Ny generation af IP-telefoni

Aastra 5000

IP kommunikation breder sig

IP-telefoni er på få år blevet den mest udbredte og overlegne
telefoniteknologi. På alle parametre overgår IP-telefonien de
traditionelle installationer, og udviklingen fortsætter med
hastige skridt. Vi ser nu en helt ny fase (IP telefoni 2.0), hvor
IP-telefoni i høj grad baserer sig på åbne standarder og
integration med virksomhedernes øvrige it-infrastruktur.
I første fase (IP telefoni 1.0) var der fokus på at bruge IP-telefoni
til at skabe telefonsystemer, der i brug og opbygning lignede
de traditionelle og velkendte. Her var patenteret IP-teknologi
en væsentlig faktor, men i de seneste år er integration blevet
den altafgørende faktor. IP-telefoni kan nu kobles sammen
med virksomhedernes øvrige it-systemer på et væld af
interessante og produktivitetsfremmende måder. Med åbne
standarder er ens telefonsystem fremtidssikret og kan altid
udbygges.
Aastra har som erklæret mål at udvikle software baseret på
åbne standarder – og hardware - der er i stand til at afvikle
disse applikationer. Det er Aastra X Series og
kommunikationssystemet Aastra 5000 de nyeste eksempler
på, og med Aastra Management 7450 bliver administration af
selv de mest avancerede funktioner enkel.
Med Aastra Management 7450 samles al administration og
informationsstyring i ét administrationsmodul – uanset om det
valgte format er e-mail, fax eller voicemail, og uanset hvilke
medier der benyttes: computer, bordtelefon, trådløs telefon,
mobiltelefon eller andre.
Håndtering af tilstedeværelse og intelligent omstilling af
opkald gør det muligt at sikre kontakt til de ønskede personer
meget præcist. Samarbejdsværktøjerne øger mulighederne for
og optimerer delingen af informationer ved at kombinere tale
og video i hidtil uset grad – dét ser Aastra som kernen i den nye
generation af IP-telefoni.

Aastra 5000
Kommunikationsløsningen med alle muligheder
Aastra 5000 er en softwareapplikation designet til større
virksomheders behov for effektiv IP-kommunikation.
Systemet kan håndtere op til 150.000 brugere og op til
2.000 gateways i netværk. Aastra her dermed rykket ved
grænserne for, hvad IP-teknologi kan tilbyde store
organisationer af højere produktivitet og effektivitet samt
fleksibilitet ved installation og integration til øvrige
informationssystemer.
Aastra 5000 forhandles som enten software til installation i
virksomhedens eksisterende serverpark eller på en dedikeret
hardwareplatform i kombination med Aastra X Series.

Kapacitet og funktioner
Aastra 5000 har en stor netværkskapacitet og kan håndtere
op til 150.000 abonnenter – 15.000 pr. server – og
2.000 lokaliteter. Når alle brugere benytter samme platform,
sikres samme serviceniveau til alle brugerne, uanset deres
placering. Aastra 5000 leveres med en omfattende
softwarepakke med mere end 500 tilgængelige
telefonifunktioner, suppleret med en lang række funktioner
for mobilitet, samarbejde og effektivitetsfremmende
redskaber.

Mange muligheder for brugeren
Aastra tilbyder en komplet serie telefoner, der alle er
kompatible med Aastra 5000:
• Kablede forbindelser: IP og SIP
• Trådløse forbindelser: DECT via IP, WLAN og SIP
• Softphone og videotelefon på computer

Dertil kommer en bred vifte af Unified Communication
applikationer til Aastra 5000:
• Unified messaging – telefon, data, fax – UCP (Unified
Communication Platform) inkluderer håndtering af
tilstedeværelse og instant messaging også kaldet
chatfunktion. Dette er disponibelt via et webinterface eller
GSM og inkluderer funktioner som stemmesyntese og
stemmegenkendelse.
• TWP-applikationen (Telephony Web Portal) inkluderer
funktioner til videotelefoni, personlig omstilling af opkald,
CTI (samtalestyring), databaseopslag og optagelse af
samtaler.
• ACP-applikationsportalen (Aastra Communication Portal)
giver adgang til modtagelsesfunktioner og IPkonferencebro. Dette betjenes via webinterface og/eller
kontaktcenter.

