Alcatel-Lucent 8 SERIES
Niet zomaar een telefoon!

ben geen telefoon…
Ik ben uw hotelmanager.

Alcatel-Lucent

Ik ben uw veiligheidsagent.

TURBOTOESTELLEN

Ik ben uw contact centre agent.
Ik ben uw vergaderassistent.
Ik ben uw administratieve
medewerker.
Ik ben uw persoonlijke assistent.
In feite is de IP Touch alles wat u
wilt dat hij is.
Dit toestel ontketent een ware revolutie in de communicatiewereld: een totaal nieuw toepassingsgericht bedrijfsmedium dat volledig openstaat voor
elke toepassing of dienstverlening die u
maar kunt wensen.

8 SERIES

Deze moderne IP-toestellen uit de
professionele reeks van AlcatelLucent beschikken over uitgebreide telefoniefuncties. Dankzij hun
geïntegreerde IP-verbindingen en
IP-telefonie bieden ze de gebundelde kracht van spraak- en gegevensoverdracht via IP.
De IP Touch ondersteunt niet
alleen iedere zakelijke webapplicatie, ook de vormgeving is tot in
de puntjes uitgewerkt: verstelbare
displays in kleur of grijswaarden
met een hoge resolutie, onovertroffen geluidskwaliteit en beltonen, en daarbovenop de vrijheid
en connectiviteit van Bluetooth®
draadloze technologie.

KANT-EN-KLARE
BEDRIJFSCOMMUNICATIE

IP Touch-toestellen staan altijd
klaar om op eender welk moment de beste communicatiediensten te verlenen en u in realtime te verbinden met andere
toestellen en applicaties.
U zult merken dat ze snel in het
gebruik zijn, met gebruiksvriendelijke en interactieve toetsen.
Ideaal dus voor al uw bedrijfscommunicatie.

EEN

NIET TE OVERTREFFEN

REEKS TELEFONIEFUNCTIES

NIET Z O M A A R EEN TELEFOON

Alcatel-Lucent

Met een IP Touch beschikt u over
alle telefoniediensten die de alom geprezen Alcatel-Lucent
OmniPCX-servers (Enterprise en
Office) te bieden hebben. Onovertroffen op het gebied van
functionaliteit, features, betrouwbaarheid en kwaliteit.

8 SERIES

Alcatel-Lucent 8 SERIES
Wa t k a n i k v o o r u d o e n ?
Stap over op IP Touch en ervaar de rijkdom aan mogelijkheden, van
geïntegreerde communicatie tot het beheer van veiligheid, zakenreizen
en vergaderingen:
BEN UW PERSOONLIJKE ASSISTENT”


Eén enkele multimedia mailbox voor al uw berichten, inclusief voicemail, e-mails
en faxberichten.*



Dankzij de oproeplijst mist u nooit belangrijke onbeantwoorde oproepen.*



Eenvoudige toegang tot de algemene telefoongids.*



Met de Follow-Me-functie kunnen bellers u makkelijker bereiken.*



Vergaderingen met belangrijke klanten worden niet onderbroken door
niet-dringende oproepen.*



De duur van het gesprek wordt geregistreerd en u kunt regelmatig een verslag
per klant/dossier produceren of per uur factureren.



En dat zijn nog niet alle mogelijkheden…
* Alcatel-Lucent OmniTouch Unified Communication is beschikbaar op Alcatel-Lucent OmniTouch Enterprise.

BEN UW CONTACT CENTRE AGENT”

Geavanceerde en intuïtieve functies om de persoonlijke efficiëntie van uw
contact centre medewerkers te verhogen, o.a.:


In- en uitloggen per groep + wachtwoordbeheer



Toestelstatus van de agent (in gesprek/vrij, pauze, afronden)



Groepsoverzicht



Wachtrij-informatie op het display



Indicator licht op als alle lijnen bezet zijn.

BEN UW VEILIGHEIDSAGENT”

INGEBOUWDE

VEILIGHEID

Wees gerust, de ‘IP’ in AlcatelLucent IP Touch is volledig
beveiligd tegen inbraak, afluisterpraktijken of hacking. Dankzij de
krachtige beveiliging heeft u
risicoloos toegang tot een
onbegrensd aantal applicaties.



Toegangscontrole: u kunt de ingang van het hoofdkantoor, het parkeerterrein of
een gebouw op een andere locatie via camera in het oog houden en de deur
openen met elk Alcaltel-Lucent IP Touch-toestel.



Gebouwcontrole: voor elk soort noodgeval kunt u de veiligheidsfuncties van het
gebouw rechtstreeks bedienen (o.a. deuren sluiten om brandhaarden te isoleren of
werknemers en veiligheidsdiensten inlichten).



Alarmbeheer: alle in de veiligheidsprocedure van het bedrijf vermelde personen
worden via IP Touch onmiddellijk op de hoogte gebracht.

