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OmniPCX Kurumsal:
Dijital çağ için iletişim
Alcatel-Lucent OmniPCX® Kurumsal Mor dijital çağ için tasarlanmış iş iletişimleri sunar. Tüm 
kuruluşu birbirine bağlar ve kuruluşlara işlerini büyütmek için ihtiyaç duydukları özgürlüğü, 
kaliteyi ve çevikliği sağlar. OmniPCX Enterprise şunları sunar:

Yenilikçi çözümümüz şunları içerir:

• Gelişmiş ve esnek iletişimyönetmek

• Bulut açıklığıileAlcatel-Lucent Enterprise'dan Rainbow™mobil iletişimi, video konferansı 
ve güvenli grup mesajlaşmasını iş uygulamalarınıza entegre etmek için

• Özgürlükmüşteriler ve iş arkadaşları ile her zaman bağlantı kurmak için. Ofiste, endüstriyel 
binalarda, yolda veya evde akıllı telefon, bilgisayar veya özel bir telefon kullanarak bağlantı 
kurmalarını sağlar.

• Hibrit bulut bağlantısıher yerde kesintisiz iletişim için OmniPCX Enterprise ve 
Rainbow arasında

• Kalitebir sohbet robotu, bir uzman veya bir iletişim merkezi temsilcisiyle bağlantı kuruyor 
olun, mükemmel müşteri etkileşimleri sağlamak için gereklidir. Etkileşimler telefon 
üzerinden, video konferanslarda ve güvenli bir mesajlaşma sisteminden gerçekleştirilebilir.

• Çevikliközel bir bulut kullanarak iş iletişimi operasyonlarını otomatikleştirmek ve gerçek 
zamanlı etkileşimleri iş süreçlerine entegre etmek
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%100 mobil ofis ile özgürlük

Nerede olursanız olun ekipleriniz ve müşterilerinizle iletişim kurun: Çalışanlara iş telefonu ve Rainbow 
uygulaması için tek bir numaradan, akıllı telefon ve bilgisayardan ulaşılabilir. Birleşik dizin, bağlanmayı kolaylaştırır.

Projelerinizi hızlandırın: Harici kişilerinizle işbirliği yapmak ve video konferansı kullanmak için bir akıllı telefondan 
video iletişimini kullanın. İhtiyacınız olan içeriği anında almak için ekran ve dosya paylaşımını kullanarak güvenli 
mesajlaşma ile bilgi alışverişi yapın.

• iOS, Android™ için yazılım telefonu

• Windows®, MAC®, web tarayıcısı için yazılım telefonu

• Hızlı bağlantı için birleşik dizin

• Ekip ve harici kişilerle video

• Şifreli WebRTC iletişimleri

• Tüm OmniPCX Enterprise iş telefonları ve cep 
telefonları ile arama sürekliliği
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Tele çalışma özgürlüğü

Uzaktan çalışma ödüllendirici ve etkilidir, ancak iletişim sürekliliği için yeni araçlar 
gerektirir.

Müşterilerinizle iletişimde kalın: Çalışanlar, ek ayarlara gerek kalmadan 
bilgisayarlarında veya akıllı telefonlarında iş görüşmeleri yapabilir.

Telekom çalışanlarınızla iletişiminizi sürdürün: Bağlı çalışanların bir görüntüsü, 
çalışanların iletişim veya toplantılara ne zaman dahil olduğunu bilmenizi sağlar. Görüntülü 
sohbet, çalışanları bağlı tutar. Devamsız iş arkadaşları için rekor alışverişi. Eğitim ve teknik 
destek için bilgisayarın uzaktan kontrolünü elinize alın.

Proje modunda uzaktan birlikte çalışın: Rainbow “Bubbles”, yalnızca bir tıklamayla dosya 
gönderebilen ve video konferansa geçebilen güvenli mesajlaşma grupları sağlar.