Dimensionering af Aastra 5000 og serverkapacitet
Når man skal vælge størrelsen på sin Aastra 5000-løsning og tilhørende serverkapacitet,
er følgende elementer vigtige for dimensioneringen:
IP-telefoner
15.000
Samtidige opkald
2.000
Samtidige opkald via IP-trunk
2.000
Opkald pr. time
57.000
Telefonbogens størrelse (kapacitet)
200.000
IP-telefoner med CTI-overvågning
15.000
Antal virksomheder (for koncerner/virksomheder med flere afdelinger)
256

Aastra 5000

Aastra X Series

Kommunikationsløsningen med alle muligheder

Kraft kombineret med sikkerhed

Åben løsning baseret på markedets standarder
Aastra 5000 indgår i Aastras erklærede strategi om større
åbenhed. Denne kommunikationsløsning er baseret på
markedets åbne standarder, og applikationerne er fuldt
integreret i informationssystemet, der er uafhængigt af
netværksudstyret og kan anvendes sammen med
virksomhedens eksisterende applikationsløsninger.
Aastra 5000 indeholder blandt andet:
• SIP-brugerprotokollen, der sikrer kompatibilitet med
alle kendte telefontyper: SIP, SIP video, DECT via IP, Wi-Fi
SIP, dual-mode GSM/Wi-Fi og softphones.
• SIP Trunk interface, så virksomheden kan benytte
omstillingsfunktionerne for IP-telefoni og dermed
begrænse udgifterne til kommunikation.
• En Linux-baseret arkitektur, der sikrer hurtig adgang til
at udvikle og integrere nye softwareenheder.
Aastra 5000 omfatter desuden standard applikationsinterfaces som LDAP, SIP, XML, CSTA, TAPI med videre. De kan
blandt andet benyttes til at integrere office-programmer
som Microsoft Outlook 2007 og Microsoft Office
Communicator samt fagspecifikke applikationer som
eksempelvis sundhed og turisme.

Kvalitet, driftssikkerhed og sikkerhed
Aastra 5000 har flere sikkerhedsniveauer integreret:
• Autentificering af IP-telefoner via netværket (802.1x), der
forhindrer adgang til LAN-netværket for uautoriseret
udstyr.
• Autentificering af abonnenter og IP-telefoner med
softwaren A5000, der forhindrer adgang til
telefonitjenesten for uautoriserede personer.
• Kryptering af samtaler for kritiske abonnenter, både
på LAN- og WAN-netværket, for at sikre fortrolig
kommunikation uden ekstra udstyr.

Aastra 5000-løsningen garanterer en perfekt kontinuitet
i servicen:
• Serveren sikres med duplikering (klynge) på LAN- eller
WAN-netværket. En anden server installeres lokalt eller
eksternt. I tilfælde af problemer overføres samtalerne
automatisk, uden afbrydelse.
• Tjenestens fulde tilgængelighed kan også forbedres ved
at vælge en fejltolerant server (af typen Stratus), hvor alle
de fysiske komponenter duplikeres.
• Gateways i Aastra X Series kan fungere autonomt og
sikrer komplet lokal assistance, også for IP-telefoner.
Kommunikationskvaliteten via IP er enestående.
Aastra 5000 tilbyder blandt andet:
• Understøttelse af diverse codecs (G711, G723, G729)
• Anvendelse af en direkte stemmearkitektur (komplet
stemmeopkald via IP)
• Mærkning af signal- og stemme-flow (VLAN, 802.1P/Q,
Diffserv) til prioritetshåndtering på netværket
• Dynamisk tilpasning til netværksinfrastrukturens status
med kontrolfunktioner for båndbredde (Call Admission
Control) på de mest krævende IP-forbindelser

Aastra X Series er en serie gateways (telefonsystemer):
AXS, ASL og AXD.
De håndterer alle både IP-telefoni og traditionel telefoni
samtidig og er modulopbyggede, hvilket giver alle
muligheder for tilpasning til forskellige netværk, brancher
og virksomhedsstørrelser.
Aastra X Series imødekommer to typer behov:
• For at undgå problemer med etablering af netværk og
centralisering håndteres IP-opkald centralt i Aastra 5000,
og AXS, AXL eller AXD fungerer som gateways.
• I uafhængige eller autonome arkitekturer anvendes AXS,
AXL og AXD som IPBX.

Aastra X Series kan installeres i et 19"-rack og indeholder alle
de tjenester, der sikrer, at virksomheden kan tilbyde en
effektiv telefonservice. Det er eksempelvis:
• Håndtering af indgående opkald med meddelelser,
velkomstbesked og ventemusik
• Voicemail, der kan udbygges, med mulighed for
e-voicemail – op til 1.000 voicemail-bokse pr. system
• IVR (Interactive Voice Response), der er effektivt og nemt
at indføre
• Håndtering af fem sprog samtidigt
• Duplikering af strømforsyning og motherboard (AXD)
Disse tjenester installeres med Aastra Management Portal,
den integrerede og medfølgende webportal.

