İletişim Çözümünüz

KOBİler için Tasarlanmış
iPECS UCS Tümleşik
Haberleşme Çözümü ile
Kurumsal Haberleşmenizi
Optimum Düzeye Getirin
iPECS® UCS, özellikle küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler için tasarlanmış güçlü
bir multimedya işbirliği ve üretkenlik geliştirme aracıdır. Tekli sunucu mimarisi ile
KOBİ’lerin, maliyet ve iletişim kesintisi kaygısı olmadan Tümleşik İletişimin gücünü
yaşamasını sağlar.

iPECS ® UCS, KOBİ’niz için uygun fiyatlı bir paket ile
üretkenliğinizi arttıracak ve müşterilerinize yanıt verme

Tek sunuculu çözüm,
maliyetlerinizi düşürün ve
yönetimi basitleştirin
Tek sunucu tabanlı çözüm, işletmenizin
ihtiyaçlarınızı karşılamak için donanım

sürenizi kısaltacak araçlar sağlar. iPECS platformunuzla

maliyetlerinizi düşürür. Daha küçük işletmeler

entegre olan iPECS® UCS İstemcileri iPECS’in zengin

büyüdükçe sunucunuza geliştirebilirsiniz,

ses hizmetlerine ve geniş kapsamlı video, metin ve
grafik işbirliği ile iPECS® UCS Sunucunun mesajlaşma

için daha basit bir sunucu kullanın; işletmeniz
2,000~6,000 eşzamanlı istemci, 15,000’e
kadar kayıtlı istemci ve 30,000 paylaşımlı
kayıt veritabanında kullanılabilir. iPECS® UCS

hizmetlerine erişim sağlar. İşletmeniz ister tuğla işiyle,

sunucu, iPECS ses platformunuza herhangi

ister sıva işiyle uğraşsın ya da ister sanal olsun, iPECS

yapar. Böylece kullanıcı veritabanı hızla

günümüzün KOBİ iletişim ihtiyaçlarını karşılar ve iletişim
teknolojiisnde gelecek nesil avantajlarını sağlar.

bir IP ağı üzerinden basit bir şekilde bağlantı
ayarlanır ve hemen kullanılabilir. Güvenli
Ağ tabanlı sunucu yönetimi, ağ tarayıcı
aracılığıyla elverişli ve tüm özelliklere sahip
uzaktan erişime olanak sağlar. Sistem
yöneticilerinin bileşenlerin gerçek zamanlı
durumlarını, kullanıcı istatistiklerini izlemek

Üretkenliği arttıran ve yanıt
verme süresini iyileştiren
araçlar
Kolay arama için telefon numaralarını internet
sayfalarından ve diğer dokümanlardan alır.
Aramalarınızı basit ve verimli
bir şekilde yapmak için lokal ve şirketçapındaki iletişim kişilerini kullanabilirsiniz.
Geliştirilmiş Video Konferans 6 katılımcıyı ortak bir oturumda bir araya getirir, doküman ve
metin paylaşımına, özel sunumlar ve birlikte
tarama yapılabilmesine, verimli bir şekilde
bilgi paylaşımına ve karar verme süresinin
kısaltılmasına olanak sağlar. Uygun olma
durumu ile karşı tarafın durumunu bilir ve
iletişiminiz için en uygun modu seçebilirsiniz.
İş programınızdaki faaliyetlerinizi ayarlayabilir

olanak sağlar, arama alındığı zaman eksiksiz

ve faaliyet kayıtlarını yönetmek için tek bir

iletişim kişisi bilgileri sağlar, departman

sunucuya erişmeleri yeterli olur.

ataması yapar ve iPECS ® UCS’nin diğer
hizmetleri ile tam entagrasyon sağlanır.
UCS Sunucudan şirketin paylaşılan iş
programlarının yönetilmesi sayesinde tüm
istemci kullanıcıların güncel kalması sağlanır.
iPECS ® UCS hizmetlerinden faydalanmak
işletmenizin üretkenliğini arttırır ve kullanımı
kolay, kullanıcı tarafından özelleştirilebilir
anlaşılması kolay grafik kullanıcı arayüzü ile
işletme istemcilerini yanıtlama süreniz kısalır.
En son UCS mobil istemci ile cep telefonunuz
UCS Sunucu ve iPECS’e erişim sağlayan
arayüz durumuna gelir, iletişim ufkunuzu
genişler ve üretkenliğinizi daha da arttırır,
müşterilerinize yanıt verme süresini kısaltır.

