a legmegfelelőbb OpenScape
Business UC klienst, amely megkönnyí� a mindennapi
kapcsola�artását a kollégáival és az ügyfeleivel.

myPortal for Desktop
A myPortal for Desktop alkalmazással az OpenScape
Business rendszer UC Suite megoldásának minden
funkciója igénybe vehető. A myPortal Smart-hoz képest
további szolgáltatások használhatók, mint például a
Drag&Drop konferencia, a személyes fax üzenet ﬁók, a
tárcsázás egér-ka�ntással és a „Hívj vissza!” (CallMe!).
A myPortal for Desktop többféle megjelenésben
működtethető.

myPortal Smart
A myPortal Smart a legfontosabb UC alapfunkciókat
biztosítja, mint például jelenlét-állapot kijelzés,
kedvencek listája, gyors keresés a kapcsolatok közö�,
telefonkönyv, azonnali üzenetküldés (IM), hangpostaﬁók
kezelés és hívásnapló. Az UC Smart kliens Windows és
Mac operációs rendszerrel rendelkező számítógépre is
telepíthető és képes a beérkeze� hangposta üzenetekről
e-mail értesítést küldeni.
myPortal for Mobile/Tablet
A myPortal for Mobile/Tablet egy web-alapú felhasználói
felüle�el rendelkező alkalmazás okostelefonok és
táblaPC-k számára. Lehetővé teszi a mobil felhasználók
részére a kapcsola�artást az irodai felhasználókkal anélkül,
hogy az egységes kommunikációt és együ�működést
támogató (UC&C) funkciókat, mint például jelenlétállapot kijelzés, vagy hangpostaﬁók, nélkülözniük kellene.
Így a mobileszközök is teljesen integrálódnak a vállal�
kommunikációs rendszerhez. Számos tárcsázási mód (pl.
visszahívás, GSM vagy áthívás) áll rendelkezésre, amivel
csökkenteni lehet a mobiltelefonálás költségeit.

myPortal for Outlook
A myPortal for Outlook a Microso� Outlook programba
integrálódva hozzáférést biztosít az egységes
kommunikációs funkciókhoz és felhasználóbarát működést
tesz lehetővé. Segítségével közvetlenül elérhetőek a
hang- és fax üzenetek, közvetlenül tárcsázhatóak az
Outlook névjegyek, illetve telefon-konferenciahívás is
kezdeményezhető.

myPortal for OpenStage
A myPortal for OpenStage használatával az OpenStage
60/80 telefonok menüjéből is elérhetőek a hangposta és
a jelenlét-állapot funkciók.
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* Az UC Smart és UC Suite kliensek párhuzamosan nem használhatók. Az UC Smart-ról UC Suite-ra való migráció lehetséges.

Mul�média Contact Center – Kimagasló
ügyfél-kiszolgálás
Intelligens hívás-elosztás
Az OpenScape Business integrált Mul�média Contact
Center hatékony megoldás a hívások op�mális
elosztására és feldolgozására. Az intelligens hívás-elosztás
biztosítja, hogy az ügyfelek mindig a legjobban képze�
ügyintézőhöz kerüljenek. A rendszer e-mailek és faxok
kezelésére is alkalmas és a hanghívásokhoz hasonlóan,
az ezeken a médiákon beérkező üzenetek is a megfelelő
munkatárshoz juthatnak. Ha minden kezelő foglalt, akkor
a hívók üzenetet hagyhatnak és visszahívást kérhetnek.
Így minden hívás sikeresen végződik.
Rugalmas várakoztatási opciók
Amikor minden munkatárs (kezelő) beszél a telefonján,
az újonnan beérkező hívások kezelésére többféle opció
áll rendelkezésre, például egyedi hangbemondás, vagy
á�rányítás egy másik kezelő-csoportra. Az ügyfelek
lerövidíthe�k a várakozási időt, ha üzenetet hagynak.
Így amikor a munkatársak szabaddá válnak, a lehető
legrövidebb időn belül fel tudják venni a kapcsolatot a
hívókkal.