Aastra XS

Enkel og optimeret administration
Systemets administration foregår via en sikker og eksternt
tilgængelig, central webapplikation, der giver fuld kontrol
over systemet via én applikation – dét giver lavere
driftsudgifter.
Konfigurationen af abonnenterne er nemmere på grund
af synkroniseringen af LDAP-telefonbogen med en ekstern
telefonbog som for eksempel Microsoft Active Directory.
Abonnenter skal således kun oprettes, ændres eller slettes
én gang, hvorefter synkroniseringen udføres automatisk og
øjeblikkeligt.
Overvågning af softwaren Aastra 5000 og gateways i
Aastra X Series er baseret på SNMP-protokollen. Det tilbydes
automatisk med administrationsapplikationen, men kan
også integreres i en fælles SNMP-overvågning af både
netværk, telefoni og IT.

Aastra XL

Aastra X Series gateways – AXS, AXL og AXD – er kompatible
med alle andre telefoner i Aastras patenterede IP-produkter,
SIP, analoge, digitale, DECT via IP, DECT, WLAN, softphone
samt med SIP-, SIP video- og GSM/WiFi-løsningerne på
markedet.
Aastra X Series indeholder alle markedets standardprotokoller: SIP, H323, CSTA, LDAP, XML, SNMP med videre og
kan således anvendes med alle applikationer eller løsninger,
der følger disse standarder.

Aastra XD

Aastra Management Portal

Kapacitet og sikkerhed

Integreret webadministration

Dimensioneringsoversigt
Aastra XS12

Aastra XS

Aastra XL

Aastra XD

A5000 (pr. server)

Abonnenter

500

500

1 000

1 000

15 000

IP/SIP-telefoner

500

500

500

500

15 000

Analoge telefoner

56

104

640

704

Digitale telefoner

52

104

512

512

Maks. antal traditionelle telefoner

60

112

640

704

Afhængig af
den anvendte
gateway

3 000

3 000

3 000

3 000

200 000

8

8

8

8
1 000

Telefonbogens kapacitet
Adgang til meddelelsestjeneste
Voicemail

500

500

1 000

Adgang til IVR

8

8

8

8

IP-kanaler

96

96

192

192

DECT-telefoner

8

8

40

40

DECT/IP-telefoner

256

256

256

256

Analoge netværkslinjer

4

8

20

20

LIA

4

8

24

24

T0

4

14

24

24

0/1

2

6

6

T2/S2

Afhængig af
den anvendte
gateway

Oversigt over de væsentligste funktioner i Aastra 5000
Enkle opkald
Nødopkald
Opkald via navn
Omstilling og visning af navn
Omstilling og visning af nummer
Begrænset nummervisning
Komplekse opkald
Parkering af opkald, swapping
Trepersoners konference
Alle typer viderestilling
Automatisk genkald
Flere linjer
Flerfunktionstaster, indekstast
Samtaleanlæg, styring af grupper
Filtrering, chef-sekretærfunktion
Talt vejledning
Tilstedeværelse og enkeltstående nummer
Håndtering af telefonisk tilstedeværelse
Kombinerede telefoner (enkelt nummer)
Modtagelse
Omstillingsanlæg
Avanceret omstilling af opkald, ACD
Telefonisk gruppering
Overløb, samarbejde
Mobilitet og sikkerhed
Brugerlogon
DECT/IP eller Wi-Fi handover
Autentificering af brugere
Håndtering af brugerrettigheder
Kryptering af samtaler

Applikationer
Interfaces til stemmetjenester (IVR, unified messaging)
Overvågning af opkald
CTI (Computer Telephony Integration) (CSTA, TAPI eller VTI XML)
Hotel og hospitalstjenester som check-in/check-out og delte telefoner
Netværk
Tilslutning til IP- eller TDM-netværk
Omstilling til laveste pris (Least Cost Routing)
Signalering af SIP, RNIS, Analog og QSIG
Omkring 100 forskellige signaler
Oversættelse af E164-numre og IP-adresser
Ensartet, fleksibel nummeringsplan
Servicekvalitet
Prioritering af VLAN, 802.1P/Q, Diffserv
Call Admission Control
Servicekontinuitet
Duplikering af server, klynge
Dual homing
Nødtjenester og overløb på RNIS
Samtaler i venteposition
Administration og informationssystem
Integreret webportal til administration
LDAP-telefonbog
Synkronisering af telefonbog med Microsoft Active Directory
Samtalekuponer til analyser af trafik eller taksering
Flere firmaer (ressourcedeling)
DHCP-server til konfiguration af telefoner og IP-telefoner
FTP-server til opdatering af telefoner og IP-telefoner
NTP-server til tidsindstilling af IP-telefoner
MIB- og SNMP-traps