ve uygun olma durumunuzu, otomatik olarak
UCS İstemcinin aracılığıyla alınabilen ve
senkronize edilebilen Outlook randevularında
değiştirebilirsiniz. Anında Mesajlaşma ile
verimli bir iletişim aracı için gerçek-zamanı
kendi zamanınızla birleştirebilirsiniz. Grup
ve bireysel iş programları ile iş faaliyetleri,
toplantılar, vb. gibi konularda başkalarını
bilgilendirmek amacıyla iş programınızı
paylaşabilir ve başkalarıyla nerede ve ne
zaman görüşebileceğinizi planlayabilirsiniz.

Kurumsal amaçlı güvenli UC
çözümü
Diğer Anlık Mesajlaşma ve sohbet
hizmetlerinden farklı olarak, iPECS ®
UCS güvenli bir kurumsal çözüm sunar.
Parolanın minimum uzunluğu ve ASCII kodu
değiştirilebilir ve oturum açma sırasında
uygulanabilir. ID/Parola suistimallerini
önlemek amacıyla, yönetici kullanıcı ID'sini
derhal değiştirebilir. Mesaj oturumları
sadece kayıtlı iPECS kullanıcıları ile iletişim
kayıtlarını ve detaylarını tutan sunucuya
sahip şirket arasındadır. Araya girmelerin
önlenmesi amacıyla mesajlar AES (Gelişmiş
Şifreleme Çözümü) kullanılarak şifrelenir ve

Erişimi ve aktivasyonu kolay

güvence altına alınır.

Anlaşılması kolay ve kararlı kullanıcı arayüzü
çalışanların UCS araçlarını hızla ve kolaylıkla
kendi gündelik iletişimlerine uyarlamasına
olanak sağlar. Kayıtlı kullanıcılar, UCS
Sunucusundan istemci uygulamasını
indirerek, kendi UCS İstemcilerini
aktifleştirebilir ve iPECS ® UCS tarafından
sunulan zengin iletişim deneyiminin tadını
çıkarır. Ayrıca, başlangıçta tam ölçekli
bir yatırım için bütçe ayarlamaya gerek

Basit rehber yönetimi

yoktur. Tüm iPECS platformlarında bulunan

Özel ve paylaşılan rehberlerle iletişim kişileri

90-günlük ücretsiz deneme lisansını

yazılımınız (Outlook, ACT!, Goldmine veya

kullanarak iPECS ® UCS'nin tüm değerlerini

Excel) arasında senkronizayon

yaşayın. Küçük bir pilot uygulama kurarak

sağlanabilir. Özel rehber ile paylaşılan

çözümün kullanıcıların gündelik ihtiyaçlarını

rehberler arama yapmak için hızlı erişime

karşılayıp karşılamadığını deneyin.

1. Ana menü çubuğu
2. Kullanıcı bilgileri alanı
3. Çoklu özellik sekmesi

4. Ana operasyon alanı
5. Hızlı telefon hizmetleri
çubuğu

Uygunluk Bilgisi

Bireysel çağrı yönlendirme

•

•

10 İstemci durumu, 5 Masa üstü telefon durumu, 4 Ağ kamerası
durumu

Anında mesajlaşma ve dosya gönderme

Kurumsal amaçlı IM, Kolay anlaşılır kullanıcı arayüzü, Mesaj
şifreleme(AES)
• Sınırsız otomatik kayıt saklama, Tıklayarak gönderme
•

Konferans yönetimi

Konferans grup araması: Rehberden çok sayıda numara araması,
Bireysel bağlantı yönetimi
• Sanal konferans odası: Oda yönetimi ve durum izleme, E-posta
daveti, Plansız konferans
•

Dahili ve harici SMS
•
•

Sistem abonelerine 100 karaktere kadar dahili SMS
PSTN ETSI Tip 1 ve 2 aracılığıyla 80 karaktere kadar harici SMS

6 katılımcılı video konferans
QCIF, 4CIF, CIF formatı, H.263+ , Maksimum 15 çerçeve
• FFmpeg Açık kaynak kodu
• Erişimi kolay kullanıcı arayüzü
•
•