• İletişim sunucusu çağrı sürekliliği 
sunar
• Güvenli gruplar
• Meslektaşlar ve harici kişilerle video 

ve ekran paylaşımı
• Video akışı mozaiği
• Bağlı kişilerin ve etkinliklerinin 
görüntülenmesi
• Arama kaydı

broşür
OmniPCX Enterprise Purple: Dijital çağ için 
iletişim



En iyi iletişimi seçme özgürlüğü
Müşteri ve harici aramaları güvenle yanıtlayın: Geniş renkli ekranı, içeriğe duyarlı tuşları 
ve alfabetik tuş takımı aracılığıyla telefon rehberine hızlı erişimi ile ALE DeskPhones, 
uzmanlarınızla bağlantı kurmanızı kolaylaştırır. Müşteriler ilk temastan memnun kalırlar. 
Telefonlarımız, paylaşılan ofisler için sıcak masa modu sunar.

Yerinde hareketliliği kolaylaştırın: ALE kablosuz telefonlar dayanıklıdır ve ofislerde, sağlık 
hizmetlerinde, endüstriyel binalarda ve depolarda kullanım için uzun pil ömrü sunar. Büyük renkli 
ekranlar, aramaları yönetmeyi ve telefon rehberine erişmeyi kolaylaştırır. Endüstriyel binalarda 
bile iletişim kalitesi mükemmeldir.

Akıllı telefonda bir iş uygulaması mı kullanıyorsunuz? iOS ve Android için uygulamamızı kullanarak 
iletişim kurun.

• Geniş dokunmatik ekran

• Senfonik HD ses kalitesi
• Ada göre aramak için alfabetik klavye
• Kablolu veya Bluetooth® Ahize
• Kablolu veya kablosuz kulaklık
• Denetim ve çağrı gruplandırma
• Çalışma masası modu

• DECT, IP DECT veya WLAN kullanarak 
uçtan uca ses kalitesi

• Ofis telefonu ve cep telefonu arasında 
tek numara

• Büyük ekranlı, sağlamlaştırılmış ahizeler
• iOS, Android uygulaması
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Müşterilerinizin ihtiyaçlarına 
hizmet edecek kalite
Grup aramaları, hat denetimi ve arama görüntülememüşterilerin uzmanlarınızla bağlantı kurmasını 
kolaylaştırın. Ayrıca konuşmaları korumak ve personel eğitimini iyileştirmek için aramaları 
kaydedebilirsiniz.

Telefon alımınızı otomatikleştirinses tanıma ve metinden konuşmaya kullanma. Çok kiracılı 
grafik kullanıcı arabirimi, BT yardımı gerektirmeden sesli istemleri ve kuralları özelleştirmeyi 
kolaylaştırır.

Anında yanıt verilmesini sağlayıniletişim merkezi çözümümüzle. Yönlendirme stratejileri, patentli 
bir grafik arayüzden anında güncellenebilir. Temsilciler ofiste veya bir telefon veya yazılım telefonu 
kullanarak uzaktan çalışırlar.

Her etkileşimi kalıcı bir iş ilişkisine dönüştürünTelefon, e-posta, web veya sosyal 
medyadan sohbet kullanarak önceki müşterinin isteklerine 360   ° bakış. Kişiselleştirilmiş 
etkileşimler ve izleme için SaaS CRM uygulamanızla bağlantı kurun.

Müşterilerinize yakınlığı geliştirinilevideo konferansvegüvenli mesajlaşma, bir hesap 
oluşturmak zorunda kalmadan harici kişilere açık.

• SaaS CRM uygulamanızla 
entegrasyon
• Gelen aramada açılır ekran
• Çok kanallı etkileşimler: telefon görüşmesi, e-

posta, web sohbeti, Twitter, Facebook 
Messenger

• Aramak için tıklayın

• Telefonda veya bilgisayarda ses
• Temsilciler arasında işbirliği
• Harici kişilerle video 
konferans
• Denetim ve raporlama özellikleri
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Her yerde kaliteli iletişim
Olağanüstü iletişim kalitesiyle birbirinizi kolayca anlayın: ALE telefonları ve uygulamaları 
süper geniş bant teknolojisini kullanır. Kablosuz ahizeler, kaliteli iletişim için ortam 
gürültüsünü azaltırçok gürültülü ortamlarda bile.

