Χαρακτηριστικά VoIPStar
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Οι λύσεις τηλεφωνίας που βασίζονται στο Asterisk παρέχουν ένα πλούσιο και ευέλικτο
σύνολο χαρακτηριστικών. Το Asterisk παρέχει τόσο την κλασική λειτουργικότητα ενός
παραδοσιακού PBX(
τηλεφωνικό
κέντρο
) όσο και
εξελιγμένες δυνατότητες. Έχει την δυνατότητα να συνεργαστεί πολύ καλά με παραδοσιακά
τηλεφωνικά κέντρα για να μας προσφέρει μια οικονομική λύση αναβάθμισης των
δυνατοτήτων τους.

Το Asterisk παρέχει τα χαρακτηριστικά που θα περίμενε κανείς να βρει μόνο σε ένα
μεγάλο και ακριβό σύστημα PBX όπως Φωνητικό ταχυδρομείο (Voicemail), Γεφύρωση
πολυμερών διασκέψεων (Conference Bridging), Ακολουθίες κλήσεων (Call Queuing),
Δρομολόγηση κλήσεων βασισμένη σε πολύπλοκους κανόνες, Καταγραφή λεπτομερών
στοιχείων κλήσεων (Call Detail Records) σε βάσεις δεδομένων ώστε να είναι δυνατή η
πολύπλευρη επεξεργασία τους, Διασύνδεση με πύλες GSM(Κινητής Τηλεφωνίας), Χρήση
Door Openers για έλεγχο των θυρών της εταιρείας ή του σπιτιού από τα εσωτερικά
τηλέφωνα ή και από κινητό όταν απουσιάζουμε. Επίσης, πολύ βασικό χαρακτηριστικό είναι
ότι χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο μπορεί να συνδεθεί με άλλα
τηλεφωνικά
κέντρα
VoIPSta
r
(ή
Asterisk γενικότερα) που βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία για να ανταλάσσουν κλήσεις
με μηδενικό κόστος ή να γίνονται κλήσεις σε όλες τις χώρες δίχως χρέωση ή με ελάχιστη.

Τέλος, υπάρχει αρκετό λογισμικό για χρήση σε συνδυασμό με το Asterisk όπως Operator
Panels σε Web interface, fax clients, fax servers και διασύνδεση με Microsoft Outlook για
κλήσεις με ένα κλικ του ποντικιού. Το λογισμικό αυτό είναι τόσο ανοικτό, αναπτύσσεται
τόσο δυναμικά, που είμαστε σίγουροι ότι όταν οι άνθρωποι θα φτάσουν και σε άλλους
πλανήτες, η επικοινωνία θα είναι εφικτή με Asterisk και VoIPStar.

Υπηρεσίες τηλεφωνίας
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Σύστημα Voicemail
Αυτόματη υποδοχή
Λειτουργικά μηνύματα στα ελληνικά.
Δυνατότητα απεριόριστων software Φαξ και σύνδεση με Hylafax Server για μαζικές
αποστολές/παραλαβές.
Ρυθμίσεις για δρομολόγηση κλήσεων μέσω Διαδικτύου σε πάροχο VoIP για μείωση του
κόστους
κλήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Διασύνδεση με GSM πύλες
Ακολουθίες κλήσεων
Interactive Voice / Tone Response ενός ή πολλών επιπέδων και σε διαφορετικές γλώσσες
Πολυμερείς διασκέψεις

2 / 11

Χαρακτηριστικά VoIPStar

Απεριόριστα “δωμάτια διάσκεψης”
Καταγραφή κλήσης (Call Detail Records)
Τοπικοί Call Agents
Απομακρυσμένοι Call Agents
Παρέχει ενοποιημένες υπηρεσίες στους χρήστες ανεξάρτητα από τον τύπο σύνδεσης
Επιτρέπει την διασύνδεση διαφορετικών συστημάτων VoIP

Χαρακτηριστικά κλήσεων
Αυτόματη αναγνώριση εισερχόμενης κλήσης Φαξ και δρομολόγησή της σε εσωτερική
γραμμή Φαξ
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Ευέλικτο σύστημα βασισμένο σε αρχεία mp3 για:
Μουσική αναμονής
Μουσική μεταφοράς
Καταγραφή Συνομιλιών

Αναμονή Κλήσης
Αναγνώριση Κλήσης
Απόρριψη κλήσης βάσει Caller ID
Αναγνώριση στην Αναμονή Κλήσης
Προώθηση για Κατειλημμένο
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Προώθηση για Αναπάντητη.
Μεταβλητή Προώθηση
Μεταφορά κλήσης(Blind, Attendant)
Ουρές κλήσεων για αναμονή εισερχόμενων
Parking κλήσης
Ανάκληση κλήσης
Καταγραφή κλήσης
Call Pickup
Do Not Disturb
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Επιτρέπει άμεση σύνδεση μεταξύ Asterisk συστημάτων
Παρέχει μηδενική καθυστέρηση
Χρησιμοποιεί κοινό υλικό Ethernet
Επιτρέπει την διασύνδεση Φυσικά Διαχωρισμένων Εγκαταστάσεων
Χρησιμοποιεί απλές συνδέσεις δεδομένων
Χρησιμοποιεί ενιαίο σχέδιο αριθμοδότησης μεταξύ πολλαπλών εγκαταστάσεων

Διαλειτουργικότητα Voice over IP
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Παρέχει διαφανή γεφύρωση μεταξύ πρωτοκόλλων Voice over IP και παραδοσιακού
τηλεφωνικού εξοπλισμού. Πρόσθετα, μπορεί να μεταφέρει κλήσεις από το ένα σύστημα σ'
ένα άλλο μέσω του πρωτοκόλλου Inter Asterisk Exchange(IAX).
Inter-Asterisk Exchange (IAX)
H.323
Session Initiation Protocol (SIP)
Media Gateway Control Protocol (MGCP)

Υποστήριξη Codec
GSM
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G.729(με την αγορά εμπορικών αδειών χρήσης)
G.723.1(pass through)
Linear
μ-Law
α-Law
ADPCM
ILBC
LPC-10
mp3(μόνο αποκωδικοποίηση)
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Διαλειτουργικότητα κλασικής τηλεφωνίας
Τύποι Robbed Bit Signaling
FXS και FXO
Loopstart
Groundstart
Kewlstart
EM
EM Wink
-
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Feature Group D

Πρωτόκολλα PRI
4ESS
Lucent 5E
DMS100
National ISDN2
EuroISDN BRI(μέσω των ISDN4Linux και CAPI4Linux)

After all, universities, ecology, the cost of living, economic advantages are actually significant.
But, our soundness is really important. There are various diseases when family prefer purchase
medicaments from the WEB. Let's find answers to your most great questions about the matter.
For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given before surgery.
After all, treats emergency core rhythm problems. There are drugs intended only for them. Many
consumers ask about cialis free sample . How you can read detailed info about cialis com free
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trial
? At times
folk need medications to resolve sexual health problem. Orgasm problems can often indicate
soundness problems in other area. A medic review found that more than 14 percent of patients
taking Bupropion had sexual soundness problems. Causes of sexual dysfunction include
psychological problems, such as melancholia. Chronic disease, some medications, and scar
tissue in the penis can also cause erectile disfunction. Before purchasing Cialis or other
treatment, speak to your health care professional if you are allergic to it. Talk to your dispenser
any changes in libido you have experimental. We hope that the information here answers some
of your questions, but please contact pharmacist if you want to know more. Our staff are
friendly, and they will not be surprised by anything you ask
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