Få största möjliga nytta av din Unified Communication-lösning (UC) med Samsungs lättanvända IPtelefoner. Kombinerat med en PC ger Samsungs IP-telefoner en bättre upplevelse av olika UClösningar, som närvarostatus, schemaläggning, chatt och video. SMT-i5200-serien har överlägsna
videolösningar och dessutom en prisbelönad design.
Kristallklart ljud

Distansarbete

i5200-serien använder sig av den senaste tekniken inom digital talhantering
och audioteknik, allt levererat genom IP,
den naturliga tekniken för bästa resultat.
Samsungs IP-telefoner fungerar utmärkt
i alla avseenden – om kommunikationstekniken fungerar går också ditt budskap
fram.

Intelligent VPN-program ger användarna möjlighet att koppla upp sig
på ett säkert sätt även utanför kontoret. Det behövs ingen extra utrustning och dina samtal skyddas
med sRTP- och TLS-kryptering*.

Unified Communications
Med i5200-seriens telefoner har användaren möjlighet att ange sin tillgänglighet (inte på kontoret, upptagen i möte
osv.). Statusen uppdateras direkt i kollegornas telefoner eller via OfficeServ
Communicators samarbetsmodul på företagets datorer.
Öppna plattformar
Arkitekturen
med
öppna
XMLstandarder ger möjlighet att använda
många olika programvaror som fungerar
tillsammans med telefonens display och
knappar. Din investering i Samsungs IPteknik är lika mycket en investering för
framtiden.
Mobila kontorsplatser
Användare kan logga in på vilken 5200telefon som helst – personliga uppgifter,
inklusive anknytningsnummer och aktuella inställningar, följer automatiskt
med.
www.samsungbusiness.com

När i5200-telefonen används på
distans fungerar den som en vanlig
anslutning till OfficeServ med alla
systemets funktioner inklusive sökning, röstmeddelanden, samtalskoppling och integration med datorprogram.

Säkerhet och backup
5200-serien är ett av marknadens
säkraste VoIP-alternativ med stöd
för krypterat tal genom sRTP*
(Secure Real Time Protocol) och ”IPadressäker” 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.
* sRTP och TLS endast tillgängliga för användning
med OS7200 och OS7400

Viktiga fördelar
 Flexibel och modern

design som gör telefonerna lätta och bekväma att använda.
Ställbar i både 30 och
60 graders vinkel, men
kan även väggmonteras .
 Navigationsknapp och

intuitivt användargränssnitt.
 Fyra telefonmodeller

och en tilläggsmodul
för att täcka in företagets alla behov.
 Avancerad teknik bor-

gar för utmärkt samtalskvalitet.

IP Phones SMT-i5200 Series
SMT-i5210

SMT– i5220

SMT-i5230

SMT-i5243

SMT-i5264

2,8 tum, 128 x 64
pixlar, mono

3,2 tum, 128 x 64
pixlar, mono

3,2 tum, 128 x 64
pixlar, mono

4,3 tum, 128 x 64
pixlar, mono

Ej tillämpligt

J

J

J

J

Ej tillämpligt

Fasta funktionsknappar

11

11

11

11

0

Funktionsberoende
knappar

3

4

4

10

0

14/14

24/24

99/LCD

14/14

64/64

Navigationsknapp

J

J

J

J

N

Högtalartelefon

J

J

J

J

Ej tillämpligt

Port för headset

J

J

J

J

Ej tillämpligt

Bluetooth

N

N

N

Y (USB Dongle)

Ej tillämpligt

Röstkodek

G.711, G729AB,
G.722

G.711, G729AB,
G.722

G.711, G729AB,
G.722

G.711, G729AB,
G.722

Ej tillämpligt

Videokodek

N

N

N

MPEG-4, H.363,
H.364

Ej tillämpligt

Stöd för XML

J

J

J

J

Ej tillämpligt

UC-anslutning

N

J

J

J

Ej tillämpligt

Stöd för sRTP

J

J

J

J

Ej tillämpligt

**Stöd för Multi Server

J

J

J

J

Ej tillämpligt

**Intelligenta fjärranslutningar

J

J

J

J

J

Ställbar i 30 eller 60
graders vinkel

J

J

J

J

J

Ringsignaler

5

5

64 Poly

65 Poly

Ej tillämpligt

Föreberedd för AOManslutning

J

J

J

J

J

2 portar, 10/100
baseT

2 portar, 10/100
baseT

2 portar, 10/100
baseT

2 portar, 10/100
baseT

2 port ar10/100
baseT

N

0

0

0

N

5 W (klass 2)

5 W (klass 2)

5 W (klass 2)

7,5 W (klass 2)

6,4 W (klass 2)

b x l x d (mm)
223 x 223 x113

b x l x d (mm)
223 x 223 x113

b x l x d (mm)
223 x 223 x113

b x l x d (mm)
223 x 223 x113

b x l x d (mm)
137 x 223 x113

LCD-display
Bakgrundsbelysning

Programmerbara knappar/BLF

Nätverksanslutning
Gigabit
PoE
Dimensions

www.samsungbusiness.com

