produktblad
Produkt:	ASCOM d41
	DECT-telefon. GAP/CAP-kompatibel.
	Kompatibel med flertalet DECT-system
så som: Ascom DCT1800S, Ascom 		
	DCT1800GAP, Ascom IP-DECT, Aastra 		
MD110, MX-ONE, BusinessPhone och 		
	Ascotel.

Ascom d41 – trådlös telefoni
med enkel Funktionalitet

Grundmodell, idealisk för kontor och detaljhandel
Hög ljudkvalitet
Intuitivt användargränssnitt
 öjlighet till centraliserad administration
M
(avancerad version)
Central telefonbok (avancerad version)

Den nya generationens DECT telefon
En idealisk handenhet för kontorsmiljöer, där kravet på snabb, enkel och
tydlig kommunikation är en självklarhet.
Kraven som ställs på ett professionellt kommunikationssystem som
skall fungera utan avbrott kan vara många och komplexa. Dessa krav blev
till utgångspunkt för oss när vi utvecklade och skapade Ascom d41.
Kommunikation har aldrig varit så enkelt
Ta upp en d41 och det första karakteristiska du märker är den trådlösa
telefonens strömlinjeformade design och hur väl den ligger i handen. Stora
och tydliga menyknappar inklusive en navigeringsknapp med 4 val, gör det
enkelt att ringa och ta emot samtal. En logiskt konstruerad meny visar
mottagna och uppringda samtal, telefonnummer och är intuitivt utformad
för att tillåta snabbt och logiskt handhavande.
Användbara funktioner
Ascom d41:s telefonbok har kapacitet att lagra upp till 750 nummer och
de senaste 25 uppringda, besvarade och obesvarade samtalen. Dessa är
alla sparade med enkel åtkomst till snabb återuppringning. Tid och datum
är förinställt och synkroniseras via systemet med korrekt tid ifrån ert nätverk
(NTP). Den har en inbyggd högtalare för handsfree och konferenssamtal
och en diskret vibrator som standard. Ascom d41:s förmåga att stödja en
mängd växeltjänster mot ett stort antal olika växlar och miljöer med IPtelefoni gör telefonen till en perfekt lösning för effektiv internkommunikation, för såväl dagens som morgondagens telefonilösningar.

produktblad: ASCOM d41
Egenskaper

Samtalslista

visar de 25 senaste samtalen

Nedladdningsbara språk

11 språk + 1 som är möjligt att själv definera

Dynamisk uteffekt

enheten minimerar sin sändareffekt utifrån avståndet till närmsta basstation

Headset

standardkontakt (2,5 mm)

Knapplås

manuellt och automatiskt

Display

displayen är en pixelmatrisdisplay med gråskala

Lokal telefonbok

750 telefonnummer kan lagras i telefonen

Högtalare

handsfree och funktion för konferenstelefon

Vibrator

för diskret ljudlös notifiering

Säkerhetslina
Headset med mikrofon på kabel
Headset med mikrofon på bom
Laddare
Bordsladdare standard
Bordsladdare med USB och nätverksanslutning och stöd för centraliserad
administration
Rackladdare med nätverksanslutning
och stöd för central administration

Smidiga uppgraderingar och minskad stilleståndstid genom
Centraliserad Administration
Reflekterar ditt internkommunikationssystem ditt behov av flexibilitet
och förmågan att snabbt reagera utan att orsaka onödiga avbrott?
Vårt nyutvecklade koncept Centraliserad Administration innebär
förenklad uppgradering av mjukvaror och synkronisering av parametrar.
Handenheternas individuella inställningar lagras centralt, vilket innebär att man inte behöver samla in handenheterna vid behov av
ändrade inställningar. Uppgradering och parameterförändringar kan
fjärrstyras. I ett IP-DECT system kan kan detta göras via radio (OTA,
Over The Air). I ett traditionell DECT-system sker istället synkronisering
när handenheten placeras i en nätverksansluten laddare. Centraliserad
Administration erbjuder betydande fördelar i form av minskade
administriva kostnader
Central telefonbok – tillgänglig för alla
Ascom d41 i avancerat utförande erbjuder direkt tillgång till en
gemensam databas som gör det möjligt för alla användare att komma
åt samma information, vilket också säkerställer att kontaktuppgifterna alltid är uppdaterade. Den centrala telefonboken kan vara
synkroniserad emot exempelvis ert hänvisningssystem eller till
kataloguppgifterna på ert intranät.
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Läderhölster

Bas- eller avancerad variant – låt era krav avgöra
Olika arbetsplatser och arbetsuppgifter har olika behov av funktioner.
Med detta i åtanke, har Ascom skapat d41 i två olika licensbaserade
varianter – en basvariant och en avancerad.
Ascom d41 i grundutförande är en idealisk lösning för användare
med mindre komplexa krav på funktioner, men som fortfarande
kräver en handenhet med pålitliga telefonifunktioner för sin dagliga
användning. I den avancerade versionen finns ytterliggare funktioner
så som Centraliserad Administration, central telefonbok och kapacitet
att ta emot korta meddelanden – funktioner som syftar till att förbättra
kommunikationsmöjligheterna och minska systemunderhåll och tid
för administration.
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