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ระบบสือสารอัจฉริยะ

ปัจจุบันวิธีการดำเนินธุรกิจและวิธีการสื่อสารกำลังเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ระบบไร้สายได้กลายมาเป็นมาตรฐานความคาดหวังของ
ลูกค้าที่เพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีลงทุนน้อยลง
SL2100 จะช่วยยกระดับการใช้งานภายในทีม และสร้างประสบการณ์
ที่ดีให้กับลูกค้า เพ่ือทำให้กลับมาใช้บริการอีกคร้ัง
เน่ืองจากความสามารถของระบบที่มีมากข้ึน จึงเป็นการลงทุนที่
คุ้มค่าและได้ประสิทธิผลสูง ด้วยคุณสมบัติ VoIP จะช่วยให้ส่ือสาร

แบบครบวงจรเข้าถึงธุรกิจขนาดเล็ก หรือสามารถนำมาใช้งานร่วมกับ
ระบบเดิม เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นด้วยศักยภาพในการยกระดับท่ีรองรับ
เทคโนโลยีในอนาคตได้ นอกจากน้ียังช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้จำนวน
มาก มีฟังก์ช่นั การทำงานท่ีมากกว่าและบริการทางเลือกท่ีเหนือกว่า
ธุรกิจกับการสื่อสารที่ไม่หยุดนิ่ง
SL2100 เป็นระบบที่ผู้ใช้งานสามารถวางใจได้โดยปราศจากเรื่องกังวล
ด้วยฮาร์ดแวร์ท่น้ี อยกว่า ใบอนุญาตน้อยกว่า และการบำรุงรักษาน้อยกว่า

ความคุ้มค่า

เชื่อมต่อทุกเวลา

ใช้งานง่าย

ปลอดภัย

การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพพร้อมราคาที่เหมาะ
กับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อให้ผู้ใช้งานลงทุนเฉพาะ
ในสิ ่ ง ท ่ ี จ ำเป็ น และสามารถปรั บ ขนาดได้
อย่างเหมาะสมเม่ือธุรกิจเติบโตข้ึน
มีแอปพลิเคชั่นและฟีเจอร์พื้นฐานทำให้ผู้ใช้งาน
ใช้ ง านได้ ง ่ า ย และช่ ว ยให้ ท ำงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ด้วยการติดต่อกันผ่านหมายเลขเดียว, โทรศัพท์
มือถือไร้สายระบบดิจิทัล (DECT), การประชุม
และข้ อ ความเสี ย งที ่ ติ ด ต ้ ั ง อยู ่ ใ นระบบทำให้
สามารถติ ด ต่ อ สื ่ อสารและอั พ เดทข้ อ มู ล กั บ
เพ่ือนร่วมงานและลูกค้าได้ทุกเวลา
ฟีเจอร์ E911 จะแจ้งเตือนผู้ใช้งานท่ีระบุไว้ เม่ือ
มีคนโทรฉุกเฉินไปท่ีหมายเลข 911 เพ่ือให้ผู้รับ
ผิดชอบด่านแรกตรงไปยังสถานท่ีเกิดเหตุได้ทันที
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การติดต่อสื่อสารในทีมที่ไร้ขีดจำกัด

1 เจ้ าหน้ าที�ฝ่ายขายภายในบริษัท

5 พนักงานออฟฟิ ศ

2 พนักงานต้ อนรั บ

6 ผู้จดั การ / ทีมบริหาร

3 พนักงานรั กษาความปลอดภัย

7 ทางไกล/โฮมออฟฟิ ศ

4 ผู้จดั การฝ่ ายไอที

8 ใช้ งานผ่ านอุปกรณ์ เคลื�อนที�

ฟี เจอร์ ‘Auto-Attendant’ คือการที�ผ้ โู ทรเข้ ามาจะได้ รับการทักทาย
และสายจะถูกโอนไปยังแผนกที�ถกู ต้ อง จึงมัน� ใจได้ ว่าสายของ
ลูกค้ าที�โทรเข้ ามาจะถูกโอนไปยังแผนกที�ต้องการ

เบอร์ โทรที�แสดงอยูบ่ นโทรศัพท์มือถือของพนักงานต้ อนรับ ทําให้
สามารถทักทายผู้ที�โทรมาได้ อย่างเหมาะสม และโอนสายไปยัง
ผู้เกี�ยวข้ องได้ โดยไม่ต้องรับสาย

