Alcatel IP Touch
Telefony aplikacyjne nowej generacji

Nowe narzdzia komunikacyjne pojawiaj si
nieprzerwanie — od elektronicznych asystentów PDA
po telefony komórkowe i laptopy, jednak najlepszym
rodkiem firmowej komunikacji zza biurka pozostaje
telefon stacjonarny.
Nie moe to być jednak telefon byle jaki.
Musi to być uniwersalny, łatwy w uyciu terminal,
współpracujcy ze wszystkimi tymi narzdziami
komunikacyjnymi. Terminal taki musi łczyć
moliwoci protokołu IP, liczne funkcje i doskonał
jakoć dwiku z ergonomi klasycznego telefonu.

Przedstawiamy
ALCATEL IP TOUCH 4038
i ALCATEL IP TOUCH 4068
Te najnowocześniejsze telefony IP stanowią część
oferty produktów profesjonalnych firmy Alcatel.
Udostępniają one pełny zakres funkcji, a zintegrowanie łączności IP i telefonii daje użytkownikowi
pełnię zalet konwergentnej transmisji danych i głosu
przy użyciu protokołu IP.
Terminale te wyróżniają się zoptymalizowaną
budową, regulowanymi kolorowymi lub szarymi
ekranami o dużej rozdzielczości, szerokim pasmem
przenoszenia dźwięku, dzwonkami o doskonałej
jakości, swobodą bezprzewodowych połączeń
Bluetooth® oraz możliwościami współpracy z dowolną
aplikacją biznesową dostępną przez przeglądarkę
internetową.

IP Touch 4068 — kolorowy wywietlacz ▲

Natychmiastowa komunikacja biznesowa
Terminale Alcatel IP Touch 4038 i 4068 działają
nieprzerwanie, zapewniając w każdej chwili najlepsze
usługi komunikacyjne i umożliwiając łączność
z innymi urządzeniami oraz aplikacjami w czasie
rzeczywistym. Łatwe w użyciu klawisze funkcyjne
i programowalne klawisze ekranowe to idealny punkt
orientacyjny w całej komunikacji biznesowej.

Alcatel IP Touch 4068 ▲

Udoskonalona ergonomia
Dzięki atrakcyjnemu, innowacyjnemu wzornictwu
z tych terminali można korzystać intuicyjnie.
Wykorzystano w nich te same rozwiązania
ergonomiczne, jakimi charakteryzują się najlepsze
telefony komórkowe i urządzenia PDA, dlatego są
łatwe w użyciu, a dostęp do ich funkcji i usług jest
bardzo prosty.
Każdy telefon zawiera:
• Duży, regulowany ekran kolorowy lub szary
• Programowalne klawisze funkcyjne
• Czterokierunkowy nawigator
• Klawisze kontekstowe
• Zintegrowaną klawiaturę alfabetyczną do takich
funkcji, jak wiadomości tekstowe i wybieranie
przez nazwę

Alcatel IP Touch 4038 ▼

▼ 10 klawiszy

Alcatel IP Touch
Telefony aplikacyjne nowej generacji
▲ 40 klawiszy

Doskonała jakoć dwiku
Terminale Alcatel IP Touch wyróżniają się najwyższej
jakości dźwiękiem dzięki nowym rozwiązaniom
technicznym:
• Szerokie pasmo przenoszenia dźwięku,
zapewniające niespotykany komfort słuchania
• Pełnodupleksowy głośnik do rozmów bez używania
rąk z funkcją eliminacji echa
• Szeroki wybór melodii dzwonków polifonicznych
Praktyczna i prosta obsługa, niezależnie od źródła
dźwięku:
• Wbudowane gniazdo do podłączenia zestawu
słuchawkowego, dodatkowego głośnika lub systemu
telekonferencyjnego.
• Bezproblemowe, automatyczne przełączanie
z zestawu słuchawkowego do trybu
głośnomówiącego, bez potrzeby zdejmowania
słuchawki.
Swoboda bezprzewodowych połcze Bluetooth
W skutecznej komunikacji w ramach
przedsiębiorstwa coraz większą rolę odgrywa
bezproblemowa interakcja między różnymi
bezprzewodowymi urządzeniami komunikacyjnymi.
IP Touch 4068 zawiera funkcje bezprzewodowej
łączności Bluetooth®, umożliwiając połączenia
z dowolnymi obecnymi i przyszłymi zewnętrznymi
urządzeniami, które wykorzystują technologię
Bluetooth®.