Aastra Management Portal er fuldt integreret i Aastra 5000
og Aastra X Series. Aastra Management Portal giver en enkel
brugerflade til samtlige funktioner i selv meget komplekse
IP-løsninger, og dermed spares tid og penge, når der skal
konfigureres. Det er dokumenteret.
Administrationen foregår via et almindeligt browserinterface som Microsoft Internet Explorer eller Mozilla
Firefox. Den browserbaserede administration af Aastra
Management Portal betyder, at der ikke skal installeres
software hos klienter med administratorrettigheder, hvilket i
sig selv er en betydelig tidsbesparelse for systemadministratoren.
Men selvom adgangen til Aastra Management Portal er
ligetil, har softwaren alle de nyeste sikkerhedsfunktioner.
Det er eksempelvis:
• Sikre interfaces via https
• Autentificering af hver administrator med logon-navn og
adgangskode samt blokering af adgang efter tre
mislykkede autentificeringsforsøg
• Adgang til applikationerne i henhold til de rettigheder,
den enkelte administrator har fået tildelt

Aastra Management Portals intuitive og brugervenlige
interface indeholder tre primære applikationer for
anlæggets administratorer:
• Konfiguration af de forskellige tjenester, der tilbydes
med Aastra 5000 og Aastra X Series: Det intuitive
interface giver tematisk adgang (abonnenter, system,
netværk, modtagelse, voicemail) samt mulighed for
søgning med nøgleord.
• Styring af den integrerede LDAP-telefonbog: Den giver
receptionisterne mulighed for at opdatere informationer
såsom medarbejdernes for- og efternavn, e-mailadresse
med videre.
• Håndtering af SIP-, IP- og digitale telefoner giver
mulighed for at forberede automatisk opdatering af
telefonapparaternes softwareversion, og det giver en
komplet oversigt over de anvendte telefonapparater i
IP-netværket.

Aastra Management 7450

LDAP directory

Åbenhed netværksadministration med kapacitet
Aastra Management 7450 (AM 7450) applikationen
dækker alle behov for administration, dækker flere
lokationer og kan administrere systemer, som allerede har
en administrationsløsning fra Aastra. Der er dermed tale om
en meget fleksibel løsning, som kan håndtere netværk med
høj trafik. Aastra Management 7450 er udviklet til
Aastra 5000 og er således en væsentlig komponent, der
sikrer det fulde udbytte af investeringen i Aastra 5000.
AM 7450 leveres i to versioner, afhængigt af det aktuelle
behov:

En fleksibel og sikker telefonbog

Enkelt brugerinterface
Aastra Management 7450 benytter kendte teknologier som
Microsoft .NET og html, og det giver administratorerne et
brugervenligt og højtydende interface.
En anden vigtig faktor er, at interfacet altid er det samme,
uanset IP-netværkets opbygning (versioner, gateways, ens
telefoner), hvilket gør investeringen mere rationel på flere
niveauer: uddannelse, indkøb/afskrivning af materiel,
vedligeholdelse mv.

• En ren softwareløsning, der integreres i et miljø med
virksomhedsservere
• En pakkeløsning med softwaren installeret på en server

Primære funktioner
• Håndtering af abonnenter, rettigheder, taster og
grupperinger

Høj kapacitet

• SNMP-overvågning og alarmhåndtering

Softwaren Aastra Management 7450 har en af markedets
højeste kapaciteter. Applikationen kan håndtere flere tusind
gateways og op til 150.000 brugere, uden at det går det
mindste ud over funktionaliteten. Op til 30 administratorer
kan permanent være tilsluttet AM 7450-serveren, hvilket gør
softwaren fuldt egnet til håndtering af selv meget store
IP-telefoninetværk i globale organisationer.