Kezelő beosztása több csoportba
Több Contact Center csoport kialakításával a
munkatársak képességei op�málisan kihasználhatók. A
kezelők elsősorban a tudásuknak megfelelő hívásokat
fogadják, de szükség esetén más kezelő-csoportokat
is kisegíthetnek. A képesség-alapú forgalomirányítás
beállításával meghatározható, hogy az ado� kolléga
milyen kompetenciákkal rendelkezik, például 100%
“kereskedelem”, és 80% “szerviz”. Így elsősorban
kereskedelmi jellegű hívásokat fogad, de szükség esetén
a szerviz hívások kezelésébe is besegíthet.
Fali kijelző
A munkatársak folyamatos, valós-idejű tájékoztatást
kaphatnak a Contact Center terheléséről, például a
várakozó hívások számáról, egy nagyképernyős kijelzőn,
vagy kive�tőn.
Üzenet lista
A telefonhívásokról, faxokról és e-mailekről részletes
információ található a Contact Center üzenet listájában.
Az adatok gyors leválogatását kereső és sorrendező
funkció segí�.
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Preferált kezelő
A személyre szóló kiszolgálás színvonalának emelésére
a Contact Center úgy konﬁgurálható, hogy egy ado�
ügyféltől érkező hívás automa�kusan mindig a saját
kapcsola�artójánál csengessen.
Fontos-ügyfél támogatás (VIP)
A fontos-ügyfelek hívásai sorban állás és várakoztatás
nélkül azonnal az első szabad kezelőhöz kapcsolhatóak.
Így biztosítható a VIP vevők rendeléseinek gyors fogadása
és kiszolgálása.
Hívószám-alapú hangbemondás
Az OpenScape Business rendszer a hívó száma alapján
egyedi hangbemondást tud lejátszani. Ha nemzetközi
ügyfélkörrel rendelkezik, akkor például minden
hívót a saját anyanyelvén tud üdvözölni, a megfelelő
előre rögzíte� hangbemondással, ami magas szintű,
professzionális szolgáltatásra enged következtetni.
(Wrap-Up)
Az OpenScape Business rendszer a hívások befejezését
követően időt biztosít a kezelőknek ahhoz, hogy rögzítsék
az ado� beszélgetés, vagy fax, e-mail témáját és/vagy
eredményét. Listából kiválasztható például, hogy az
ügyfél információt kért, megrendelt valamit, vagy
panaszkodo� valamiért. Az idő és a kiválasztó-lista elemei
csoportonként beállíthatók.
Jogosultsági szintek
A Contact Center struktúrának megfelelően különböző
jogosultsági szintek állíthatóak be, mint a kezelő
(munkatárs), felügyelő (csoportvezető), vagy rendszer
adminisztrátor feladatkör.
Contact Center adminisztráció
A kijelölt felada�ól (jogosultsági szin�ől) függően, a
felhasználók számos beállítást könnyen és gyorsan,
egyénileg is elvégezhetnek:

Contact center kliensek
myAgent
A myAgent kliens a kezelők képességei szerin� intelligens
hívásfogadást lehetővé tevő szo�ver-alkalmazás. Az
integrált jelenlét-állapot kijelzésnek köszönhetően
a kezelők azonnal láthatják, hogy van-e elérhető
szakember, aki segítséget nyújthat számukra az ügyfelek
kiszolgálásához. A myAgent valós-idejű információval
szolgál a várakoztato� hívások számáról, ezzel is segítve
a kezelők tevékenységét.
A kijelölt feladatnak (jogosultsági szintnek) megfelelően
több mint 20 előre deﬁniált jelentés készíthető, például
az egyes ügyintézők által fogado� hívások számáról.
myReports jelentések
A myReports a Contact Center kihasználtságáról
szolgál sta�sz�kai adatokkal. A jelentéseket különböző
kritériumok szerint lehet összeállítani, amihez legalább
100 jelentés-sablon hívható segítségül. Természetesen
egyedi riportok is készíthetőek.

• Várakoztatási folyamat
• Munkaidő ütemezés
• Szüne�dők
• Wrap-up kódok
• Hangbemondások
• Külső telefonkönyv elérés
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Híváskezelő és automata-kezelő megoldások
A kiválaszto� UC megoldástól függően (UC Smart vagy
UC Suite), különféle híváskezelő szo�verkliensek (kezelői
konzolok) állnak rendelkezésre. A Business A�endant az
UC Smart kezelői konzolja. Az UC Suite-hoz a myA�endant
a javasolt megoldás, de a Business A�endant is
használható.
Business A�endant
A Business A�endant az alapvető PC-s kezelői konzol
alkalmazás az OpenScape Business rendszerhez, ahol az
ak�v, a várakozó és a tartásba te� hívások mindig szem
elő� vannak. Emelle� információt szolgáltat a mellékek
foglaltságáról és a munkatársak elérhetőségéről. A
felhasználók elérhetőségi állapota a Business A�endant
segítségével is változtatható. Minden funkció a PC
billentyűzetéről, vagy egér-gombokkal kezelhető.
A mellékek tablója egyedi igényre szabható és a
munkamenethez op�malizálható.

Automata-kezelő
Automa�kusan kezeli a vállalat közpon� telefonszámára
beérkező hívásokat. A hívók hangbemondások alapján,
számjegyek beütésével választhatnak a lehetőségek
közül. Az automata-kezelő munkafolyamata egyedileg
a vállalat igényeire szabható és fa-struktúra kialakítását
teszi lehetővé (1-es gomb kereskedők, vagy 2-es
gomb szerviz…). Naptól és időtől függően különböző
híváskezelési megoldások programozhatók, például
éjszaka az összes bejövő hívás a megado� mellékre
csengethető.