Çalışanlarınızı zorlu ortamlarda koruyun: El cihazları düşmeye karşı dayanıklıdır ve 
temizlenmesi kolaydır. Bazı modeller kusursuz tesis hijyeni için antibakteriyeldir. Diğerleri bir 
alarm düğmesi sunar veyalnız çalışan koruma özellikleri.

İş telefonları kablosuz ahizeler

• Süper geniş bant 360° ses • Dezenfektanlarla uyumlu
• Antibakteriyel model
• Beton üzerinde düşme testi
• IP65 toza ve suya dayanıklı
• Alarm düğmeli modeller

• Akıllı telefon, PC, MAC için eller serbest 
eşleştirme

kablosuz ahizeler

• Gürültü azaltma
• Çift mikrofon modelleri

• Bildirim ve konum hizmetleriyle 
entegrasyon
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Güvenilir ve güvenli bir çözüm

İletişimlerinizi siber saldırılara karşı koruyun. OmniPCX Enterprise, güçlendirilmiş bir 
Linux işletim sistemi üzerinde çalışır. Telefon ikili dosyaları, kimlik doğrulama için imzalanır. 
İletişim şifrelemesi merkezi olarak yönetilebilir. Güvenlik duvarı (Oturum Sınır Denetleyicisi), 
SIP ana hatlarını korur. OmniPCX Enterprise uluslararası ödül aldı Ortak Kriterler EAL2+ 
sertifikası, şu anda yenileniyor.

Rainbow, mobilite, işbirliği, video konferans ve SaaS uygulamalarıyla entegrasyon sağlar. 
OmniPCX Enterprise bağlantısı da dahil olmak üzere bu hizmetler, yerel olarak barındırılan
ve uymakuluslararası güvenlik standartları ISO27001. Rainbow ayrıca şirketinize özel bir 
bulut ortamında da kurulabilir.

İş sürekliliğini sağlamakbir yazılım veya veri merkezi arızası durumunda: OmniPCX 
Enterprise, veri merkezleri arasında etkin yedekliğe sahiptir. Bir bulut erişim hatası 
durumunda, OmniPCX Enterprise yerel yerinde yedekliliğe sahiptir.

Gökkuşağı

• Coğrafi fazlalık
• ISO/IEC 27001 2013 sertifikalı güvenli hizmet
• ISO 27018 2014 ve ISO 27017 2015 sertifikalı veri 
gizliliği
• HDS 2018 Sağlık Veri Barındırma 

uyumlu hizmet
• Yerel dağıtım ile özel bulut seçeneği

OmniPCX Kurumsal

• Yerel uçtan uca güvenlik
• Ortak Kriterler EAL2+ yenileme sürecinde
• Coğrafi etkin yedeklilik
• Yerel artıklık
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Büyümenizi desteklemek 
için hibrit bulut çevikliği
Yönetim ve bakım işlemlerini otomatikleştirerek maliyetlerden tasarruf edin: OmniPCX Enterprise, 
örnek başına 15.000'e kadar kullanıcıya ve 1.000'den fazla siteye hizmet verir. Özel bulutunuzda Hyper-V ve 
Vmware ile devreye alınabilir.

Bir web portalı kullanarak her yerden yönetin: Basitleştirilmiş bir kişisel bakım portalı aracılığıyla yerel 
yönetimi yerel yöneticilere veya kullanıcılara devredin veya rol tabanlı yönetimi kullanın. API'leri kullanarak 
günlük işlemleri otomatikleştirin ve önleyici sistem bakımı gerçekleştirin.

