...een betere...
Heeft u een medische of juridische praktijk,
een kleine onderneming, of werkt u veel
thuis? Is direct contact met uw klanten voor u
van levensbelang en verwacht u van het ideale telefoonsysteem dus veel meer dan alleen
de standaardfuncties? Wilt u gebruiksvriendelijke, comfortabele toestellen? En dat alles
voor een aantrekkelijke prijs?
Geen probleem. Met de HiPath 1220 brengt
Siemens alle voordelen van een professioneel
telefoonsysteem binnen het bereik van
kleinere organisaties.

Vraag uw dichtstbijzijnde dealer naar
een aanbieding voor de aantrekkelijk
geprijsde HiPath 1220. U herkent
Siemens dealers aan het logo voor
"Product Partner" of "Registered
Reseller". Uw dealer kan u adviseren
over alle aspecten van Siemens telefoonsystemen en -telefoontoestellen
en biedt daarnaast uitgebreide installatie- en onderhoudsdiensten.
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Qualified Partner

Op zoek naar...

Verrassend laag
geprijsd!
Op www.siemens.com/Hipath vindt u meer
informatie over de HiPath 1220-telefoonsystemen.
Space for dealer stamp/imprint:

Nadere informatie.
Omgevingsvoorwaarden:
Temperatuur:
+5 °C - +40 °C
Relatieve vochtigheid:
5-85%
Afmetingen (HxBxD):
Gewicht:
Voedingspanning:
Opgenomen vermogen:

320x270x80mm
ca. 1.5 kg
100V-230V
25W

Basissysteem:
2 ISDN2 netlijnaansluitingen
2 optiPoint 500 toestelaansluitingen
4 analoge toestelaansluitingen
Uitbreidbaar tot maximaal 14 toestelaansluitingen

De technische
gegevens.

...manier om te bellen? HiPath 1220 - het telefoonsysteem dat het best aansluit op de veelzijdige systeemtelefoontoestellen van Siemens.
HiPath 1220 - het telefoonsysteem dat
het best aansluit op de veelzijdige systeemtelefoontoestellen van Siemens.
Met HiPath 1220 biedt Siemens een
communicatiesysteem met uitzonderlijk goede prestaties voor gebruik in
kleine maar veeleisende zakelijke
omgevingen. Een scala aan professionele functies ondersteunt alle op de
telefoon gebaseerde communicatieprocessen - op iedere werkplek en
in elke werkomgeving.
Enkele opvallende mogelijkheden zijn
de het kiezen van uw gesprekspartners vanuit MS-Outlook via de geïntegreerde USB-aansluiting en het kostenbeheer dmv de meegeleverde
"Accounting Manager" applicatie software. Een ander groot voordeel is het
eenvoudige systeembeheer via een PCprogramma. Dankzij al deze opties verloopt uw communicatie zowel professioneler als efficiënter.

Daarnaast biedt HiPath 1220 zelfs de kleinste organisaties toegang tot het
gemak van Siemens systeemtoestellen, waardoor u verzekerd bent van
betrouwbare communicatie via hoogwaardige, gebruiksvriendelijke
toestellen. De digitale systeemtoestellen van de optiPoint 500-serie bieden
een heldere, interactieve gebruikershandleiding, grote toetsen en een
duidelijk leesbaar en overzichtelijk display. Sommige modellen zijn voorzien
van een duplex handsfree schakeling voor een perfecte geluidskwaliteit bij
handenvrij bellen. Dankzij de draadloze Gigaset telefoons kunnen uw
medewerkers zich vrij bewegen met behoud van een optimale bereikbaarheid.
En wilt u groeien? Geen probleem. HiPath 1220 biedt u de mogelijkheid om
heel makkelijk uit te breiden gaande van twee toestelaansluitingen tot maar
liefst 14 toestellen (uitbreidingsmodule per 2 toestellen).
Kies voor een nieuwe manier van telefoneren. Kies voor de HiPath 1220 - uw
ticket tot de verbluffende, hoogwaardige wereld van Siemens telefoonsystemen. Profiteer van onze uitgebreide knowhow en jarenlange ervaring.

Gebruiksvriendelijke optiPoint
500 systeemtoestellen.

Mobiliteit met draadloze
DECT-telefoons
Gigaset S100
Bijzonder handig en functioneel. Met
voice dialling en handsfree functionaliteit, telefoonboek voor 200 nummers en 5-regelig, verlicht display.

optiPoint 500 entry
Het voordelige digitale basismodel met
meeluisterluidspreker en 8 functietoetsen
met LED.
optiPoint 500 basic
Het systeemtoestel met geïntegreerde
USB-interface, display, 12 functietoetsen
met LED, meeluisterluidspreker en een
adapteraansluiting. (niet afgebeeld)

optiPoint 500 economy
Het systeemtoestel met display, meeluisterluidspreker en 12 functietoetsen met LED.

optiPoint 500 advance
Het toestel voor professionals:
– verlicht display
- 2 adapteraansluitingen
- 19 functietoetsen met LED
- geïntegreerde headsetaansluiting
- hoogwaardige duplex handsfree schakeling
- USB-interface

optiPoint 500 standard
Het systeemtoestel met display, hoogwaardige duplex handsfree schakeling, 12
functietoetsen met LED, USB-interface en
een adapteraansluiting. (niet afgebeeld)

optiPoint key module
Optionele uitbreidingsmodule
voor optiPoint 500-toestellen
(m.u.v. entry en economy) met
16 extra functietoetsen met LED.