Ağ yöneticisinden karşılıklı yerindelik kaydı
Eşlenmiş paylaşılan dizini alma
• PC güvenlik ortamı için Oturum Rölesinin değerinin ayarı
•
•

İş programı yönetimi

Paylaşılan iş programı: Şirket/Ekip iş programı, 5 paylaşılan
klasöre kadar
• Özel iş programı: MS Outlook ile gerçek zamanlı senkronizasyon,
etkinliği başına kamuya açma seçeneği
•

Uygulama paylaşımı

Gerçek zamanlı uygulama paylaşımı
Görüntü değiştirme yöntemi, Çözünürlük kontrolü
• Beyaz tahta
• Masa üstü paylaşımı
•

Aramayla ilgili özellikler

IP Köprüleme, İnteraktif arama açılır penceresi,
Programlanmış çevirme
• Arama Yardımı, Sıralı arama, 48 fonksiyon butonu, vb.
• Tıklama ile arama (ClickCall)
• İnternetten veya dokümandan yakalanan telefon numarasını arama
• Yerindelik tabanlı çağrı yönlendirme
•

Arama kaydı

Tek tıkla sabit diske kaydetme, Bağlı olan abonenin otomatik
ses kayıdı, Kaydedilmiş dosyaya işlem yapma

Rehber yönetimi

Dinamik veritabanı araması, Paylaşılan 15,000 (Dahili)/30,000
(Harici) UCS veritabanı, Lokal olarak yönetilen özel veritabanı
• Otomatik Outlook veritabanı senkronizasyonu, LDAP araması,
Veritabanı alma ve verme, ACT!, GoldMine, Outlook, Excel, CSV
•

Sistem Gereklilikleri

Ağ yönetimi

•

Video konferans hizmetleri

•

Çok sayıda senaryo düzenleme, Gelen CID flltreleme
Saat dilimi tabanlı yönlendirme, Esnek hedef ataması
• Yerindelik tabanlı çağrı yönlendirme
•

Sunucuyla ilgili özellikler
İstemci kullanım istatistikleri, Sunucu durumunu izleme

•
•

Yönetici uyarısı, Kayıt yönetimi

UCS İstemci

UCS Sunucu

Pentium IV (Core2 Duo 3 veya üzeri)

Pentium Core2 Duo 3.0GHz

512~1GB Bayt DRAM ve 200 MB boş HDD

2GB RAM ve 1GB boş sabit disk

1024 x 768 ekran kartı tavsiye edilir
Donanım gereklilikleri

100/1000 Base-T NIC

100/1000 Base-T veya hızlı NIC

Tam dubleks ses kartı
USB kulaklık tavsiye edilir
Ağ Kamerası (Opsiyonel)
Microsoft Windows XP Professional, 2008/2003 server

İşletim Sistemi Sunucusu

Microsoft Windows XP / Vista / 7 veya üzeri

Vista Business / Enterprise / Ultimate Edition veya üzeri
Microsoft Windows 7 Edition Professional/Enterprise/Ultimate

Başlıca Özellikler
Sunucu başına kaydedilebilecek maksimum istemci sayısı

15,000 istemci

Maksimum eşzamanlı oturum açma sayısı

2,000~6,000 istemci

Maksimum kaydedilecek kullanıcı sayısı

sunucu başına 15,000 dahili / 30,000 harici

Maksimum kaydedilecek uygunluk bilgisi sayısı

istemci başına 200 uygunluk bilgisi kullanıcısı

Anında Mesajlaşma

200 Plansız grup ve 30 Sohbet odası

Bireysel Çağrı Yönlendirme

İstemci başına 10 senaryo

Dosya gönderme

İstemci başına 5 taraf ve 3 dosya

Uygulama paylaşımı

Etkinlik başına 6 parti

Video Konferans

4CIF, CIF, QCIF aracılığıyla 6 katılımcı ve 8 grup

İstemci başına kayıt geçmişi saklama

2,000 olay

Kulaklık ahize anahtarlama entegrasyonu

En son Plantronics ve Jabra modelleri

ANDROID IÇIN UCS MOBIL İSTEMCI

Video araması

Özellikler

•

Android Mobil Telefon
Ağ: Wi-Fi, 3G ve 4G
• Ön kamera: Video araması için
• LCD çözünürlüğü: 800 X 480 (Tavsiye edilen)
• LCD modu: Yatay / dikey
• SD Kart: Kamera / galeri ve paket indirme için
• Android 2.3 ve 4.0
• 5 hesap kullanıcısına kadar
•

