
VoIP and collaboration in a smart era_



Έξυπνες συσκευές

Έξυπνη συσκευή καλείται η 

ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί 

να συνδεθεί με άλλες συσκευές ή 

δίκτυα, μέσω διαφόρων 

πρωτοκόλλων όπως Bluetooth,

NFC, WiFi, LiFi, 3G κλπ., και να 

λειτουργεί τόσο διαδραστικά όσο 

και αυτόνομα.

Πηγή: Wikipedia

_



Η έξυπνη τεχνολογία εκτοξεύτηκε 
στις αρχές της δεκαετίας του 2010

Από τότε, αναπτύσσεται σε 
φαινομενικά απεριόριστα μεγέθη.

Η Έξυπνη τεχνολογία είναι η επιτομή του
the User Friendly / Easier Life concept

Έξυπνες συσκευές_



Έξυπνες επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις ήταν
smart πριν γίνει μόδα!

Όροι όπως Internet, Wireless 
communication, The cloud και
“Smart” ήταν ήδη γνωστές στον 
επιχειρηματικό κόσμο.

_



Έξυπνα γραφεία και collaboration_

Σε ένα πραγματικά έξυπνο 

γραφείο, μηδενίζονται οι 

αποστάσεις και βελτιώνονται 

θεαματικά οι χρόνοι του 

collaboration μιας επιχείρησης.



Η τεχνολογία VoIP έχει τα 

εργαλεία να δημιουργήσει 

υποδομές πάνω στις οποίες 

μπορούμε να χτίσουμε 

ένα αποτελεσματικό 

Organizational Collaboration

Η τεχνολογία VoIP είναι η έξυπνη επιλογή_



✓ Εγκαθιστώ, διαμορφώνω και διαχειρίζομαι το δίκτυό μου, εύκολα και γρήγορα

✓ Έχω χαμηλότερες χρεώσεις κλήσης

✓ Δε χρειάζομαι ξεχωριστή τηλεφωνική καλωδίωση

✓ Μπορώ να αναβαθμίσω όσο και όποτε θέλω το δίκτυό μου

✓ Έχω στη διάθεσή μου έξυπνες συσκευές με απεριόριστες δυνατότητες

✓ Μπορώ να καταγράφω όλα τα στοιχεία και τις λειτουργιών του δικτύου μου 

✓ Μπορώ να διαχειρίζομαι το δίκτυό μου από όπου υπάρχει πρόσβαση στο Internet

Tα πλεονεκτήματα που 

έχει να προσφέρει η VoIP

τηλεπικοινωνία σε μια 

επιχείρηση, είναι πολλά.

Η τεχνολογία VoIP είναι η έξυπνη επιλογή_



Καλύτερη συνεργασία στην ομάδα

Αύξηση της παραγωγικότητας

Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου

Περισσότερη ευελιξία

Κορυφαία εξυπηρέτηση πελατών

ΙP επικοινωνίες και collaboration_



Το γρήγορο Ethernet είναι πολύ 

εύκολο να εγκατασταθεί!

Χρειάζονται λίγα εξαρτήματα και 

χρόνος και για άλλη μια φορά δεν 

χρειάζεται μεγάλη επένδυση.

Υπάρχει λύση ακόμα και για 

επιχειρήσεις με παλιά δικτύωση

ή έστω ένα ζεύγος χαλκού!

Γρήγορο ethernet και collaboration_



Οι συσκευές IP δίνουν cost effective 

λύσεις που δεν υποβιβάζουν την 

ποιότητα των τηλεπικοινωνιών.

Επιπλέον, διαθέτουν χαρακτηριστικά

και δυνατότητες που μόνο οι 

συσκευές IP μπορούν να προσφέρουν

όπως, κλήσεις συνδιάσκεψης με 

εικόνα και ήχο, εξελιγμένη διαχείριση 

κλήσεων με έναν αριθμό. 

Οπουδήποτε!

Γρήγορο ethernet και collaboration_



Ένα smart IP τηλέφωνο Gigabit είναι 
ιδανικό για apps, κλήσεις video, 
και άλλες διαδικτυακές εφαρμογές.

Τα high-end IP τηλέφωνα που 
υποστηρίζουν android apps δεν 
έχουν κανένα πρόβλημα να 
υποκαταστήσουν το tablet, ή ακόμα 
και να χρησιμοποιηθούν για πολλές 
δικτυακές εφαρμογές.

!

Smart IP συσκευές και collaboration_



Το ασύρματο γραφείο είναι ένα 

μοντέλο που εξαπλώνεται 

ταχύτατα, λόγω της μεγάλης

ευελιξίας και πρακτικότητάς του.

Ένα δίκτυο με σωστά μελετημένα

WiFi Access points, απελευθερώνει 

την εταιρική επικοινωνία από 

καλώδια και το προσωπικό από τον 

περιορισμό του γραφείου του.

