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Köszönjük a 3CX telefonrendszer iránti érdeklődését, engedje meg, hogy a Procomp Telecom 

Kft, mint a gyártó magyarországi disztribútora, bemutathassuk röviden a 3CX szoftvert és ki-

egészítőit. A leírásban a szoftveres fejlesztések bemutatását megpróbáljuk naprakészen tar-

tani, azonban ez sajnos a fejlesztés ütemét nem minden esetben tudja követni. 

 

1. 3CX rendszerismertető 
 

A világ, és benne a telekommunikáció jelentős átala-

kulásokon megy keresztül. Ma már a mobilitás, a ru-

galmasság, a hatékony munkavégzés megköveteli, 

hogy a gyártók ehhez alkalmazkodjanak és ebben tá-

mogassák a felhasználóikat. A VoIP ma már nem csak 

a nagy nemzetközi cégek kiváltsága, elérhetővé vált 

bárki számára. Ma már nem csak a szoftverek fejlesz-

tői, hanem a felhasználók is látják a lehetőségeiket, azt, hogy mennyire egyszerűen és rugal-

masan kihasználhatják a VoIP rendszerek által nyújtott szolgáltatásokat.  

 

Az open source / nyílt forrású VoIP telefonrendszerek komoly hátrányai mára mindenki szá-

mára nyilvánvalóvá váltak, a felhasználók ma már nem akarnak kiszolgáltatottá válni egy szűk 

körben, mindenféle gyártó támogatás és garanciák nélküli fejlesztésektől. 

 

3CX a SIP ajánlásokon alapuló VoIP telefonközpont szoftvert a Microsoft Windows, ill. Linux 

Debian platformra fejlesztette ki, megkönnyítve az IP telefonok (szoftver és hardver) kezelését 

és használatát.  

 

1.1 A 3CX VoIP telefonközpont alkalmazás legfontosabb előnyei 
 

• Web-alapú konfigurációs felhasználói felület, rendszer beállítások mentése / vissza-

töltése 

• Díjmentes automata kezelő / IVR szoftver licensz a bejövő hívások elosztásához („ha 

Ön ismeri a kívánt mellék számát, most tárcsázhatja ….. stb…”) 

• Díjmentes hangrögzítés szoftver licensz 

• Díjmentes és korlátozás nélküli Windows / MAC softphone kliens szoftver 

• Díjmentes és korlátozás nélküli Android / iOS kliens szoftver 

• Díjmentes és korlátozás nélküli SIP trönk csatlakozás 

• VoIP kommunikációra alkalmas, akár meglévő számítógépes hálózat felhasználása  

• Távoli munkavégzés támogatása 

• Többféle gyártó SIP telefonjainak támogatása  

• A VoIP átjárókon keresztül a hagyományos fővonali- és mellékállomási interfészek is 

használhatók maradnak  
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• A mellékállomások és telefonvonalak száma nincs korlátozva 

• Unified Communication funkciók  

o hangpostafiók értesítések e-mailben  

o valós idejű információk a felhasználói jelenlétről 

• Click to Dial és Call Pop-up funkciók Microsoft Outlookhoz 
 
 

1.2 Softphone alkalmazás PC-re, notebookra, tabletre  

 
A 3CX rendszerhez ingyenes Windows és MAC alapú softphone kliensek használhatók. Más 
rendszerekkel ellentétben a 3CX-hez nem szükséges sem az új rendszerhez, sem pedig bővítés 
esetén softphone licenszek megvásárlása, azok díjmentesek.  
 
Fontos, hogy a rendszerhez nem szük-
ségesek hardveres telefonok, a felso-
rolt kliensekkel teljeskörűen elérhe-
tőek és használhatók a rendszer szol-
gáltatásai. 
 
