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H εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου VoIPStar που ολοκληρώθηκε στην εταιρεία DR-C
ONSULTING ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.
έγινε σε δικό της server αφού πρώτα επιθεωρήθηκε από τεχνικό μας και βεβαιωθήκαμε ότι
πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
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Στον υπάρχοντα server εγκαταστάθηκε μια κάρτα ISDN pci της AVM για δύο κανάλια
φωνής και ως συνήθως προχωρήσαμε με λειτουργικό σύστημα OpenSuSE Linux 11.0
και για λογισμικό
τηλεφωνικού κέντρου
με το
Asterisk
1.6.2
. Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά ενός
VoIPStar
τηλεφωνικού κέντρου θα τα δείτε στην σελίδα
"Χαρακτηριστικά Τ/Κ"
.

Οι VoIP τηλεφωνικές συσκευές που εγκαταστάθηκαν ήταν η SPA962 της Linksys και SIP
Analog Telephone Adapters τα PAP2T της ίδιας εταιρείας για μετατροπή αναλογικών
τηλεφωνικών συσκευών σε VoIP. Στον προγραμματισμό του τηλεφωνικού κέντρου,
χρησιμοποιήθηκε το BASIC πρόγραμμα που διαθέτει η εταιρεία μας (το τι περιλαμβάνει
μπορείτε να το δείτε στην σελίδα "Προγραμματισμός Τ/Κ" ). Προγραμματίστηκαν 8
εσωτερικά νούμερα και για φαξ επιλέχτηκε από τον προηγμένο προγραμματισμό η λύση της
εγκατάστασης HylaFAX Server και ρυθμισή του ώστε να συνεργάζεται με το
VoIPStar
για έλεγχο των εισερχόμενων κλήσεων φαξ και μείωση του κόστους εκτυπώσεων.
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