Uzaktan çalışma ve mobilitenin sizin için çalışmasını sağlayın: Rainbow Enterprise hizmetleri, kullanıcı 
başına aylık abonelik esasına göre sunulur. Rainbow'a hibrit bulut bağlantısı, yerinde ve mobil kullanıcılar 
arasında çağrı sürekliliği sağlar.

Bütçenize uygun 
bağlantı çevikliği
SIP sağlayıcınızı seçerek paradan tasarruf edin: Dijital kablolamanızı koruyun ve istediğiniz zaman IP veya 
WLAN'a geçin: OmniPCX Enterprise analog, dijital, DECT, IP DECT, IP ve SIP ekipmanlarını destekler.

Kendi hızınızda dönüştürün: OmniPCX Enterprise, özel bir bulutta şirket içi cihazlar ve yazılımlarla 
hibrit modda devreye alınabilir. Rainbow hizmetleri, telefon teknolojisinden bağımsız olarak tüm 
kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Otel ve bildirim sistemleri ile anahtar teslim entegrasyonlardan yararlanın: İş uygulamalarınızdan 
iletişim kurmak ve işbirliği yapmak istiyorsanız, uzman ortaklarımız buluttaki uygulama programı 
arayüzlerimizi (API'ler) kullanacaklardır.

Açık
alan

Özel
bulut

IP
DECTYudumlamak IP TDM DECT WLAN
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Güvenle gelişme çevikliği
Profesyonel iletişim, marka imajınızın yanı sıra müşteri ve çalışan memnuniyetinize de katkı 
sağlar.Güvenebileceğiniz bir tedarikçi seçin.

Alcatel-Lucent Enterprise100 yılı aşkın süredir ticari müşterilere hizmet vermektedir. 50'den fazla 
ülkede yaklaşık bir milyon müşterimiz var.

Bundan fazla20 milyon profesyonelOmniPCX Enterprise'ı kullanarak her gün iletişim kurun.

GökkuşağısadeceAvrupa Birleşik İletişimtarafından tanınan hizmetGartnerHizmet Sihirli 
Çeyreği Olarak Birleşik İletişimde.

Alcatel-Lucent Enterprise uzman ortakları, sürdürülebilir bir dijital iletişim stratejisi 
konusunda size yardımcı olabilir.
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OmniPCX Enterprise ve Rainbow: İletişim, İşbirliği, SaaS Entegrasyonları

profesyonel telefon Aracı özellikleri • (3) Buluttan güvenilirlik ve güvenlik

isimle arama • Grafik uygulama kullanarak çağrı merkezi stratejilerinin 
anında güncellenmesi

• Yazılım yerel şifrelemesi - Yenileme sürecinde Common Criteria 
EAL2+

•

Tek tıkla arama • (1)
Gerçek zamanlı ve isteğe bağlı çağrı merkezi raporları • Coğrafi etkin yedeklilik •

bilgisayardan al • (1)
FAKS-IP Sunucusu • Yerel Hayatta Kalabilirlik •

Merkezi dizin •
Çok kanallı etkileşimlerde 360° görünüm • (6) Örnek başına 15.000 kullanıcı, birden çok örnek kullanarak 

sınırsız ölçeklenebilirlik
•

Herhangi bir çağrı yönlendirme •
CRM açılışıWeb tarayıcınızdan yönlendirmelerin yönetimi • (1) ISO27001 bulut güvenliği sertifikası •
Outlook ve Gmail'den tek tıkla arama • (1)

denetimli transfer • ISO27018 kullanıcı veri gizliliği sertifikası • (1)
CRM'den tek tıkla arama • (5)

6 partili konferans • Genişletilmiş bağlantı ve SaaS entegrasyonlarıGelen aramada ekran açılır • (5)
Herhangi bir telefonda arama geçmişi • Tesisinizde bağlantı •

Müşteri numarası ile CRM güncellemesi • (5)
Birleşik sesli mesaj • SIP erişim sağlayıcı seçimi •