Zupełnie nowy wiat aplikacji i usług

AKCESORIA

Oba telefony Alcatel IP Touch zostały w pełni
przygotowane do współpracy z zewnętrznymi
aplikacjami przy użyciu interfejsu XML. Dzięki temu
firmy mogą dostosować swoją infrastrukturę
komunikacyjną do własnych, specyficznych potrzeb.
Stosując klucze programowe, użytkownicy mogą

r 10- lub 40-klawiszowe
moduły dodatkowe oraz
(wkrótce) inteligentny moduł
szerokoekranowy
r Zestaw słuchawkowy
(ze specjaln wtyczk)

korzystać z sieciowych aplikacji zakupionych

r Bezprzewodowy zestaw
słuchawkowy Bluetooth

oddzielnie lub udostępnianych przez klientów.

r Zewntrzny głonik aktywny

Jednocześnie mogą też korzystać z nowych funkcji

r Zewntrzne urzdzenie do
rozmów konferencyjnych

komunikacyjnych firmy Alcatel, takich jak
zunifikowana komunikacja OmniTouch.
Niezrównany zakres funkcji telefonicznych
Nowe terminale udostępniają pełny zestaw usług
telefonicznych uznanych serwerów Alcatel OmniPCX

r Zestaw do montau ciennego
r Podstawka pod ktem
60 stopni, zmniejszajca
iloć potrzebnego miejsca
oraz umoliwiajca
optymalne nachylenie
ekranu i komfort obsługi

(Enterprise i Office), dzięki czemu wyróżniają się
niezrównaną funkcjonalnością, użytecznością,
niezawodnością i jakością działania.
Telefony Alcatel IP Touch 4038 i 4068 są
dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach,
w których są oferowane systemy Alcatel OmniPCX,
wykorzystujące protokół IP.
Podstawka pod ktem 60 stopni ▲

GŁÓWNE CECHY
• Regulowany wywietlacz graficzny
IP Touch 4068:
1/4 VGA,
4096 kolorów
IP Touch 4038: 100x160 pikseli,
4 poziomy szaroci

• Złcze audio:
• Standard VoIP:
gniazdo 3,5 mm z funkcj
Zgodnoć transmisji głosu
wykrywania podłczonego zestawu
z protokołem H323, RTP, RTCP
słuchawkowego, zewntrznego
głonika, modułu
• Standardy kompresji głosu:
konferencyjnego itp.
G711, G723.1, G729a

• Gniazda:
r Złcze Ethernet RJ45 do połcze
z sieci LAN
r Złcze Ethernet RJ45 do
podłczenia komputera
r Zasilania

• Klawiatura alfabetyczna

• Połczenie 10BT/100BT:
pół- lub pełnodupleksowe
z automatyczn negocjacj
i konfiguracj

• Jakoć usług:
r Wbudowany przełcznik Ethernet
z obsług QoS
r TOS DiffServ
r 802.1p/Q.

• Pełnodupleksowy tryb
głonomówicy:
eliminacja echa i tłumienie

• Adresowanie IP:
Konfiguracja statycznych
i dynamicznych adresów IP.
Wbudowany w terminal klient DHCP.
• Zasilanie
Lokalne i obsługiwane przez sieć
LAN:
r Moliwoć uycia zewntrznego
zasilacza
r Pełna zgodnoć ze standardem
IEEE 802.3af
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