Az OpenScape Business rendszer a hívó száma alapján
egyedi hangbemondást tud lejátszani, például a hívó
anyanyelvének megfelelően. Erre a célra előre felve�
WAV formátumú hangfájlok is importálhatók.

Rendszerigény kliens-alkalmazásokhoz
Támogato� Windows operációs rendszerek a myPortal
Smart, myPortal for Desktop, Business A�endant,
myA�endant, myAgent, myReports szo�verekhez:

myA�endant
A myA�endant egy felhasználóbarát kezelői konzol, amely
op�málisan egyesí� a telefonos és az OpenScape Business
UC funkciókat. A legfontosabb híváskezelési szolgáltatások
melle�, UC Suite menedzsment feladatokat is ellát. A
felhasználók elérhetőségi állapota megjeleníthető és
változtatható. Az üzenet központ pedig lehetővé teszi az
összes egyéni hang- és fax üzenet közpon� hozzáférését
(természetesen csak a felhasználók engedélyével).

• Microso� Windows 8 Basic, Pro és Enterprise
(32/64-bit)
• Microso� Windows 7 SP1 (32/64-bit)
• Microso� Windows Vista SP2 (32/64-bit)
• Microso� Windows XP SP3 (32/64-bit)
Támogato� Apple operációs rendszerek a myPortal Smart,
myPortal for Desktop szo�verekhez:
• Apple Mac OS X (Lion/10.7)
• Apple Mac OS X (Mountain Lion/10.8)
Támogato� Microso� Outlook verziók a myPortal for
Outlook szo�verhez:
• Microso� Oﬃce 365
• Microso� Outlook 2013 (32/64-bit)
• Microso� Outlook 2010 SP1 (32/64-bit)
• Microso� Outlook 2007 SP2 (32-bit)
Támogato� Exchange szerver környezet:
• Microso� Oﬃce 365
• Microso� Exchange 2013
• Microso� Exchange 2010 SP2
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Támogato� kiegészítő szo�verek:
• Java 1.6 (32-bit), vagy későbbi
• Microso� .NET Framework 3.5 for Outlook 2007
vagy későbbi
• Microso� .NET Framework 4.0 for Outlook
2010/2013 és myAgent, vagy későbbi
Támogato� Terminal szerver környezet:
• Microso� Windows 2012 Server, mint Microso�
Terminal Server
• Microso� Windows 2008 R2 Server SP1 (64-bit)
with Citrix XenApp 6.0 Server
• Microso� Windows 2008 R2 Server SP1 (64-bit),
mint Microso� Terminal Server
Támogato� Mobil kliensek:
A myPortal for Mobile/Tablet használatához, egy
Smartphone/tábla PC készüléknek a következő
feltételeknek kell megfelelnie:
• Érintőképernyő a kényelmes kezeléshez
• Web böngésző
• Hang és adatkapcsolat szimultán használata
szolgáltató-függő, de szükséges
• 3G adatkapcsolat (például EDGE, UMTS, HSDPA)
szükséges az OpenScape Business rendszerhez
történő csatlakozáshoz. GPRS adatkapcsolaton
keresztül a myPortal for Mobile/Tablet képernyők
betöltése hosszú időt vesz igénybe
• A felhasználói szokásoktól függően a myPortal
for Mobile/Tablet alkalmazás adatmennyisége
meghaladhatja a 100 MB / hónap értéket, ezért
átalánydíjas mobil-adat előﬁzetés használata javasolt.

Mobilitás támogatás
A modern üzle� világban alapvető fontosságú, hogy a
munkavállalók mindig elérhetőek legyenek telefonon,
és a szükséges információkat akkor is megkapják, ha
éppen úton vannak. Az OpenScape Business integrált és
rugalmas mobilitási megoldásokat kínál. Ide tartozik az
okostelefonok és táblaPC-k használatának támogatása,
az illeszthető vezeték nélküli DECT és WLAN telefonok
széles választéka, és a távolról dolgozó munkatársak
kommunikációs hozzáférésének folyamatos biztosítása.
Mobilitás támogatás útközben
A külső munkán dolgozó kollégák folyamatosan kapcsolatot
tarthatnak a vállala� kommunikációs rendszerrel és
az ügyfelek rendelkezésére állhatnak. A myPortal for
Mobile/Tablet szo�ver-alkalmazás segítségével az irodai
telefonjukra érkező hívások mindig elérik őket. A hívónak
elegendő csak a munkatársak irodai számát tudni, az
OpenScape Business rendszer „egy-szám-szolgáltatás”
(One Number Service) funkciója a hívást a megfelelő
telefonra kapcsolja. Az UC funkciók széles választéka,
mint például a jelenlét-állapot kijelzés, a kedvencek
listája, a hangposta elérés, a hívásnapló megtekintés
az okostelefonról is használható. A web-alapú kliens
alkalmazás lehetővé teszi szinte minden, korszerű
böngészővel rendelkező mobiltelefon integrációját.
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Mobilitás támogatás az irodában

