Bria Stretto™ softphone megoldás
IP alapú telefonhívások PC, mobil, tablet eszközökön

A softphone olyan számítógépes alkalmazás, amely külön
telefonkészülék – hardphone – nélkül is képes telefonhívások bonyolítására. A VoIP elterjedésével a közbeszédben leginkább azt az alkalmazást értjük alatta, amely
képes VoIP hívások lebonyolítására a számítógépünk
segítségével.

Használat
• IP alapú telefonhívások különböző eszközökről:
• PC
• mobiltelefon
• tablet
• A softphone kliens az IP alapú telefonközpont része
• Széles felhasználói kör:
• mobil munkavégzés
• távmunka lehetősége
• call centerek

Előnyök
• Széles eszköztámogatás:
• Desktop: Windows, Mac
• Mobil: iOS, Android
• Push service – alvó állapotban bejövő hívás jelzése,
energiatakarékos
• Provisioning - felhasználói konfigurációt nem igényel
• VIPeX integráció – teljes körű együttműködés
az alközponttal
• Együttműködik a telefon kontaktlistájával
Ugyanakkor azt az applikációt is softphone-nak nevezzük,
mely lehetővé teszi, hogy a VoIP hívásokat mobiltelefonunkról bonyolítsuk le. Ha megfelelő softphone megoldást
kell ajánlani, ami jól integrálható vállalati IP-telefonközpont
rendszerünkhöz, akkor az Opennetworks mindenképpen
a Bria Stretto™-t javasolja.

Célunk az, hogy megtaláljuk az Ön cégének és tevékenységének leginkább megfelelő
IP telekommunikációs eszközöket, így IP telefonkészülékek mellett mobil munkavégzéshez,
vagy ügyfélközpontokban ajánljuk a Bria Stretto™ softphone megoldást

Lehetőségek
• Költséghatékony csomagokban érhető el:
Mobil, Desktop, Tablet, Bundle (egyszerre négy
eszközön használható)
• SIPs és RTPs támogatása (opcionális)
• Központi számlázás

Főbb funkciók
• Általános telefonhívási funkciók: hívás egy gombnyomásra, kihangosítás, némítás, hívás átkapcsolás,
3 fős konferencia, hívástartás, azonnali hívástovábbítás
(mobil kliensen)
• Hívástörténet és kedvenc névjegyek kezelése
• Kijelző és csengőhangok beállításának lehetősége
• Hívószám letiltása
• „Ne zavarjanak” funkció
• Nem fogadott hívás jelzése

Szerethető és megbízható telekommunikációs szolgáltatóra vágyik?
Az Opennetworks készen áll a kihívásra!
Ha úgy érzi, készen áll a jövő üzleti kihívásaihoz illő telekommunikációs megoldás bevezetésére, vagy ha korlátozza Önt
a jelenleg használt technológia vagy szolgáltatója, esetleg vannak még kérdései, hívjon minket és megbeszéljük!
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