EN NOG VEEL MEER…
Deze functies zijn echter nog maar het begin: dankzij de XML-interface kunt u zelf
applicaties ontwikkelen (of laten ontwikkelen door een van onze applicatiepartners)
om IP Touch aan te passen aan de vereisten van uw eigen organisatie.*
* Niet beschikbaar op de Alcatel-Lucent 4018 en 4008 IP Touch-toestellen.

S
Verhoogde functionaliteit
 HET

S U M M U M VA N G E L U I D S K WA L I T E I T

Alcatel-Lucent IP Touch behoort tot de top qua geluidskwaliteit dankzij een aantal vernieuwingen. IP Touch-toestellen beschikken over een grote verscheidenheid aan polyfone beltonen. De
toestellen zijn compatibel met breedband audio en uitgerust met een duplex handsfree luidspreker die akoestische echo’s neutraliseert, waardoor het luistercomfort ongekende hoogtes
haalt. IP Touch is ontworpen om ruis en achtergrondgeluiden te elimineren, ongeacht de
geluidsbron. U kunt vlot en automatisch naar handsfree overschakelen om de meeluisterfunctie te activeren, zonder dat u de hoorn van de haak hoeft te nemen. Het topmodel is uitgerust
met Bluetooth® draadloze technologie. Bovendien beschikken verschillende IP Touch-toestellen
over een aansluiting voor een hoofdtelefoon, extra luidspreker of teleconferentiesysteem.* Het
Alcatel-Lucent 4068 IP Touch-toestel ondersteunt een Bluetooth® 1.2 draadloze handset.

 OPTIMALE

ERGONOMIE

IP Touch-toestellen hebben een aantrekkelijk, futuristisch design
en zijn verkrijgbaar in de kleuren ice blue of urban grey. Ze ogen
niet alleen mooi, ze zijn ook ontworpen om zo eenvoudig en
intuïtief mogelijk toegang te verlenen tot de krachtige functies
van het Alcatel-Lucent OmniPCX-systeem.

 N A V I G AT I E T O E T S
Met de gebruiksvriendelijke navigatietoets van de Alcatel-Lucent IP Touch-telefoon kunt u in
vier richtingen scrollen. Met de navigatietoets en de contextgevoelige interactieve toetsen kunt
u de vele functies die Alcatel-Lucent te bieden heeft, makkelijk gebruiken.

 T O E PA S S I N G S G E R I C H T E

FUNCTIETOETSEN

Met één druk op de knop opent u de mailbox of de telefoongids, belt u iemand terug of roept
u het hulpmenu van het toestel op. De geluidfunctietoetsen (luidsprekervolume, handsfree
volumeregeling, uitschakeling microfoon enz.) staan apart van de systeemfunctietoetsen, waardoor het geluid eenvoudig en duidelijk kan worden aangepast.

 D I S P L AY
De toepassingsgerichte Alcatel-Lucent IP Touch-serie biedt met zijn grote, regelbare displays
een uitgebreid visueel informatieaanbod. Deze displays variëren van een scherm met één regel
van 20 tekens op het eenvoudigste model tot een grafisch 1/4 VGA-display met 4096 kleuren
op het meest geavanceerde toestel.

 INTUÏTIEVE

PICTOGRAMMEN EN INTERACTIEVE TOETSEN

De status van een oproep kan eenvoudig worden afgeleid van duidelijke pictogrammen. De
intelligente interactieve toetsen van de toestellen variëren met de oproepcontext, waarbij
de functies op het scherm worden weergegeven. Op deze manier heeft u altijd de juiste
functie op het juiste moment binnen handbereik. De toestellen beschikken ook over extra
programeerbare toetsen om het gebruik verder te personaliseren.

 A L FA N U M E R I E K E

TOETSEN

De Alcatel-Lucent 4028, 4038 en 4068 IP Touch-toestellen zijn uitgerust met alfanumerieke toetsen zodat u op naam kunt bellen via de interne telefoongids en toegang hebt tot berichtendiensten.

Alcatel-Lucent 4008 IP
Touch-toestel. Stap binnen in
de wereld van IP-telefonie

Ve e l z i j d i g e t o e s t e l l e n
Alcatel-Lucent

Resolutie
Afmetingen
Kleurweergave
Backlight

4068

4038

4028

Verstelbaar
grafisch display

Verstelbaar
grafisch display

Verstelbaar
grafisch display

4018
Alfanumeriek
display

4008
Alfanumeriek
display

240x320 pixels 1/4VGA
74x56 mm
4096 kleuren


100x160 pixels
78x51 mm
4 grijswaarden
–

64x128 pixels
70x38 mm
zwart-wit
–

20 tekens
75x12 mm
zwart-wit
–

20 tekens
75x12 mm
zwart-wit
–

2x5 contex. toetsen
Top 70*
Tot 40**
2 pers. toetsen/LED
4 richtingen

2x5 contex. toetsen
Tot 70*
Tot 40**
2 pers. toetsen/LED
4 richtingen
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Standaard
–
–
**
–