OpenScape Business hálózat kialakítás

Számos vezeték nélküli DECT- és WLAN telefonkészülék
�pus biztosítja, hogy a munkatársak a vállalat egész
területén elérhetővé váljanak a�ól függetlenül, hogy az
irodatérben, a gyártócsarnokban, a raktárban, vagy a
konyhában tartózkodnak éppen. A megfelelő zsinórnélküli
távközlési megoldás teljes hozzáférést biztosít a
kommunikációs hálózathoz számukra. Az OpenScape
Business rendszerrel az eltérő munkarendben dolgozó
kollégák ugyanazt az irodai telefonkészüléket felváltva
használhatják. Az egyéni azonosító kód megadásával
minden munkatárs a hozzátartozó telefonszámon hívható
és személyes készülék beállításaihoz férhet hozzá. Ez a
készülék megosztási funkció vezetékes telefon esetén is
rendelkezésre áll.

Az OpenScape Business a több-telephelyes vállalatok
kiszolgálására alkalmas, hálózatba kapcsolt működésre
képes rendszer. A munkatársak együ�működését
a különböző helyszínek közö� is biztosítja. Hálóza�
kialakításban maximum 1000 felhasználó számára olyan
kommunikációs környezet hozható létre, mintha egyetlen
nagy telefonrendszerre csatlakoznának. A meglévő
IP hálózat egyszerre képes a hang- és ada�orgalom
továbbítására. A telefonos funkciók melle�, az egész
hálózatra kiterjedő egységes kommunikációs (UC)
szolgáltatások állnak rendelkezésre. A jelenlét-állapot
kijelzés segítségével a munkatársak más telephelyen
dolgozó kollégák elérhetőségét is láthatják. Ez
nagymértékben hozzájárul a hatékonyság növeléséhez
és értékes munkaidőt takarít meg a vállalatok számára.
Telefonkonferenciákat lehet szervezni a különböző
helyeken dolgozó kollégák számára, amelyek az
OpenScape Web Collabora�on segítségével akár valódi
interak�v tárgyalásokká és megbeszélésekké válhatnak,
ahol például prezentációkat lehet bemutatni egymásnak.
A beérkeze� hangüzenetek a teljes hálózaton egyszerűen
továbbíthatóak a megfelelő munkatársnak. Az OpenScape
Business ezeken felül még sok más hasznos funkcióval
szolgál a csoport együ�működéshez.

Hálóza� hang- és UC funkciók

Mobilitás támogatás o�hon
Az OpenScape Business rendszer az o�honról dolgozó
kollégák
munkavégzését
változatos
integrációs
megoldásokkal támogatja. A „Hívj vissza!” (CallMe!)
szolgáltatás biztosítja, hogy a munkatárs az irodai számán
hívható, ami az o�honi telefonjára érkezik az automa�kus
á�rányítás segítségével. Amikor üzle� jellegű hívást
akar indítani, akkor elegendő az UC kliens szo�verben
a megfelelő névjegyre ka�ntania. Ekkor az OpenScape
Business felhívja őt, majd összekapcsolja a kiválaszto�
ügyféllel. A hívás során az irodai telefonszám jelenik meg
a hívo� telefonján és a telefonköltségeket is a vállalat
viseli. Az OpenScape Business rendszernek köszönhetően
a munkatársak ugyanúgy kommunikálhatnak o�honról,
mintha az irodában lennének.

• Rendszer telefonkönyv hozzáférés jelenlét kijelzéssel
(“Elérhető”, “Értekezleten”, “Szabadságon”, stb.)
• Hívás állapot megjelenítés a teljes hálózaton (a mellék
foglalt, vagy cseng)
• Hívás fogadás a teljes hálózaton, pl. másik telephelyről
érkező hívások csoportszinten fogadhatók
• Azonnali üzenetküldés (IM), csoportszinten is
• Azonnali vagy egy előre beállíto� időpontban indíto�
Drag&Drop konferencia a teljes hálózaton
• OpenScape Web Collabora�on támogatás, pl.
képernyő megosztás, vagy videó átvitel
• myA�endant kezelői konzol - A különböző
telephelyeken dolgozó kollégák jelenlét-állapotának
megjelenítése, például: ki elérhető és ki nem
• Külső telefonkönyv adatbázis integráció
• Microso� Exchange naptár integráció
• Hangüzenetek továbbítása a teljes OpenScape
Business hálózaton
• XMPP (Extensible Messaging and Presence
Protocol) támogatás üzle� partnerekkel történő
azonnali üzenetküldéshez és jelenlét információ
megjelenítéshez
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OpenScape Business változatok
Az OpenScape Business választék különböző kialakítású
modellekből áll, a meglévő telefonhálózathoz és
IP infrastruktúrához történő tökéletes illeszkedés
érdekében. Többféle hardveres, illetve szo�ver-alapú
szerveres, vagy virtualizált változatból lehet választani. Az
OpenScape Business szabványos architektúrája minden
igényt kielégít.
OpenScape Business X3/X5/X8 - Hardveres modellek
Minden modell maximum 500 melléket támogat.
A rendszer a következő mellékállomás �pusokat kezeli: IP,
digitális (UP0E), ISDN (BRI), analóg (a/b) és vezetéknélküli
(DECT/WLAN).
A rendszer a következő fővonal �pusokat kezeli: VoIP (SIP
protokoll), ISDN (S0/BRI és S2M/PRI), Analóg.
A hardveres modellek elnevezése:
• OpenScape Business X3 (fali / rack kialakítás)
• OpenScape Business X5 (fali / rack kialakítás)
• OpenScape Business X8 (fali / rack kialakítás)