• Softwarevedligeholdelse af Aastra 5000 og Aastra X Series::
sikkerhedskopiering, gendannelse, opgradering,
håndtering af programrettelser, inventaroversigt
• Styring af udgifter og måling af trafik

En væsentlig nyskabelse er Aastras telefonbog, som er opbygget
i standard LDAP-format.

Enestående sikkerhed

Den kan håndtere op til 200.000 numre og indeholder en lang
række fordele, blandt andet fleksibel konfiguration samt
mulighed for at tilpasse diagrammet til kundens konfiguration.
Det vil sige, at der er mulighed for et ubegrænset antal
hierarkiniveauer, ubegrænsede feltstørrelser etc.

Aastra Management 7450 fungerer under Linux-distributionen
Redhat og kan sikres på mange punkter – blandt andre:

Afhængigt af kravene til organisation og kundens valg kan
telefonbogen integreres i:

• Hardwaren kan sikres lokalt via en Stratus-server eller
geografisk med en klyngeserver placeret i et eksternt
lokale, eventuelt via et WAN-netværk.
• De data, der udveksles med AM 7450-softwaren, kan
krypteres via et https-interface.
• Softwaren er kompatibel med alle de antivirus- og
firewall-programmer, der findes på markedet.

•
•
•
•

Telefonbogen kan også replikeres for at dele belastningen og
garantere tjenestens kontinuitet i tilfælde af uheld, eksempelvis
en hardware- eller softwarefejl, en IP-forbindelsesfejl eller
linjebrud.

Overblik over AM 7450s kapacitet
Abonnenter
Gateways

50.000 pr. system til flere lokaliteter / 150.000 i alt
99 pr. system til flere lokaliteter / 2.000 i alt

Administratorer, der kan være tilsluttet samtidigt
Erklærede administratorer
LDAP-telefonbogens kapacitet

En gateway i Aastra X Series
Aastra 5000
Aastra Management 7450
eller placeres eksternt på en uafhængig, Linux-baseret server

30
ubegrænset
200.000

Microsoft Active Directory-konnektoren er et centralt
element i LDAP-telefonbogen: administratoren indtaster
personoplysninger i Active Directory, og herefter synkroniseres
Aastra LDAP-telefonbogen, Aastra Management 7450 og hele
IP-telefoninetværket i realtid. De nye informationer bliver
således straks tilgængelige for alle brugere.

Aastra 5000

Sådan vælges IP-kommunikationsløsning

Offentlig administration

Sundhedssektoren

Den finansielle sektor

IP-kommunikationssoftwaren,
Aastra 5000, leverer en lang række
tjenester med merværdi til de
folkevalgte, regionale embedsmænd
og borgerne i kommuner og regioner.

Løsningen Aastra 5000 imødekommer
fuldt ud behovene inden for
sundhedssektoren, også på de største
netværk med mange geografisk
spredte lokaliteter.

Med Aastra 5000 får de finansielle
institutioner en løsning med høj
kapacitet, der tilbyder den samme
service til alle medarbejdere – også
dem, der har behov for at arbejde
mobilt.

Løsningen indeholder alle funktioner
til at modtage, informere og advare
borgerne i realtid ved hjælp af
IVR-funktioner (Interactive Voice
Response), meddelelsestjenester og
svargrupper.
Håndteringen og delingen af
informationer mellem alle lokale
aktører, der arbejder for lokal,
økonomisk udvikling, er gjort
nemmere med samlede
kommunikations- og
samarbejdsapplikationer (tale,
billede, video).
Mobile brugere kan have permanent
adgang til kommunikationstjenesterne.
Med multiservicefunktionerne kan
grupper, eksempelvis på tværs af
forskellige kommuner, gå sammen og
anvende mange ressourcer fælles eller
tilbyde nye tjenester.
Den optimerede administration af de
lokale myndigheders kommunikationssystem reducerer driftsudgifterne til
løsningen.

IVR-funktionen (Interactive Voice
Response) sikrer den effektive og
hurtige omstilling af opkald, der er
afgørende for sundhedssektoren. Det
kan være anmodning om møde,
forespørgsel om informationer om en
patients tilstand etc. Samtidig kan
IVR-funktionen give adgang til
informationer døgnet rundt omkring
eksempelvis åbnings- og besøgstider.
Patienterne tilbydes funktioner med
forudbetaling, deling af
telefonapparater mellem flere
patienter på samme stue, direkte
nummer (SDA), viderestilling af opkald
om natten samt valg af sprog for
telefonapparat og meddelelsestjeneste.
Lægepersonalet får fleksible og solide,
trådløse løsninger med DECT via IP
eller DECT. Personalet kan flytte sig
efter behov og hele tiden være
tilgængeligt.
Administrations- og lægepersonalets
samt patienternes kommunikationsflow kan tydeligt adskilles, så det er
muligt at dele ressourcerne, råde over
sin egen omstilling og meget mere.