Klasse 2




Klasse 2




Klasse 2




Klasse 2

–


Klasse 2





















Optie
Optie
Tot 50 toetsen*
Tot 120 toetsen**
max. 3 modules
Optie

Optie
Optie
Tot 50 toetsen*
Tot 120 toetsen**
max. 3 modules
–

Optie
Optie
Tot 50 toetsen*
Tot 120 toetsen**
max. 3 modules
–

Optie
Optie
–
–
–
–

Optie
Optie
–
–
–
–

1070 gram

1020 gram

1015 gram

790 gram

790 grams

240x188x133mm
240x100x218mm

240x180x133mm
240x100x208mm

240x175x133mm
240x100x203mm

220x175x133mm
220x100x203mm

220x175x133mm
220x100x203mm

TOETSEN
Contextgevoelige toetsen
Programmeerbare toetsen
(interactieve toetsen)
(persoonlijke toetsen)
Navigatietoets
Bevestigingstoets (OK)
en exit-toets
Berichtentoets + LED
Beëindigingstoets
Herkiestoets
Helptoets
Waarschuwingsled (2 kleuren)
Handsfree-toets met LED

ANDERE FUNCTIES
Handsfree bellen
Externe luidspreker
Volumetoetsen +/–
Mic.-uit-toets + LED (Mute)
Handset
Aansl. hoofdtelefoon – 3,5mm
Alfanumerieke toetsen
Bellen op naam
Bluetooth® 1.2 draadl. techn.

2x3 contex. toetsen
–
Tot 70*
6 toetsen met LED
Tot 40**
–
2 pers. toetsen/LED
–
4 richtingen
2 richtingen

–
6 toetsen met LED
–
–
2 richtingen

IP EIGENSCHAPPEN
Extra pc-aansluiting
met switch
Externe voeding
Conform IEEE 802.3af-norm
Verbruiksklasse
10/100BT auto-sensing
& instelbaar
Alcatel DHCP-serveruitschakeling
VLAN-beheer

ACCESSOIRES
Wandmontageset
60° Voetstandaard
Extra 10 & 40 toetsmodules
Module met intelligent display
Bluetooth® 1.2 draadloze handset

GEWICHT
AFMETINGEN (LXBXH)
Toestel zelf
In geval van wandmontage

B LUETOOTH ®
de vrijheid van draadloze technologie
Het Alcatel-Lucent 4068 IP Touch-toestel beschikt ook over Bluetooth® draadloze technologie, waarmee u audioverbindingen kunt maken met ieder extern apparaat dat is uitgerust met Bluetooth technologie. Binnenkort kunt u er ook gegevens mee doorsturen.
®
 Alcatel-Lucent 4068 IP Touch-toestellen ondersteunen nu ook Bluetooth 1.2 draadloze
handsets: met deze draadloze handsets zijn uw werknemers niet langer gebonden aan
hun werkplek, zodat ze mensen of gegevens kunnen raadplegen die zich niet in de
directe omgeving van hun desktop bevinden, en dat terwijl ze gewoon verder bellen.
®
 Conferentietoestel uitgerust met Bluetooth draadloze technologie: geen geknoei
meer als u een conferentiegesprek wilt organiseren. Nu kunt u gewoon het Bluetooth®
conferentietoestel op tafel zetten. Alcatel-Lucent IP Touch doet de rest.
®
 Compatibel met elke draadloze hoofdtelefoon met Bluetooth technologie.

* op de Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise ** op de Alcatel-Lucent OmniPCX Office

8 SERIES

DISPLAY

Stap binnen in de wereld van IP-telefonie met dit voortreffelijke IP-basistoestel. Achter zijn ontwapenende
eenvoud gaat een bijzonder krachtig
toestel schuil, waarmee u onder
andere beschikt over een display van
één regel met 20 tekens, een navigatietoets om makkelijk in twee richtingen
te scrollen, directe toegang tot de
interne telefoongids en uw mailbox,
een externe luidspreker en zes programmeerbare
toetsen.

VERGROOT

DE MOGELIJK HEDEN VAN UW TELEFOON
MET BIJKOMENDE MODULES
Groei mee met uw IP Touch-toestel.
Voeg extra functies en sneltoetsen toe.
In één oogopslag ziet u of uw collega’s
in gesprek zijn. U kunt kiezen uit drie
modules, afhankelijk van het aantal
benodigde toetsen:
Tien extra toetsen.
 Een nieuw ontworpen module met 14 extra sneltoetsen en
een handig, groot LCD-display
met daarop een vlug in te
stellen en eenvoudig af te
lezen aanduiding van de toetsen, zonder dat u papieren
labels nodig hebt.
 40 extra toetsen waarmee
het telefoontoestel een bedienpost wordt, met rechtstreekse toegang tot alle
interne lijnen en hun status
(in-gesprek, vrij enz.)


MET EEN GROTE KEUZE AAN
HOOFDTELEFOONS…

Een oorschelp

Twee oorschelpen

Telefoontoestellen
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