Az integrált UC Smart funkciók maximum 50 felhasználó
számára állnak rendelkezésre az összes modellben.
Több felhasználó esetén az UC Suite megoldás
használható:
• Max. 150 UC Suite felhasználóig UC Booster kártya
szükséges (az X3/X5W fali modellekhez később lesz
elérhető)
• Max. 500 UC Suite felhasználóig UC Booster szerver
szükséges. Virtualizált VMware vSphere (Linux) szerver
csatlakoztatással is megoldható.
OpenScape Business S - Szo�veres modell
Az OpenScape Business S maximum 500 IP mellék
kiszolgálásra alkalmas és minden felhasználónak UC Suite
funkcionalitást biztosító szo�ver-alapú kommunikációs
megoldás.
A nyilvános telefonhálózathoz való csatlakozás VoIP (SIP
protokoll) fővonalon keresztül lehetséges. Az OpenScape
Business S szo�ver Linux szerveren, vagy virtualizált
VMware vSphere környezetben fu�atható.
A digitális és analóg fővonalak illesztésére átjáróként az
OpenScape Business X3/X5/X8 rendszer használható.
Az UC Booster kártya, az UC Booster szerver, vagy az
OpenScape Business S telepítésével az OpenStage Gate
View funkció, az OpenDirectory Service szolgáltatás (külső
adatbázis kapcsolat), valamint a más gyártó által szállíto�
CSTA alkalmazás integrációja is lehetővé válik.
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Rendszerkapacitás
X3
OpenScape Business *

X8

X5

S

Rack verzió

Fali verzió

Rack verzió

Fali verzió

VoIP csatorna (SIP szolgáltató)

60

60

60

60

60

128

ISDN S0 (BRI)

20

20

52

52

128

-

-

-

30

30

180

-

250

250

250

250

250

250

Analóg

20

20

52

68

384

-

Digitális

24

24

56

56

384

-

IP mellékek

500

500

500

500

500

500

Vezetéknélküli / DECT

32

32

32

64

250

-

Max. mellék szám

500

500

500

500

500

500

(Szerver verzió)

Fővonalak száma

ISDN S2M (PRI)
Max. fővonali csatorna
Mellékek száma

Egységes kommunikáció (UC Smart)
myPortal Smart

50

-

Smart VoiceMail

320

-

myPortal for Mobile

50 konﬁgurálható / egyszerre 30 lehet ak�v

-

Business A�endant

8

8

* A modellek kapacitása a kártyahelyek számától és az alkalmazo� bővítőkártyák �pusától függ.
X3
OpenScape Business *

Rack verzió

Fali verzió

X8

X5
Rack verzió

Fali verzió

S
(Szerver verzió)

Egységes kommunikáció (UC Suite)
500
Max. egyidőben ak�v UC Suite kliens szám

Max. 150 UC Suite felhasználóig UC Booster kártya,

500

150 felhasználó fele� UC Booster szerver szükséges
myPortal for Desktop/Outlook

500

500

Hangposta

500

500

100 konﬁgurálható / egyszerre 30 lehet ak�v

200/30

myAgent

64

64

myReports

1

1

myA�endant

20

20

myPortal for Mobile

Egységes kommunikáció (CRM, adatbázis kapcsolat)
Applica�on Launcher felhasználó
TAPI felhasználó
Open Directory Service csatlakozás

500 konﬁgurálható / egyszerre 50 lehet ak�v

500/30

500

500

4

4

2 / (8 *)

8

Gate View
Kamera

* A modellek kapacitása a kártyahelyek számától és az alkalmazo� bővítőkártyák �pusától függ.
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Telefonkészülékek
OpenScape Telefonok (SIP)
A modern, helytakarékos és ergonomikusan kialakíto�
OpenScape
telefonkészülékek
kristály�szta
HD
hangminőséget és korszerű szolgáltatásokat nyújtanak
minden irodai környezetben.
Modellek:
• OpenScape Desk Phone IP 35G / 55G (SIP)

OpenStage 40
Az OpenStage 40 a legkülönfélébb munkahelyi
környezetekben
kiválóan
megfelel
az
irodai
kommunikációs feladatok ellátására. Contact Centerben
való használatra a beépíte� fejhallgató csatlakozó teszi
alkalmassá.