IVR-tjenesten Aastra 5000 udveksler
informationer døgnet rundt, alle
ugens syv dage, og giver mulighed for,
at kunder kan komme i kontakt med
rådgivere samt indtale besked om
spærring af bankkort eller
tyverianmeldelse, og er således med
til at øge kundetilfredsheden.
Den sikrede adgang til LAN-netværket,
kommunikationstjenesterne og
administrationsdata samt de sikrede
samtaler (stemmekryptering) øger
systemets beskyttelse.
Serverne, der installeres i klynger, og
den automatiske oprettelse af
forbindelse igen for IP-telefoner til et
eksternt sted sikrer, at telefonsystemet
er maksimalt disponibelt for alle
medarbejderne, uden at samtalerne
bliver afbrudt.
Den centrale administration med
AM 7450 gør det enkelt at styre
systemet på alle områder, såsom
installation, konfiguration,
synkronisering af telefonbøger og
mobilitet.

Undervisnings- og
forskningssektoren
Aastra 5000 tilbyder mange tjenester,
som retter sig specielt mod
undervisnings- og forskningssektoren
– eksempelvis en ensartet opbygning
af services, uanset hvordan netværket
er struktureret: enkel lokalitet eller stor
campus med etablering af netværk
mellem eksterne lokaliteter.
Med en nem og sikker logonprocedure på en computer kan de
studerende og underviserne benytte
alle tjenester og logge på deres konto
eller profil alle steder fra.
Udenlandske studerende, forskere og
undervisere har nem adgang til
telefonitjenesterne ved hjælp af de
fem forskellige sprogversioner.
Automatiske informationstjenester og
interaktiv omstilling af opkald gør det
muligt hurtigt at besvare både lærere
og forskeres anmodninger samt de
studerendes spørgsmål om
eksempelvis undervisningstimer og
forløb. Både enkeltpersoner og
grupper har adgang til tekstmeddelelser og voicemail i den
samme applikation til unified
messaging.
Anvendelsen af omstillingsfunktioner
via IP (trunk IP) giver desuden
besparelser på telefonregningen.

Turisme og underholdning

Industri

Administrative handlinger i
forbindelse med telefonopkald er
gjort enkle ved hjælp af effektive og
brugervenlige værktøjer i Aastra 5000.
Inden for turist- og underholdningsbranchen er dette typisk en flaskehals
i forbindelse med billetsalg og
booking.

Den industrielle sektor stiller høje krav
til sikkerhed, rentabilitet, mobilitet og
til netværksopbygning.

Integreringen og håndteringen af
5 sprog samtidigt, både skriftligt og
mundtligt, giver nemmere adgang til
telefoni- og voicemail-tjenester,
uanset kundens nationalitet.
Telefonerne giver kunderne adgang til
de forskellige tjenester ved tryk på en
enkelt tast: vækning, søgning efter
tider, praktiske informationer,
vejrudsigt, turistinformationer etc.
Værelsesstyringen på hoteller kan
nemt håndteres i forbindelse med
check-in og check-out med
opdatering af værelsernes status,
tællere til afregning og voicemail.
Med integration af
front office-værktøjer kan disse
faciliteter suppleres yderligere til
meget store etablissementer.

Aastra 5000 tilbyder markedets
højeste sikkerhed, både hvad angår
oppetid og datasikkerhed.
Duplikeringen af systemerne sikrer
den højere oppetid.
Sammenkoblingen med alarmservere
gør det muligt at håndtere
krisesituationer fra Aastra 5000.
Løsningen DECT via IP kan nemt
integreres under snævre pladsforhold
med løsninger til spændingsforsyning
via linje og synkronisering af
telefonerne via radio. De trådløse
DECT-telefoner med isoleret
arbejdsfunktion (DATI) og ekstra solidt
udstyr (ATEX) er desuden tilpasset
industrielle miljøer.
De åbne interfaces i Aastra 5000 gør
det muligt at integrere telefoni i
fag- og processpecifikke applikationer.
Selve telefonapparaterne kan bruges
til at søge efter informationer, såsom
lagerbeholdning i databaser, eller til at
styre og kontrollere systemer – det
kan være døråbning, aktivering af relæ
og meget andet.
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