Temsilciler arası işbirliği • (5)
Telefonda, uygulamada, web tarayıcısında sesli mesaj bildirimi • Analog ekipman ve telefonlar •

SFDC, Microsoft Dynamics, ServiceNow, Zoho bağlayıcıları • (5)
Mobil ofis ve telekomünikasyon Hibrit dijital ve IP telefonlar •

API aracılığıyla entegrasyon • (6)
Benzersiz profesyonel numara • (2) IP ve SIP telefonları •

Video konferans
Telefonlar için ücretsiz erişim modu • Mobil WLAN, DECT, IP DECT •

Ses, video, mesajlaşma • (1)
Telefonda iletişim, iOS, Android, Windows, MAC, web tarayıcısı 
Firefox, Chrome

• (2) DECT, IP DECT ve WLAN terminalleri •
Eşzamanlı video akışlarıyla mozaik modu • (1)

Gökkuşağı bulut bağlantısı •
iOS, Android, Windows, MAC, Firefox ve Chrome web 
tarayıcılarında video konferans iletişimi

• (1) Ekran paylaşımı, dosya paylaşımı • (1)
Çağrı yönetimi ve otomatik bakım için API'ler •

İptal edilebilir bağlantı ile misafir erişimi • (1)
iOS, Android, Windows, MAC, Firefox ve Chrome web 
tarayıcılarında güvenli grup mesajlaşması

• (1)
Hoparlör ekranı • (1) Hizmet Olarak Rainbow İletişim Platformu (CPaaS) bağlantısı •

Katılımcı ses kontrolleri • (1)Güvenli WebRTC teknolojisi • (1)
Otel yönetim sistemi entegrasyonu •

Her kişinin konuşma süresinin görüntülenmesi • (1)Müşteri etkileşimleri ve iletişim merkezi Bildirim sistemi entegrasyonu •
Delegasyonla role göre konferans yönetimi • (1)Görevli konsolu / resepsiyonist •
Misafirler için indirme gerektirmeyen Güvenli WebRTC • (1)Kontrol merkezi görevlisi konsolu • • OmniPCX Enterprise ve yazılım paketiyle birlikte sunulur

(1) Rainbow aboneliği gerektirirVideo konferans odası ekipmanları • (7)TTS ve ses tanıma özellikli görsel otomatik görevli •
Güvenli grup mesajlaşmaÇok kiracılı sesli istemler ve çağrı yönlendirme kurulumu • (2) Rainbow Enterprise aboneliği ve Rainbow WebRTC Ağ Geçidi 

seçeneği gerektirirGIF'ler, sözler ile dinamik mesajlaşma • (1)Gruplar, süpervizyon, çağrı taraması • (3)
(3) Yalnızca uyumlu telefon ve ahizedeTakvimin varlığının ve durumunun görüntülenmesi • (1)Otomatik veya isteğe bağlı arama kaydı •
(4) Rainbow Enterprise aboneliği gerektirir. 

Yalnızca Rainbow uygulamasındanSonsuz sayıda grup • (1)Park etme ve çağrı durdurma • (3)
Ada ve meta verilere göre arama yapın • (1)Toplantılarda durum denetimi, ekran paylaşımı, görüntülü 

iletişim
• (4) (5) Rainbow Enterprise ve Rainbow CRM 

Connect abonelikleri gerektirirÜcretsiz misafir hesapları • (1)

Kullanıcı başına 20 GB paylaşım • (1) (6) ALE Connect gerektirir

Kolay makale yayını ile Haber Kanalı modu • (1) (7) Rainbow Enterprise ve Rainbow Room abonelikleri ve 
uyumlu ekipman gerektirir
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Daha fazla bilgi için

Profesyonel telefonlardan oluşan çevrimiçi 

kataloğumuza bakın

Mobil telefonlar ve uygulamalardan oluşan 
çevrimiçi kataloğumuza göz atın

Müşteri ilişkileri uygulamalarının yer 
aldığı çevrimiçi kataloğumuza bakın
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