OpenStage 30 T
OpenScape IP35G

OpenScape IP55G

OpenStage Telefonok (UP0E, IP)
Az OpenStage termékcsalád ideális megoldás minden
felhasználói környezetben. Támogatja a funkciók
egyszerű használatát, és a bővítő modulok, adapterek
és tartozékok (például fejhallgatók) széles választéka
biztosítja, hogy minden munkavállaló az igényeinek
megfelelő szolgáltatást élvezhessen.
Modellek:
• OpenStage 5, 15, 20, 20 E, 20 G, 40, 40 G, 60, 60 G
(IP rendszerkészülékek)
• OpenStage 10 T, 15 T, 20 T, 30 T, 40 T, 60 T
(UP0E rendszerkészülékek)

OpenStage 60
• Prémium tulajdonságai és komponensei mia� ez a
készülék rendkívüli élményt nyújt használójának. A kiváló
minőségű csúcskategóriás LCD kijelzője és nyílt interfészei
révén könnyen szinkronizálható más készülékekkel (PDA
és mobiltelefon), kifejeze�en a felsővezetők speciális
igényei alapján tervezték.

Jól használható modell a különböző munkahelyi
környezetekben, mint például irodában vagy call
centerben. Nyolc előre programozo� és nyolc
programozható funkció gombbal rendelkezik. Különösen
kényelmessé teszi a teljes duplex kihangosító és a
fejhallgató csatlakozó.

OpenStage 20

OpenStage 15

OpenStage 10 T

OpenStage 5

Alapszintű készülékek széles körben alkalmazható intui�v
és interak�v felhasználói felületekkel.
OpenStage bővítő modulok:
• OpenStage billentyűzet modul az OpenStage 15, 40, és
60 készülékekhez (tápegység szükséges)
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Op�Point készülékek

SIP telefonok és adapterek

Az op�Point 500 és op�Point 410/420 család
telefonkészülékeit továbbra is támogatja az OpenScape
Business rendszer.

Az OpenScape Business rendszerben a myPortal for
Desktop, myPortal for Outlook és myA�endant kliensek
olyan SIP telefonokkal is működnek, amelyek támogatják
az RFC 3725 (Third Party Call Control) előírást. Az összes
funkció működése a SIP telefon �pusától függ, ezért teljes
körűen nem garantálható.

Kommunikáció WLAN hálózaton
Az OpenStage WLAN telefonok a vállalaton belüli
mobilitást biztosítják a munkatársak számára. Ezek a
készülékek SIP protokollon keresztül kommunikálnak az
OpenScape Business rendszerrel, a meglévő szabványos
WLAN infrastruktúra (IEEE 802.11a/b/g/n) használatával.

Mediatrix 4102S: 2 analóg telefon vagy fax készülék
csatlakoztatására alkalmas

Mediatrix 4102
OpenStage WL3
Modellek:
• OpenStage WL3
A korábbi WL2 (SIP) készülék is használható
DECT vezeték nélküli telefonok
A DECT készülékek a folyamatosan mozgásban lévő
kollégák elérhetőségét biztosíthatják. A többcellás
DECT rendszer kialakításával a munkatársak szabadon
közlekedhetnek a vállalat területén, miközben igénybe
vehe�k az OpenScape Business rendszer szolgáltatásait.
Az OpenStage DECT telefonok kitűnő hangminőséggel
rendelkeznek.

OpenStage SL4
Modellek:
• OpenStage S4, SL4, M3
A korábbi Gigaset S3, SL3, M2
készülékek is használhatók.
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OpenScape PC-telefon kliensek
A PC-telefon kliens alkalmazás kézibeszélő vagy
fejhallgató alkalmazásával az asztali PC-k és notebookok számára kínálja a telefonos funkciók széles skáláját IP
hálózaton keresztül. A hívások lebonyolításán túl a SIP
kliens alkalmas pont-pont videó kapcsolat biztosítására
is. A szo�ver hívásnaplót kezel és lehetőséget teremt
különböző címtárak és névjegyzékek elérésére akár
távolról is.
Modellek:
• OpenScape Personal Edi�on (HFA) és OpenScape
Personal Edi�on SIP
Interfészek és protokollok

Egyéb támogato� készülékek
Az OpenScape Business rendszer az eddig felsorolt
készülékek és szo�ver-alkalmazások melle� hagyományos
analóg telefonok és faxok, ISDN telefonok és faxok,
valamint további kiegészítő berendezések, például ajtó/
kapu intercom készülékek (TFE-S adapteren keresztül)
használatát támogatja.
Üzle� alkalmazások integrálása
Számos interfész és alkalmazás áll rendelkezésre
az OpenScape Business rendszernek a meglévő IT
infrastruktúrával és üzle� alkalmazásokkal történő
integrációjához:
• Az Applica�on Launcher biztosítja az ak�v
együ�működést a CRM/ERP alkalmazásokkal
• A díjszámláló szo�ver alkalmas a telefonköltség
kimutatására. A rendszer 20,000 díjadat-rekordot
tárol.
• Az Open Directory Services szolgáltatás képes
hívóadatok kiolvasására belső, vagy külső
telefonkönyvből/adatbázisból
• Az XMPP támogatás segí� az üzle� partnerekkel
történő azonnali üzenetküldést (IM) és jelenlét
információ megjelenítést