Ασύρματα δίκτυα και collaboration_



Η απομακρυσμένη πρόσβαση και 

διαχείριση αρχείων ή ακόμα και 

προγραμμάτων στο cloud, είναι 

πλέον καθημερινή πρακτική για 

πολλές επιχειρήσεις.

Ολόκληρες σουίτες και συστήματα

CRM είναι πλέον cloud based.

Επιπλέον, η διαχείριση και η 

πρόσβαση σε συσκευές ή 

περιβάλλοντα γίνεται εύκολα από 

οποιοδήποτε σημείο.

Cloud Access και collaboration_



Η τεχνολογία μας δίνει τη 
δυνατότητα να επικοινωνούμε 
πρόσωπο με πρόσωπο, όσο μακριά 
κι αν είμαστε.

Όλο και περισσότερες εταιρίες 
χρησιμοποιούν το video 
conferencing, όχι μόνο σαν 
εργαλείο εσωτερικής επικοινωνίας, 
αλλά και ως μορφή εξυπηρέτησης 
πελατών.

HD & 4K video conferencing και collaboration_



Κάντε την εξυπηρέτηση πελατών σας να «πετάει» Στην εξυπηρέτηση πελατών 

η ταχύτητα κάνει τη διαφορά!

Ένα IP δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών 

θα δώσει ταχύτητες και σταθερότητα 

που θα ανεβάσει την επιχείρηση σε 

μεγάλα ύψη.

Επιπλέον εφαρμογές όπως το screen 

sharing και το video streaming

φτάνουν την εξυπηρέτηση πελατών 

σε άλλο επίπεδο.

HD & 4K video conferencing και collaboration_



_Integration και collaboration_

COLLABORATION



To integration και η ανταλλαγή 

πληροφορίας μεταξύ συσκευών και 

εφαρμογών, είναι το ατού που μας 

δίνει η τεχνολογία IP για 

αποτελεσματικό collaboration.

Integration και collaboration_

Είναι τελικά θέμα του πόσο έξυπνα 

συνεργάζονται όλα τα εργαλεία μας, 

ώστε να προκύψει ένα νέο, πιο 

σύνθετο εργαλείο.



Ένα IP τηλεφωνικό κέντρο σε 

συνεργασία με το CRM μπορεί να 

δώσει την πληροφορία μιας κλήσης 

κατευθείαν στον υπεύθυνο.

Το integration δίνει στο CRM την ώρα 

και τη διάρκεια κλήσης, ποιος κάλεσε 

και ποιος απάντησε καθώς και όλο το 

προφίλ επικοινωνίας του πελάτη που 

στη συνέχεια ενεργοποιούν 

notifications ή ακολουθούν flows.

Integration και collaboration_

CRM

IP PBX



Μέσα στο CRM, το κέντρο δίνει τις 

δυνατότητες Click to dial με click 

πάνω στον αριθμό και Screen popup

που παρουσιάζει όλα τα στοιχεία του 

καλούντος που διαθέτει το CRM.

Integration και collaboration_

CRM

IP PBX



Και φυσικά μέσα από το ευρύτερο 

integration του IP δικτύου, υπάρχει 

πρόσβαση στην πληροφορία με όλα 

τα μέσα και από οπουδήποτε!

Integration και collaboration_



Ας δούμε Πως απαντάει η 

τεχνολογία VoIP

στις απαιτήσεις, τις 

ταχύτητες και τις ανάγκες της 

σύγχρονης επιχείρησης

Για αποτελεσματικό 

collaboration…

Ποιες είναι οι VoIP λύσεις collaboration?_



• Μέχρι 800 χρήστες

• Μέχρι 100 concurrent calls

• Θύρες δικτύου Gigabit

• PoE

• Θύρα USB και SD card

• Εγγραφή κλήσεων

• Μηνύματα

• Call Detail Records (CDR)

• Auto-attendant και call queue

• Ασφάλεια με κρυπτογράφηση 

SRTP, TLS και HTTPS 

Εύχρηστο και απλό 
web interface

“Μπορώ να έχω τηλεφωνικό κέντρο με δυνατότητες 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες μου;”

Μπορείτε να έχετε απεριόριστες 
δυνατότητες και εύκολη διαχείριση



Built-in Dect
BLF

HD touch screen

Προγραμματιζόμενα 
πλήκτρα

Design

Panic Button
touch screen + πλήκτρα

• Με Built-in Switch για 
ενσύρματη σύνδεση Internet 
χωρίς επιπλέον καλωδίωση

• Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
• Φωτεινές ενδείξεις
• Μεταφορά/προώθηση 

κλήσεων
• Πλήκτρο ανάγκης
• Touch screen με Android 

“Μπορώ να έχω Τηλεφωνικές συσκευές που 
διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις κλήσεις μου;”

Μπορείτε να έχετε τηλέφωνα 
με υπηρεσίες που ξεπερνούν 
τις προσδοκίες σου! 