Flexibiliteit met adapters
Er is een groot aantal optiPoint adapters
verkrijgbaar voor de flexibele aanpassing van werkplek aan de behoefte van
de gebruiker.

optiPoint phone adapter
voor de aansluiting van een extra systeemtoestel op een optiPoint 500 toestel.

optiPoint analog adapter
voor de aansluiting van analoge randapparatuur zoals een groep 3 fax, een analoge
telefoon of een modem.

optiPoint ISDN adapter
voor de aansluiting van ISDN-randapparatuur
(bijv. PC met ISDN-kaart voor internettoegang of videoconferentieapparatuur).

optiPoint recorder adapter
voor de aansluiting van een tape recorder
of meeluisterschelp

Uitermate efficiënt systeembeheer

optiPoint acoustic adapter
voor de aansluiting van een
externe luidsprekerbox en
microfoon
! een aansluiting voor een
headset
! een aansluiting met twee
potentiaalvrije contacten
voor de sturing van externe
apoparatuur zoals een deur
bezetlamp of een extra bel

Gigaset SL 1
Compleet uitgerust toestel met
een zeer compacte behuizing.
Met maximaal 15 uur spreektijd
en 250 uur stand-by tijd, telefoonboek voor 200 nummers en
5-regelig, verlicht display.

Uitermate veelzijdige configuratiemogelijkheden

HiPath 1220 wordt geleverd met een handige Windows-applicatie voor eenvoudige installatie en beheer van het systeem via een PC.
De installatiewizard staat garant voor een snelle configuratie van het telefoonsysteem.

or

Accounting Manager voor evaluatie van gespreksgegevens,
bijv. voor kostenbeheer.

or

or

optiemodule voor het
aansluiten van relais en
sensoren

or

optiPoint 500

optiPoint 500

of
interne S-bus
analoge
telefoon

notebook

"

deurtelefoon en opener

faxapparaat

bijv. alarmfunctie op basis
van rook-, bewegings- of
temperatuursensoren.

externe muziekbron

Beheertool voor programmering van systeemfuncties.
bijv. uitbreiding van
een systeem met
analoge toestellen:
basisconfiguratie

De meegeleverde CD-ROM bevat de volledige systeemdocumentatie en stuurprogramma's voor TAPI (CTI), CAPI (ISDN-toepassingen) en
de USB-interface.

LED-statusmonitor biedt informatie over de status van het
telefoonsysteem

bijv. uitbreiding van
een systeem met digitale systeemtoestellen:
basisconfiguratie

+

+

+

+

=

+

+

+

+

=

Mix & match van analoge en digitale toestel uitbreidingsmodules

2 ISDN (S0 / BRI)
aansluitingen
12 analoge
toestellen
2 ISDN (S0 / BRI)
aansluitingen
6 analoge toestellen
8 optiPoint toestellen

Een veelheid aan
systeemfuncties.
Het HiPath 1220-telefoonsysteem biedt
een scala aan professionele functies die
normaal gesproken alleen beschikbaar
zijn op veel duurdere telefoonsystemen.
Zo wordt telefoneren een stuk eenvoudiger en efficiënter.

optiPoint 500 standaard
in de kleur artic

Een selectie uit de systeemfuncties:
! Aankloppen
! Aansluiting deurintercom en -opener
! Automatische lijnbelegging
! Automatische omschakeling
dag/nachtstand
! Automatisch terugbellen bij bezet
en geen gehoor
! Babyfoonfunctie
! Bezetsignalering

! Centraal telefoonboek
! Codeslot met alarmnummer
! Conferentie met interne en externe
gesprekspartners
! DISA
! Displayteksten in meerdere talen
! Externe muziekbron en weergave via
luidspreker op optiPoint toestel
! Gesprek doorverbinden
! Gesprekken parkeren

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Groepsoproep
Groepsschakeling
Instelbaar beltegoed per toestel
Intercom
Intern telefoonboek met 500 namen
en nummers
Kiezen vanuit MS-Outlook
Kostenregistratie en -weergave
Least Cost Routing (LCR)
Lijntoetsen

Lijst met oproepen
Makelen (wisselgesprek)
Muziek in wachtstand (MOH)
Niet storen
Nummerherhaling laatste 10
nummers
! Nummerweergave op analoge en
optiPoint 500 toestellen
! Oproepdoorschakelen na tijd bij
geen gehoor, direct bij bezet
!
!
!
!
!

! Oproepomleiding naar intern en
externe besteming
! Oproepovername, ook van telefoonbeantwoorder
! Opschakelen in een gesprek
("break in")
! Projectcode
! Relaissturing (relais/sensoren)
! Ruggespraak

! Verkeersklassen (ook 0900
blokkering)
! Verkort kiezen individueel en
centraal
! Verschillende oproepritmen
intern.extern/deur/VIP.
! Weergave namen op
displaytoestellen