• CSTA: telefonok monitorozásához és vezérléséhez a
megfelelő alkalmazásokkal
• SIP: hang-alapú alkalmazások csatlakoztatásához
• LDAP: külső telefonkönyv eléréshez, vagy külső LDAP
kliens számára hívó információk vagy gyorstárcsázás
kapcsolatadatok közléséhez
• HTTP és HTTPS: az OpenScape Business UC funkciók
külső alkalmazásból való hozzáféréséhez
• TCP/IP: alap-protokoll minden Ethernet
csatlakozáshoz
• SQL konnektor: SQL adatbázisban történő
adatkereséshez, pl.:
- Microso� SQL szerver
- mySQL
- PostgreSQL
- Sybase SQL szerver
• LDAP konnektor: külső LDAP szerver csatlakozáshoz,
pl. Ac�ve Directory

CTI Middleware
• A CTI vagy CRM/ERP alkalmazásból történő
hívásvezérléshez ’1st- és 3rd-party TAPI service
provider’ szükséges
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OpenStage Gate View

OpenScape Business bemutató

Az OpenStage Gate View megoldás lehetővé teszi IP
videókamera képének megjelenítését az OpenStage
60 HFA telefonok kijelzőjén. Ily módon tökéletes videómegﬁgyelő megoldást jelent ajtók vagy parkoló helyek
felügyeletéhez. A támogato� kamerák listája a gyártó
weboldalán található. (h�p://wiki.unify.com)

Ha további információra van szüksége az OpenScape
Business rendszerről, vagy bemutató előadást igényelne,
kérjük látogassa meg weboldalunkat vagy hívjon fel
bennünket.

Támogato� szabványok
Ethernet
• RFC 894 Ethernet II Encapsula�on
• IEEE 802.1Q Virtual LANs
• IEEE 802.2 Logical Link Control
• IEEE 802.3u 100BASE-T
• IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet
• IEEE 802.3X Full Duplex Opera�on

Karbantartás és adminisztráció
Az OpenScape Business rendszer web-alapú programozói
felületen keresztül adminisztrálható. A menedzselést
számos gyorsbeállító-varázsló segí�. Néhány speciális
funkcióhoz Manager E programozó szo�ver szükséges. A
rendszer adminisztrátor a webes alkalmazásban állíthatja
be az UC kliensek paramétereit. Előre deﬁniálható
felhasználói proﬁlokat lehet létrehozni a hasonló
felhasználói csoportok számára, például a telefonszámkijelzés, a hívás á�rányítás és a személyes automatakezelő egységes beállításához. A rendszer integrált
szolgáltatás menedzsmentet tartalmaz. Automa�kus teszt
és diagnosz�kai programok monitorozzák a különféle
komponenseket és az eredményekről eseménynaplót
rögzítenek. A kiértékelést és a beavatkozást a helyszínen,
vagy biztonságos kapcsolaton keresztül távolról is
el lehet végezni. A rendszer értesítést tud küldeni a
fontos eseményekről a távfelügyelet számára. Az új
szo�ver verziók az interneten keresztül automa�kusan
letölthetők. Ez minimalizálja a szervizelésre fordíto� időt
és az ügyfelek részére megnyugtató megoldást nyújt.

OpenScape Business EMC besorolás
• Class B (EN 55022) nemzetközi
• Class A (EN 55022) USA és Kanada

