Samsung i3105 är en IP-telefon med enkel och elegant design som passar perfekt för användare med generella dagliga telefonibehov.
Enkel att använda

Överlägsen kvalitet

Lättanvända i3105 är en perfekt lösning när
det behövs en generell telefon, såväl på
verkstadsgolvet som i ledningsrummen.

Om röst- och datatrafik körs i samma
nätverk har i3105 stöd för både dataprioritet och röstmärkning. Därigenom uppnås full servicekvalitet (QoS) och en
kristallklar samtalskvalitet. Denna modell
har även stöd för korrigering av s.k. paketförluster (PLC) och använder sig av en
teknik för att välja den bästa samtalkomprimeringen baserat på tillgänglig bandbredd, vare sig det gäller ett samtal till
en kollega på samma kontor eller externt
över internet.

Kostnadseffektiv
i3105 har flera mycket användbara funktioner som exempelvis handsfree och programmerbara knappar till ett mycket överkomligt
pris.
Tack vare dubbla Ethernet-portar minskar
kostnaderna för kablage till PC och telefoner,
och genom PoE (Power over Ethernet) krävs
inte lika många strömuttag, vilket sänker
kostnaderna ytterligare.
Distansarbete
Intelligent VPN-programvara ger användarna
möjlighet att koppla upp sig på ett säkert sätt
över internet även utanför kontoret. Det
behövs ingen extra utrustning och dina samtal skyddas med sRTP- och TLS-kryptering*.
När i3105 används på distans fungerar den
som en vanlig anslutning till OfficeServ med
alla systemets funktioner inklusive sökning,
röstmeddelanden, samtalskoppling och integration med datorprogram.
Mobila kontorsplatser
Användare kan logga in på vilken i3105telefon som helst och flytta med sig sina personliga uppgifter, inklusive anknytningsnummer och aktuella inställningar.

* sRTP och TLS endast tillgängliga för användning med
OS7200 och OS7400

www.samsungbusiness.com

Säkerhet och backup
i3105 är ett av marknadens säkraste
VoIP-alternativ med stöd för krypterat
tal genom sRTP* (Secure Real Time Protocol) och ”IP-adressäker” teknik som
endast tillåter åtkomst till systemen från
kända platser. Dessa säkerhetslösningar
blockerar försök att utnyttja användarnas kontouppgifter (om kända) för att
koppla upp sig mot systemet och ringa
samtal via företagets linjer.
Funktioner







Display: 3,2 tum, 128 x 64 pixlar, mono







PoE 3,4 W (klass 1)

Fasta funktionsknappar: 10
Funktionsberoende knappar : 3
Programmerbara knappar /BLF: 5/5
Röstkod : G.711, G729AB
Nätverksanslutning:
baseT

2-portars

10/100

Mått : b X l x d (mm) 170 x 199 x110
Högtalartelefon
Stöd för MultiServer
Intelligenta fjärranslutningar

Viktiga fördelar
 Instegstelefon som
ersätter traditionella digitala telfoner
 Tar minimal plats på bordet, men kan också monteras på vägg – perfekt när
utrymmet är begränsat
 Intuitiv och lättanvänd
display, kräver ingen utbildning
 Nummerpresentation visar
vem som har ringt och
varför
 IP-telefon med full
funktionalitet, bl.a. telefonkonferenser, samtalskoppling, vidarekoppling,
meddelandeindikation och
hands-free för uppringning
och samtal