ฟี เจอร์ E911 จะเตือนว่ามีผ้ ใู ช้ งานโทรมาที�หมายเลข 911 สําหรับ
เหตุฉกุ เฉิน พนักงานรักษาความปลอดภัยจึงสามารถสัง� การไปยัง
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด่ า นแรกได้ อย่ า งรวดเร็ ว นอกจากนี โ� ทรศัพ ท์
กริ� งประตูยงั ช่วยในการคัดกรองแขกผู้มาเยือนได้ อีกด้ วย
ผู้ใช้ งานสามารถจัดการการตังค่
� าระบบได้ ง่ายขึ �นกว่าเดิม และ
เปลี�ยนแปลงระบบได้ โดยใช้ WebPro GUI อินเตอร์ เฟส หรื อ PC
Pro Client

ฟี เจอร์ ‘การประชุม’ ทําให้ ผ้ ใู ช้ งานจัดประชุมเสมือนจริ งกับเพื�อน
ร่ ว มงานได้ ง่ า ย ไม่ ว่ า จะอยู่ ที� ไ หนก็ ต าม ทํ า ให้ ก ารตัด สิ น ใจ
เกี� ยวกับธุรกิ จรวดเร็ วยิ� งขึน� , ประหยัดเวลา และค่าใช้ จ่ายใน
การเดินทาง
InUC ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ งานปรับปรุ งข้ อมูลการแสดงสถานะ เพื�อที�ผ้ ใู ช้
งานรายอื� น ๆจะได้ เห็ น สถานะของผู้ ใช้ งาน เช่ น ลาป่ วย,
ลาพักร้ อน หรื อพักกลางวัน นอกจากนี �ยังมีระบบ chat ที�สามารถ
ใช้ สื�อสารกันได้ ภายในทีม
ผู้ใช้ งานสามารถใช้ โทรศัพท์ตงโต๊
ั � ะ หรื อโปรแกรมโทรศัพท์ทํางาน
ผ่านคอมพิวเตอร์ (Softphone) จากทางไกล หรื อโฮมออฟฟิ ศ
ในการติดต่อสื�อสารกับลูกค้ าและเพื�อนร่ วมงานได้ อย่างง่ายดาย
ราวกับอยูท่ ี�สํานักงาน
การใช้ งานภายนอกสํานักงานผู้ใช้ งานสามารถรับสายผู้ที�โทรเข้ า
มา ที�สํานักงานผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึง� หมายความว่าผู้ใช้ งานจะ
ไม่พลาด สายสําคัญใด ๆ
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ประเภทของเครื� องโทรศัพท์

โทรศัพท์ ดจิ ติ อลรุ่ น
12 ปุ่ ม

โทรศัพท์ ดจิ ติ อลรุ่ น
24 ปุ่ ม

โทรศัพท์ IP รุ่ น
8 ปุ่ ม

DSS คอนโซล
60 ปุ่ ม

ความสามารถของระบบ
Number of Chassis
Number of Universal Slot
Number of CPU

1 Chassis

2 Chassis

3 Chassis

4 Chassis

4

8
1

12

16
2

Total System Ports (Trunk + Extension)

240

Total Legacy Ports (Trunk + Extension)
Trunks (Max)

112

186

36 / 42

72 / 84

108 / 126

128 / 128

12
16

24
32

36
48

48
64

30
54

60
92

90
112

120
112

Hybrid Extensions (4W)

24

48

72

96

Analog Extensions
DSS Console (4W)

32
3

64
6

96
9

112
12

Analog
ISDN BRI
ISDN PRI (2M)
Extensions (Max)

VRS/VM
VoIP
Physical
Characteristics
Power
Consumption
Compliance
(SL2100 carries a
CE mark and
complies with :)
Environment

240

6

Doorphone
IP

238

64
112

IP Trunks (SIP/H323)
IP Extensions (IP-MLT/STD-SIP)
VRS/VM Storage (by SD)

Approx. 15 Hours (S) / Approx. 120 Hours (L)

Voice prompts for VRS/VM

26 languages
8
128

Built-In VoIP Channel
VoIP Channel (by VoIPDB)
SL2100 Chassis Dimensions

H 92.9mm X W 435mm X D 330mm

Empty Chassis Weight

2.2kg

SL2100 Chassis Power Rating

Input 100V - 120V/220V/230V/240V
50/60Hz 1.43A-1.25A/0.82A/0.79A/0.76A OR
DC-24V 2.86A

EMC

EN55032 Emission, EN55024 Immunity, EN6100
Powering

Safety
Transmision and signaling
Tempurature

EN60950-1
TBR3, TBR4, ES203-021, TBR8, TBR38
0°c ~ 40°c (32F-104F)

Humidity

10% ~ 90% (non-condensing)
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