IP/Rou�ng
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 2822 Internet Message Format
• RFC 826 ARP
• RFC 2131 DHCP
• RFC 1918 IP Addressing
• RFC 1332 The PPP Internet Protocol Control Protocol
(IPCP)
• RFC 1334 PPP Authen�ca�on Protocols
• RFC 1618 PPP over ISDN
• RFC 1661 The Point-to-Point Protocol (PPP)
• RFC 1877 PPP Internet Protocol Control Protocol
• RFC 1990 The PPP Mul�link Protocol (MP)
• RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authen�ca�on
Protocol (CHAP)
• RFC 2516 A Method for Transmi�ng PPP Over Ethernet
(PPPoE)
• RFC 3544 IP Header Compression over PPP
NAT
• RFC 2663 NAT
IPSec
• RFC 2403 IPsec Authen�ca�on - MD5
• RFC 2404 IPsec Authen�ca�on - SHA-1
• RFC 2404 IPsec Authen�ca�on - SHA-2
• RFC 2405 IPsec Encryp�on 3DES
• RFC 2407 IPsec DOI
• RFC 2408 ISAKMP
• RFC 2409 IKE
• RFC 2410 IPsec encryp�on - NULL
• RFC 2411 IP Security Document Roadmap
• RFC 2412 OAKLEY
• RFC 3602 IPSec encryp�on with AES
• RFC 4301 Security Architecture for the IP
• RFC 4303 IP Encapsula�ng Security Payload (ESP)
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SNMP
• RFC 1213 MIB-II
QoS
• IEEE 802.1p Priority Tagging
• RFC 1349 Type of Service in the IP Suite
• RFC 2475 An Architecture for Diﬀeren�ated Services
• RFC 2597 Assured Forwarding PHB Group
• RFC 3246 An Expedited Forwarding PHB (Per-Hop
Behavior)
Codecs
• G.711; G.729
CTI
• CSTA Phase III
• TAPI Service Provider for TAPI 2.1
VoIP over SIP
• RFC 2198 RTP Payload for Redundant Audio Data
• RFC 2327 SDP Session Descrip�on Protocol
• RFC 2617 HTTP Authen�ca�on: Basic and Digest
Access Authen�ca�on
• RFC 2782 DNS RR for specifying the loca�on of
services (DNS SRV)
• RFC 2833 RTP Payload for DTMF Digits, Telephony
Tones and Telephony Signals
• RFC 3261 SIP Session Ini�a�on Protocol
• RFC 3262 Provisional Response Acknowledgement
(PRACK) Early Media
• RFC 3263 SIP Loca�ng Servers
• RFC 3264 An Oﬀer/Answer Model with the Session
Descrip�on Protocol
• RFC 3310 HTTP Digest Authen�ca�on
• RFC 3311 Session Ini�a�on Protocol (SIP)UPDATE
Method
• RFC 3323 A Privacy Mechanism for the Session
Ini�a�on Protocol (SIP)
• RFC 3325 Private Extensions to the Session Ini�a�on
Protocol (SIP) for Asserted Iden�ty within Trusted
Networks

• RFC 3326 The Reason Header Field for the Session
Ini�a�on Protocol (SIP)
• RFC 3489 STUN - Simple Traversal of User Datagram
Protocol (UDP) Through Network Address Translators
(NATs)
• RFC 3515 The Session Ini�a�on Protocol (SIP) Refer
Method
• RFC 3550 RTP: Transport Protocol for Real-Time
Applica�ons
• RFC 3551 RTP Proﬁle for Audio and Video Conferences
with Minimal Control
• RFC 3581 An Extension to the Session Ini�a�on
Protocol (SIP) for Symmetric Response Rou�ng
• RFC 3725 Best Current Prac�ces for Third Party Call
Control (3pcc) in the Session Ini�a�on Protocol (SIP)
• RFC 3842 A Message Summary and Message Wai�ng
Indica�on Event Package for the Session Ini�a�on
Protocol (SIP)
• RFC 3891 The Session Ini�a�on Protocol (SIP) Replaces
Header
• RFC 4040 RTP Payload Format for a 64 kbit/s
Transparent Call
VoIP Security
• RFC 2246 TLS V1.0
• RFC 2459 X.509 PKI Cer�ﬁcate and CRL Proﬁle
• RFC 3711 SRTP
• RFC 3830 MIKEY
XMPP
• RFC 3920 Extensible Messaging and Presence Protocol
(XMPP): Core
• RFC 3921 Extensible Messaging and Presence Protocol
(XMPP): Instant Messaging and Presence
Others
• RFC 959 FTP
• RFC 1305 NTPv3
• RFC 1951 DEFLATE
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Kialakítás és környeze� jellemzők

X3R

X3W

X5R

X5W

X8

Kialakítás

Rack

Fali

Rack

Fali

Szekrény
(rackbe is
szerelhető)

Méretek
(Ma x Szé x Mé)

89 x 440 x 380
(2 U)

450 x 460 x 130

Súly

kb. 6 kg

kb. 6 kg

155 x 440 x 380
490 x 440 x 430
450 x 460 x 200
(3.5 U)
(11 U)
kb. 8 kg

kb. 8 kg

kb. 34 kg (teljes
kiépítésben)

Tápegység

A modellek alapvetően az elektromos hálózatról történő táplálásra le�ek tervezve.
Az esetleges áramkimaradások áthidalására szünetmentes tápellátás
telepítése javasolt (UPS).
• Bemene� feszültség (AC): 100 - 240 V
• Frekvencia: 50/60 Hz
• Akkumulátoros táplálás (DC): 48 V

Teljesítmény
igény

A hardver �pusától és a kiépíte�ség mértékétől függ.

Környeze�
jellemzők

• Környeze� hőmérséklet: +5 és +40 °C közö�
• Páratartalom: 5 és 85% közö�

Készülékház szín

Szürke/Zöld

Fehér

Szürke/Zöld

Fehér

Szürke/Zöld
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