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כחלק מהקו המקצועי של ,Alcatel Lucent
טלפונים חדשניים אלה מסוג  IPכוללים את
מלוא היתרונות של קישוריות וטלפוניית
 IPמשולבות ,המציעים לך את העוצמה
המרוכזת של נתונים ופרוקטוקול Voice
 .over IPבנוסף ליכולתה לתמוך בכל יישום
עסקי מבוסס אינטרנט ,מערכת IP Touch
מעניקה לך עיצוב מיטבי ,רזולוציה גבוהה,
תצוגות צבע לפי בחירה או בגווני אפור;
איכות שמע מעולה וצלצולים ואת החופש
והקישוריות של הטכנולוגיה האלחוטית
®.Bluetooth
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הטלפונים של  IP Touchתמיד פועלים
ומוכנים לספק את שירותי התקשורת הטובים
ביותר בכל עת שתזדקק להם ולהתחבר
למכשירים וליישומים אחרים בזמן אמת .הם
מהירים ,בעלי לחצני תכונות קלים לשימוש
ולחצנים רכים אינטראקטיביים .כל אלה
הופכים אותם למרכז האידיאלי של התקשורת
העסקית שלך.
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מערכת  IP Touchמציעה טווח שלם
של שירותי טלפוניה שנמצאים בשרתי
 OmniPCXהידועים של Alcate Lucent
 – Enterpriseו – Office-שאין שני להם
מבחינת פונקציונליות ,תכונות ,אמינות
ואיכות השירות.
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מי אני יכול להיות

������?

עבור למערכת  IP Touchלקבלת שלל שירותים ,החל מתקשורת אחידה ועד
לאבטחה ,נסיעות וניהול חדר ישיבות:
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תקבל תיבת דואר מולטימדיה אחת עבור כל ההודעות ,כולל קול ,דואר אלקטרוני ופקס*
לעולם לא תחמיץ שיחות שלא נענו מאנשים חשובים הודות ליומן השיחות*
תהיה לך גישה נוחה אל שירות מדריכי הטלפונים העולמיים
תוכל להציע שירות ”אתר אותי ,עקוב אחרי“ כדי למנוע מהמטלפן תסכול כשהוא מנסה להשיג
אותך*
לא תוטרד משיחות שאינן דחופות כשתיפגש עם לקוחות חשובים*
תתעד את זמני שיחות הטלפון ותפיק דוח זמן תקופתי לפי לקוח/קובץ או חיוב לפי שעה.
ומגוון תכונות נוספות...
*  Alcatel Lucent OmniTouch Unified Communicationזמין בAlcatel Lucent OmniPCX Enterprise-
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פונקציונליות מתקדמת ואינטואיטיבית המסייעת לשיפור היעילות האישית של סוכן אנשי הקשר,
לרבות:
התחברות/יציאה בקבוצה  +ניהול סיסמאות
מצב הנציג שרות )פעיל/לא בתפקיד ,מושהה ,סיים(
ניטור קבוצתי
תצוגת פרטי תור
מחוון רוויה

”��� ���� ������ ���“
בקרת גישה :תוכל לפקח על הכניסה לבניין/מגרש החניה /בניין מרוחק )וידאו( ולשלוט בפתיחת
הדלת מכל טלפון Alcatel Lucent IP Touch
בקרת בניין :עבור כל סוג של אזעקה ,תוכל לקבל שליטה מיידית וישירה בפונקציות האבטחה של
הבניין )כגון סגירת דלתות כדי למנוע התפשטות דליקה ,אזעקה עבור עובדים ושירותי אבטחה(
ניהול אזעקה :שידור מיידי במערכת  IP Touchלכל הגופים שצוינו בנהלי האבטחה של החברה

����� ������
היה סמוך ובטוח ,ה “IP“-שבAlcatel-
 Lucent IP Touchמאובטח באופן מלא
מפני חדירות ,ציתות או פריצות .בעזרת
ארסנל הנשק רב העוצמה של המערכת,
תוכל ליהנות ממגוון של יישומים מוגנים
מפני סכנה של התקפות חיצוניות.