Και δε χάνεις κλήση ποτέ!

• Dect με εμβέλεια μέχρι 300m σε 

ανοιχτό χώρο

• WiFi με εμβέλεια οπουδήποτε 

υπάρχει ασύρματο Internet!

• Μπαταρία που διαρκεί όλη μέρα

Μέχρι 10 SIP Accounts!

WiFi Phone
Voice Enterprise Roaming
2 SIP Accounts

“Μπορώ να έχω εξελιγμένες ασύρματες συσκευές για το 
προσωπικό που δε βρίσκεται σε γραφείο ή σε σταθερό πόστο;”

Μπορείτε να έχετε και ασύρματο 
DECT και ασύρματο WiFi!



Μπορείτε να έχετε κάμερες που 
γίνεται ακόμα και…
να τις πάρεις τηλέφωνο!

• Full HD  video

• Μικρόφωνο και μεγάφωνο

• Νυχτερινή λήψη

• Ανθεκτικότητα

• IP account για κλήσεις

• Απομακρυσμένη διαχείριση

• Καταγραφή τοπικά και στο 

δίκτυο

“Μπορώ να έχω έξυπνες κάμερες για να ελέγχω 
την περίμετρό μου;”



Μπορείτε να έχετε Door Phones 
που ελέγχουν και καταγράφουν 
τα πάντα!

• Full HD  video

• RFID

• Άνοιγμα/κλείσιμο πόρτας

• Έλεγχος ωραρίου προσωπικού

• Πλήρεις τηλεφωνικές λειτουργίες

• Καταγραφή A/V

• Ανθεκτικότητα

• Απομακρυσμένη διαχείριση

“Μπορώ να έχω Door Phones/Access Control 
που «μιλάνε» μεταξύ τους;”



Μπορείτε να έχετε όλη την IP 
επικοινωνίας σας στο Android ή 
iPhone σας!

• Κλήσεις ήχου και video

• Conference calls

• Chat

• Camera & Access control feed

• Μεταφορά κλήσης σε εσωτερικό

• Κατάλογοι επαφών

“Γίνεται Και απ’ το κινητό μου;”



• Εμβέλεια μέχρι 300m

• Δε χρειάζεται controller

• “Σηκώνει” μέχρι 450 συνδέσεις

• 3x3 κεραίες MIMO ως 1.7Gbps

• Διαχείριση σε cloud

• Voice Enterprise Roaming

“Μπορώ να έχω Wireless Access Points για ασύρματο Internet 
παντού στο κτήριό μου;”

Μπορείτε να έχετε Wireless Access 
Points που δε χάνουν ποτέ το σήμα!

Πλήρης διαχείριση όλων των 

Access points μέσω του 

GWN.cloud



✓ Με Ethernet extenders έχεις 
100Mbps PoE Ethernet μέχρι 
500m πάνω από οποιοδήποτε 
ζεύγος χαλκού!

Ethernet Extenders

Μετατρέπει κάθε κάμερα σε 
έξυπνη VoIP συσκευή 
παρακολούθησης

Modular

MADE IN THE U.S.A.

✓ Με τα gateways συνδέεις 
αναλογικές γραμμές και 
συσκευές σε IP 
τηλεφωνικά κέντρα!

“Ναι, αλλά πρόσφατα ανακαίνισα το γραφείο μου, 
να πάει χαμένη η επένδυσή μου;”

Μπορείτε να αναβαθμίσετε μόνο 
αυτά που χρειάζεται χωρίς νέες 
καλωδιώσεις και υποδομές!



• Σύνδεση οποιασδήποτε συσκευής IP

• Από 4 έως 24 ports

• Διαχείριση IP δικτύου ασφαλείας

• Web based περιβάλλον

• Προστασία από κεραυνούς μέχρι 6KV

“Και όλα αυτά μπορώ να τα διαχειρίζομαι κεντρικά και 
απομακρυσμένα χωρίς εγκαταστάσεις προγραμμάτων;”

Μπορείτε να διαχειρίζεστε όλες τις 
συσκευές με ελάχιστη επένδυση σε 
χρόνο και χρήμα!



Value Added ICT Distributor

Για περισσότερα από 20 χρόνια.

Wide solutions range.

Tailor-made solutions.

Dedicated support.

Frequent partner 
training sessions.

Next business day 
delivery.

Με δίκτυο 1000+ συνεργατών

που αναπτύσσεται σύνεχως!

Κάντε το με την PartnerNET!



USA   UK   FR   GR   DE   RO   BG   CYGlobal Presense Local Support

Κάντε το με την PartnerNET!



Κάντε το με την PartnerNET!



www.partnernet-ict.com

Σας ευχαριστούμε!


