Nconnect Voice
Przygotuj się na technologię All IP
Nowa swoboda w komunikacji biznesowej.

Nconnect Voice
Technologia All IP nadchodzi
Rozwiązanie NFON SIP Trunk umożliwia bezproblemowe przejście na elastyczną, skalowalną komunikację IP. Przy użyciu protokołu SIP (Session Initiation Protocol) możesz połączyć dotychczasowy system
tradycyjny lub system IP PBX z siecią NFON International Carrier Network, aby nawiązywać, kończyć,
odbierać, odrzucać, wstrzymywać lub przekierowywać połączenia głosowe we wszystkich głosowych
punktach końcowych. Zamiast rejestrować każdy wybierany numer u dostawcy usług internetowych
rozwiązanie Nconnect Voice rejestruje całe bloki numerów z uwzględnieniem wymaganej pojemności współbieżnych kanałów głosowych. Połączenia przychodzące i wychodzące są wykonywane w taki
sposób jak dotychczas, ale z większą elastycznością i bezpieczeństwem oraz po niższych kosztach.

Łatwa integracja nowych usług
Brak konieczności zakupu sprzętu
Zgodna z przepisami, przyszłościowa technologia
Kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich lokalizacji biurowych
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Technologia All IP nadchodzi —
nie zamykaj sobie możliwości
SIP Trunking to podstawowa technologia umożliwiająca
nowoczesną komunikację. Dzięki połączeniu systemu
tradycyjnego lub systemu IP PBX z rozwiązaniem NFON
SIP Trunk zyskujesz elastyczność związaną z możliwością
zmodernizowania komunikacji poprzez szybkie dodawanie
usług po przystępnych cenach, aby na czas reagować
na zapotrzebowanie. Nie zamykaj sobie przyszłych
możliwości, a jednocześnie już dziś korzystaj z szans na
dodatkowe przychody dzięki telefonii IP.
Jeśli Twój dostawca systemu PBX uzyskał certyfikat
na rozwiązanie Nconnect Voice, możesz aktywować
usługę w ciągu kilku minut, nie dysponując specjalistyczną wiedzą. Po przeprowadzeniu rejestracji przez
Internet otrzymasz dane logowania, aby połączyć się
w siecią NFON International Carrier Network i system
będzie od razu gotowy do pracy.

Wybór właściwego partnera zapewnia spokój

jnych w chmurze. Nasza wiedza techniczna w zakresie
zarządzania operatorami i numerami, międzynarodowy
zasięg i niezawodne centra danych pozwalają na oferowanie usług najlepszych w swojej klasie.
Dzięki oferowanym przez nas różnorodnym usługom
komunikacyjnym możesz rozbudowywać swoją infrastrukturę w odpowiednim momencie z jednego źródła: NFON.

Certyfikacje dostawców systemów PBX,
którym możesz zaufać
Rozwiązanie Nconnect Voice bezproblemowo łączy się
z wiodącymi bramami SIP i systemami telefonicznymi
IP. Celem zapewnienia współdziałania systemów
staramy się o certyfikaty różnych dostawców systemów PBX. Korzystając z rozwiązania Nconnect Voice,
możesz wykonywać i odbierać telefoniczne połączenia
przychodzące i wychodzące w taki sam sposób jak w
przypadku systemów konwencjonalnych. Można nawet
przypisywać istniejące numery telefoniczne do usługi
lub uzyskiwać nowe numery
— wszystko zależy od Ciebie. Usługa NFON SIP Trunk
jest zgodna z wszystkimi aktualnymi przepisami.

Dzięki połączeniu wszechstronnej wiedzy, nowoczesnych
technologii i sprawnych procesów zyskaliśmy reputację
lidera w dziedzinie zaawansowanych usług komunikacy-

Usługi NFON SIP Trunk
Nconnect Voice na kanał
połączeń
Do 9 kanałów na połączenia (przychodzące/wychodzące)

Nconnect Voice small

Nconnect Voice medium

Nconnect Voice large

10 jednoczesnych połączeń
(przychodzących/wychodzących)

20 jednoczesnych połączeń
(przychodzących/wychodzących)

50 jednoczesnych połączeń
(przychodzących/wychodzących)

Stawki za minutę odpowiadają taryfie Business
Brak opłat za instalację
Okres umowy: min. 1 miesiąc

O NFON GmbH.
NFON GmbH, z siedzibą w St. Pölten, jest firmą córką NFON AG. NFON AG z główną siedzibą w Monachium jest jedynym
ogólnoeuropejskim dostawcą usług Cloud PBX, który obsługuje ponad 30 000 firm w 15 krajach europejskich. NFON
z systemem Cloudya oferuje proste, niezależne i niezawodne rozwiązanie do nowoczesnej komunikacji biznesowej w
chmurze. Dalsze rozwiązania klasy premium i branżowe uzupełniają portfolio w dziedzinie komunikacji w chmurze. Nasze
intuicyjne rozwiązania komunikacyjne pozwalają europejskim przedsiębiorstwom stopniowo usprawniać pracę każdego
kolejnego dnia. NFON to nowa wolność w komunikacji biznesowej.

Usługa w chmurze Made in Germany
Znaczące oszczędności
Całkowita skalowalność
Inteligentne funkcje
Łatwość użytkowania
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