����� ���� ���...
זכור ,שירותים קיימים אלה הם רק ההתחלה :תוכל לפתח את היישומים האישיים שלך – בעצמך
או בעזרת אחד משותפי היישומים שלנו – כדי להתאים אישית את מערכת  IP Touchלדרישות
הייחודיות של העסק שלך ,הודות לממשק ה XML-של המערכת*.
פורום מפתחי  XMLמסייע לשותפים לבנות ,לשלב ,לבדוק ,לפרוס ולקדם את היישומים שלהם על
בסיס שירותי אינטרנט  XMLשל  .Alcatel Lucentפורום זה פותח לרווחה את המערכת האקולוגית
של  Alcatel Lucentלמגוון רחב של מפתחי אינטרנט,Alcatel Lucent Application Partners :
 ,Business Partnersספקי פתרונות ,ולקוחות.
www.applicationsparttners.alctael-lucent
*�� ���� �Alcatel Lucent 4018 IP Touch-
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פונקציונליות

משופרת במערכת
����� ���� ������
מערכת  IP Touchשל  Alcatel Lucentמספקת את איכות הצליל הטובה ביותר הודות למגוון חידושים .הטלפונים של  IP Touchמציעים טווח רחב של
צלצולים פוליפוניים .תאימות המערכת לשמע של פס רחב וטלפון-רמקול עם דופלקס מלא ,דיבורית וביטול הד אקוסטי ,מביאה את נוחות ההאזנה למחוזות
חדשים.
מערכת  IP Touchעוצבה במיוחד למניעת רעשים ,ללא תלות במקור הצליל .כך מתאפשר מעבר חלק ואוטומטי משפופרת לאזניות או להאזנה קבוצתית
ברמקול מבלי להצטרך להרים את השפופרת מעריסתה .הדגם המשוכלל ביותר מציע תקשורת עם טכנולוגיה אלחוטית מסוג ® .Bluetoothכמו כן,
המערכת מספקת יציאת שמע מובנית לשימוש באזניות ,רמקול נוסף או מערכת שיחות ועידה*.
*�� ���� ���� Alcatel Lucent 4018 IP Touch
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טלפוני  IP Touchמגיעים בעיצוב עתידני מושך וזמינים בצבעי כחול
ואפור אלגנטיים .אולם הם לא רק בעלי מראה מדהים  -הם גם
תוכננו לגישה פשוטה ואינטואיטיבית אל התכונות המגוונות של
מערכות .Alcatel Lucent OmniPCX
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תכונת הנווט בטלפון  Alcatel Lucent IP Touchהופכת את התצוגה לידידותית יותר למשתמש על-ידי
גלילה לארבעה כיוונים .הנווט ,יחד עם המקשים המשתנים תלויי ההקשר ,מספק גישה נוחה לתכונות
הרבות של מערכת .Alcatel Lucent
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בלחיצת כפתור תוכל לקבל גישה לתיבת הדואר או למדריך ,או פשוט לבצע חיוג חוזר או לבקש עזרה מהטלפון .תכונות
בקרת השמע )בקרת עוצמה של הרמקול ,בקרת עוצמה של הדיבורית ,השתקה ועוד( נפרדות ממקשי הפונקציות של
המערכת כדי לאפשר למשתמש שליטת שמע קלה וברורה.

�����
סדרת  Alcatel Lucent IP Touchשל טלפונים ליישומים מציעה מידע חזותי עשיר על-גבי תצוגות גדולות
וניתנות להתאמה .תצוגות אלה נעות בין מסך בן שורה אחת עם  20תווים בדגם הבסיסי ביותר ועד לתצוגה
גרפית מסוג  1/4 VGAבעלת  4096צבעים במסוף המתקדם ביותר.

����� ������������� ������ ������
קל לקבוע את מצב השיחה בעזרת הסמלים הקלים להבנה .המקשים המשתנים הדינאמיים של הטלפון משתנים בהתאם להקשר השיחה,
ומציגים תכונות לטיפול בשיחה במצב תקשורת פעיל .כך התכונה המתאימה תמיד תהיה זמינה עבורך ברגע המתאים .המערכת כוללת מקשים
נוספים הניתנים לתכנות לשם התאמה אישית עוד יותר.

