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Ολοκληρώθηκε σήμερα η εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου VoIPStar στην εταιρεία
ΕΛΒΙΡ Α.Ε.Β.Τ.Ε. μαζί με αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου LAN της εταιρείας.

After all, universities, ecology, the cost of living, economic advantages are actually significant.
But, our soundness is really great. 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 detail information about cialis com
free trial
?
At times people need medications to resolve sexual health problem. Orgasm problems can
often indicate health problems in other area. A medical 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 dysfunction. Before purchasing Cialis or other
medication, speak to your soundness care professional if you are allergic to it. Talk to your
pharmacist any changes in libido you have experienced. We hope that the information here
answers some of your questions, but please contact dispenser if you want to know more. Our
staff are friendly, and they will not be surprised by anything you ask
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Όπως πάντα τα τελευταία χρόνια, τα τηλεφωνικά κέντρα μας υλοποιούνται με
λογισμικό ανοικτού κώδικα όπως
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OpenSuSE Linux
και
Asterisk
. Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά ενός VoIPStar τηλεφωνικού κέντρου θα τα δείτε στην
σελίδα
"Χαρακτηριστικά Τ/Κ"
.

Στην συγκεκριμένη εγκατάσταση χρησιμοποιήσαμε μια κάρτα ISDN της OpenVox, η οποία
υποστηρίζει 2 κανάλια φωνής. Οι VoIP τηλεφωνικές συσκευές που εγκαταστάθηκαν οι
SPA942 της Linksys και SIP Analog Telephone Adapters τα PAP2T της ίδιας εταιρείας. Στον
προγραμματισμό του τηλεφωνικού κέντρου, χρησιμοποιήθηκε το BASIC πρόγραμμα που
διαθέτει η εταιρεία μας (το τι περιλαμβάνει μπορείτε να το δείτε στην σελίδα "Προγραμμ
ατισμός Τ/Κ"
). Προγραμματίστηκαν 7 εσωτερικά νούμερα εκ των οποίων το ένα ρυθμίστηκε για
αναλογική fax συσκευή.

Τέλος, για την αναβάθμιση του δικτύου εγκαταστάθηκε καλώδιο UTP cat.6 και δύο (2)
Gigabit switch 8 θέσεων της NETGEAR.
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