•

•

Ayarlar

Arama sunucusu bilgileri
Tuşlama kuralı, LDAP sunucu opsiyonu, zil sesi opsiyonu, ses
kontrolü
• Otomatik Oturum Açma
• Bildirim
•
•

Uygunluk Bilgisi

İstemci, telefon ve IM uygunluk bilgisi görüntüleme ve değiştirme
• Telefon: Meşgul, Boşta, DND, CFWD
• Video: Ağ durumu veya kameralı mobil telefon
• Video ve telefon meşgul gösteriminin manüel olarak değiştirilmesine
izin verilmez.
• Günün mesajlarını görüntüleme ve değiştirme
• İlişkili Özellikler (Çevrim-içi / Çevrim-dışı)
• Detay Bilgi Seç / Göster / Üye Filtrele
• Üye Yönetimi (Arama / Sime / Engelleme / Engellemeyi Kaldırma /
Taşıma)
•

Gelen / Giden arama • Sessiz, Telefon hoparlörü
Video duraklatma / Video başlatma: Video paketini durdurma
ve yeniden göndermeye başlama

Anında Mesaj/Mesaj

P2P(1:1) veya Plansız (P2P IM sırasında başkalarının davet edilmesi)
tipler
• Opsiyon Menüsü: Katılımcıların listesini göster, üye ekle, ana pencereyi
göster, IM’yi kapat
• Dahili ve sabit hatta SMS
• Not bırakma
•

Kayıt geçmişi
•
•

Lokal depolama aygıtına kayıt
Cevapsız arama, gelen arama, giden arama, sesli posta, SMS, IM, not
ve yönetici mesajı

Bildirim: Cevapsız arama, sesli posta, SMS, not bırakma, 		
IM, gelen arama

Opsiyonlar: Arama kuralı, zil sesi, oturum açma profilleri, kod 		
çözücü seçimi

Çağrı Kontrolü

Basit mod / Telefon modu
Tüm sistem özelliklerine erişim ve telefon Modunda IP
Telefon özellikleri
• Konferans ve konferans odası yönetimi
•
•

WINDOWS IÇIN UCS MOBIL İSTEMCI

Özellikler

Microsoft WM 6.1/6.5 tabanlı
• 480 x 800 (VGA) için optimize edilmiş
•

Rehber Yönetimi

Merkezi rehber taraması: UCS paylaşımlı veritabanı, Lokal Outlook
veritabanı, LDAP
• Grup Yönetimi: Üye taşıma, silme
• Rehberden Arama, E-posta ve IM
•

Uygunluk Bilgisi

İstemci, telefon ve IM uygunluk bilgisi görüntüleme ve değiştirme
• Günün mesajlarını görüntüleme ve değiştirme
• Üyenin grubunu görüntüleme
• Uygunluk bilgisi görünümünden Arama, E-posta ve IM

Android için iPECS UCS Mobil İstemci

Anında Mesaj/Mesaj

Programlanabilir tuş takımı tabanlı çoklu oturum IM
Maksimum 6 katılımcı
• Mesaj şablonu
• Mesaj şifreleme
• Dosya gönderme / Alma (P2P, One file)
• Dahili ve sabit hatta SMS
• Not bırakma
• Yöneticiden yönetici mesajı
•
•

Kayıt geçmişi:

•

Arama Kontrolü
•
•

GIPS kalite motoru ile sağlam sesli arama işlemleri
IP köprüleme, konferans grup araması, transfer, aramayı aktarma,
programlanmış arama, DND, vb.
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Bildirim:
Options:

SMS, dosya gönderme, IM, Not bırakma,
cevapsız arama, tarama ve filtreleme

Cevapsız arama, sesli posta, SMS, not bırakma,
IM, gelen arama
Arama kuralı, zil sesi, oturum açma profilleri, 			
kod çözücü seçimi

iPECS bir Ericsson-LG Markasıdır