����� ����������-
טלפוני  ,IP Touch 4028, 4038ו 4068-של  Alcatel Lucentמצוידים במקלדת אלפאנומרית ,המספקת
גישה למדריך הטלפונים של החברה ”שיחה לפי שם“ ולשירותי הודעות.
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טלפונים

עתירי תכונות

ALCATEL LUCENT 4018
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IP

היכנס לעולם של טלפוניית  IPעם טלפון משובח
זה ,נטול הגימיקים .מאחורי הפשטות למראית עין
נמצא טלפון בעל עוצמה אדירה ,הכולל תצוגה בת
שורה אחת של  20תווים ,נווט דו-כיווני לשם גלילה
ידידותית למשתמש ,דיבורית ,גישה ישירה למדריך
טלפונים אישי
ולתיבת דואר אישית,
רמקול חיצוני ושישה
מקשים הניתנים
לתכנות.
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�� *������ ����� 70
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LED/������ ����� 2
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LED �� ����� 6
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הרחב את יכולות הטלפון שלך
בעזרת יחידת הרחבה
בוא לגדול עם מערכת  .IP Touchהוסף פונקציות
ומקשי חיוג ישיר .תוכל לראות במבט חטוף אם
הקווים של עמיתיך תפוסים .בחר את מספר
המקשים הדרוש מתוך שלושה מודולים:
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(����� 2) ����� LED
��� ����� �� LED
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����� ��������
���� ��� ��
��‘ ���‘ Bluetooth® 1.1

������� IP

מודול תצוגה חכמה בעיצוב חדש עם
 14לחצנים נוספים לגישה ישירה
ומסך  LCDגדול ,המאפשר זיהוי מהיר
וקל ”ללא נייר“ של לחצנים קשורים.

����� ���� �������
������ ���� �IEE 802.3af-
����� �����
��� ���� �������� �����
������ �� 10/100BT
����� ��� Alcatel Lucent
DHCP
����� VLAN
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���� ����� ����
����� ����� 60
������� ������ �� �����
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 40מקשי אקסטרה ההופכים את
הטלפון שלך למרכזיה עם גישה ישירה
לכל השלוחות הפנימיות ומצבן הנוכחי
)תפוס ,פנוי ,וכו‘(

Class 2

Class 2

Class 2

Class 2
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�� *����� 50
�� **����� 120

�� *����� 50
�� **����� 120

����� ��� ������� 3

����� ��� ������� 3

����� ��� ������� 3

��� 1070

��� 1020

1015

��� 790

����� )�(�x�x
������ ����

�“� 240x188x133

�“� 240x180x33

�“� 240x175x133

�“� 220x175x133

������ ����

�“� 240x100x218

�“� 240x100x208

�“� 240x100x203

�“� 220x100x203

* �Alcatel OmniPCX Office-� **Alcatel OmniPCX Enterprise-

 10מקשים נוספים .אריזות מסחריות
עבורAlcatel Lucent 4028
ו Alcatel Lucent 4038-מגיעות עם
מודול זה.
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®Bluetooth
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עם מבחר גדול של אזניות...

לאוזן אחת

לשתי אוזניים

 Alcatel Lucent 4068 IP Touchמגיע יחד עם טכנולוגיה אלחוטית ®,Bluetooth
המאפשרת קישוריות שמע לכל מכשיר הפועל בשיטת טכנולוגיה אלחוטית מסוג
® ,Bluetoothובעתיד אף קישוריות נתונים.
תחנת ועידה המצויידת בטכנולוגיה אלחוטית ® :Bluetoothשכח מכל החוטים
בעת התחברות לשיחת ועידה .כעת כל שעליך לעשות הוא להניח את תחנת הוועידה
הפועלת באמצעות טכנולוגיית ® Bluetoothעל השולחן ומערכת Alcatel Lucent IP
 Touchתעשה את השאר.
אזניות אלחוטיות הפועלות בטכנולוגיית ® :Bluetoothהקל את התקשורת בעזרת
אזניות המשלבות טכנולוגיית ® ,Bluetoothואפשר לעובדים שלך לשוטט או לגשת
אל חומרים ואנשים שאינם בקרבתו המיידית של שולחן העבודה שלהם בעת ביצוע השיחה.
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www.alcatel–lucent.com
HEB – 04/2005 – Alcatel Business Systems – 32, avenue Kleber, – 4280650
 – 92707 Colombes – France – RCS Paris B 602 033 185מסמך זה אינו משמש
כחוזה – הפונקציות המוזכרות בו הן ספציפיות למדינה והזמינות תלויה ברשת הציבורית שאליה
מחוברות המערכות –  Alcatelשומרת את הזכות לשנות מאפיינים ללא הודעה מוקדמת – כל
סימני המסחר הם בבעלות החברות שלהם – תמונות.Getty Images, Patrick Dontor :
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