BRÁNY

Změňte způsob, jakým komunikujete, aniž byste museli cokoli měnit!
Brány Sangoma Vega Vám umožní bezproblémové propojení sítí VoIP a PSTN, aniž byste museli měnit svou infrastrukturu, a ušetří
vám tak čas i peníze.

Malé a střední podniky
Připojte svou starou hlasovou infrastrukturu k SIP trunku (nebo
službám VoIP) jednoduchou instalací brány Vega.
 Jednoduše propojte analogové, T1/E1 nebo BRI linky a stávající

připojení k internetu a brána Vega automaticky zpracuje volání,
kódování a překlady potřebné mezi sítěmi VoIP a TDM.

 Malé a střední podniky, které již mají infrastrukturu VoIP (s

telefonním systémem IP-PBX) a potřebují připojit analogové
telefony, faxy nebo PSTN linky, i to dokáže brána Vega!

Velké podniky a operátoři
Nabídněte zákazníkům se starší infrastrukturou hlasové služby, jako
je SIP Trunking, díky instalaci brány Vega a připojíte je tak ke svým
službám. Poskytněte zákazníkům zabezpečené prostředí, kde se s
vámi mohou spojit, a současně odstraníte problémy s
interoperabilitou mezi jejich a Vašimi zařízeními.
Analog

T1/E1 (PRI)

Vega 60G
Až 8 simultánních hovorů
Až 8 FXO a 8 FXS

Vega 100G/200G
Až 30/60 VoIP kanálů
1 port T1/E1

Vega 3000G/3050G
Až 24/50 portů FXS
2 záložní FXO porty
(volitelné)

Vega 400G
Až 120 VoIP kanálů
4 porty T1/E1
Vyhrazené záložní porty

BROUŽURA

BRI
Vega 60G
Až 8 simultánních hovorů
Až 4 porty BRI
4 porty BRI + 4 porty FXS

Aplikace
ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY

Hotely, školy a bytové domy si mohou
ponechat stávající analogové telefony,
kabeláž a přístroje, nainstalovat bránu Vega
a tím se připojit se k VoIP.

ŘEŠENÍ PRO PŘÍSTUP DO PSTN

Společnosti, které již mají IP telefonii,
mohou nainstalovat brány Vega a připojit
tak např. call centra k PSTN jako záložnímu
připojení při výpadku sítě.

PŘIPOJENÍ ANALOGOVÝCH FAXŮ A
TELEFONŮ K VOIP

Využijte bránu Vega pro snadné připojení
vašich analogových telefonů a faxů k
moderní infrastruktuře IP.

“PŘEŽITÍ“ POBOČEK

Zajistěte provoz svých poboček při
výpadku napájení nebo internetového
připojení. Brány Vega automaticky
přesměrují hovory na nouzové linky PSTN.

Připojení vašeho podniku k VoIP je velmi jednoduché
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Zapojte kabely z PSTN a internetu do brány Vega a zapněte
ji.

Přihlaste se do webového rozhraní WebGUI a pomocí
průvodce rychlým nastavením nastavte bránu pro své
prostředí během několika vteřin!

Je to jednoduché! Nyní můžete zcela bez problémů telefonovat prostřednictvím dvou různých sítí.

Hlavní funkce brány Vega
SNADNÁ INSTALACE
Všechny brány Vega mají rychlý a jednoduchý
návod k instalaci, který eliminuje potřebu IT
správce a komplikovaného procesu nastavení.

VYSOCE INTEROPERABILNÍ
Všechny brány Vega podporují standardní
protokol VoIP/SIP a mají zabudované kódování.
Můžete se proto spolehnout, že vaše telefony i
faxy budou fungovat i v náročných podmínkách.
Brány Vega rovněž umožňují vlastní konfiguraci
přes WebGUI pro většinu uživatelských
nastavení.

ZABUDOVANÉ LOKÁLNÍ “PŘEŽITÍ“
V případě poruchy VoIP umožní brána Vega
telefonní spojení mezi vnitřními pobočkami a
je-li k dispozici, také automatické přesměrování
do PSTN.

DLOUHÁ DÉLKA LINKY
Analogové brány Vega Gateway vám umožňují
instalaci ve vzdálenosti až 8 km od telefonů a
můžete je tak umístit na stejné místo jako
zbytek svého IT zařízení.

Podpořte své řešení službami společnosti
Sangoma
Plány údržby

Získejte od nás prioritní zákaznickou podporu, v případě potřeby kontaktujte
náš tým podpory, získejte exkluzivní přístup k nejnovějším verzím softwaru/
aktualizacím softwaru a možnost prodloužit záruku na hardware.

Profesionální služby

Nechte instalaci svého řešení bran Vega na nás. Náš tým profesionálních
servisních techniků nabízí své dlouholeté zkušenosti a pomůže Vám implementovat a optimalizovat řešení Sangoma ve Vaší síti a v prostředí Vašeho
podniku

100 Renfrew Drive, Suite 100, Markham ON L3R 9R6, Kanada
+1 905 474 1990 nebo 1 800 388 2475 (zdarma v Severní Americe)

sales@sangoma.com
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