A 3CX softphone-jával számítógépről 
indíthat és fogadhat hívásokat a mun-
kahelyi telefonrendszeren keresztül 
még akkor is, amikor az irodán kívül 
tartózkodik. Mikrofonos fejhallgatóval 
a 3CXPhone akár teljes mértékben he-
lyettesítheti az asztali telefont. 
 
A lehetőség, hogy látható más kollégák állapota („Jelenlét kijelzés” már a Professional Edition-
ban), rengeteg időt takaríthat meg, mert elkerülhetők a szükségtelen telefonhívások, vagy 
hangposta-értesítések. Az állapot beállításával pl. elkerülhetők a zavaró hatások abban az 
esetben, ha elfoglalt. 
 

• Szükségtelenné teszi hangpostafiók ellenőrzését 

• Minden 3CX Professional kliens számára látható: Mac, Windows, iOS & Android 
 

http://www.3cx.com/global/hu/ip-telefonkozpont/windows-mac-telefon/
http://www.3cx.com/global/hu/ip-telefonkozpont/android-iphone-voip/
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1.3 Mobilitás – GSM integrációs lehetőségek 

 
A 3CX telefonrendszerhez díjmentesen 
elérhetők az Android / iPhone kliensek 
is. A munkahelyi mellékállomások bárhol 
használhatók, a hívások fogadhatók a mo-
bil klienssel az irodai mellékállomásáról, 
átirányíthatók a hívások a kollégáknak 
anélkül, hogy az ügyfeleknek másik szá-
mot kellene tárcsázniuk. A vállalatok szá-
mára lehetővé teszi a mobiltelefon-költ-
ségek csökkentését, a hatékonyság növe-
lését, és biztosítja, hogy egyetlen beér-
kező hívása se vesszen el! 
 
A 3CX lehetővé teszi a natív iPhone és Android VoIP kliensek számára a folyamatos frissítést. 
Automatikusan kerüli meg a távoli tűzfalak tevékenységét, hívható 3G-ről vagy bármely Wifi-
ről. A 3CX Android és iPhone kliensei teljes mértékében támogatják a PUSH szolgáltatást, ezzel 
lehetővé teszik, hogy a GSM telefon készenléti állapotban lehessen, így növelve az akkumulá-
tor élettartamát. 
 

• Ingyenes kliens alkalmazás 

• A világ legnépszerűbb Android és iOS VoIP kliense 

• “PUSH” üzemmód az akkumulátor élettartamának növelése érdekében  

• Beépített SIP tunnel/proxy megoldás  
 
 

1.4 Call Center modul 

 
A mai piaci körülmények között bármilyen méretű vállalkozásnak elsődleges feladata a meg-
lévő és új ügyfeleinek minőségi kiszolgálása. A hagyományos alközponti rendszerekben a call 
center funkciók elérése rendkívül drága, de biztosan nehezen beállítható.  
A 3CX telefonrendszer Professional Edition verziója ezt megfizethető áron elérhetővé teszi an-
nak érdekében, hogy a felhasználók csak a saját üzletükre összpontosíthassanak. 
 
A 3CX Professional Edition Call Center funkciói a teljesség igénye nélkül a következők lehetnek: 

1.4.1 Részletes valós-idejű várakozósori statisztika 

• Várakozósori statisztika 

• Hívók áttekintése a várakozósorban 

• Be- és kijelentkezett agentek 
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1.4.2 Részletes Agent Statisztika 

• az Agent teljes be- és kijelentkezett időtartama 

• Fogadott és nem fogadott hívások száma 

• Átlagos- és leghosszabb várakozási idő  
 

1.4.3 Visszahívás 

• Hosszadalmas várakozás esetén visszahívás felajánlás 

• az Agent felszabadulása esetén jelzés visszahívás igényről 

• Visszahívás értesítés emailben a Supervisor felé  
 

1.4.4 További várólisták 

• Leghosszabb várakozási idő 

• Legrövidebb beszélgetési idő 

• Legkevesebb megválaszolt/fogadott hívás 
 

1.4.5 SLA riasztások 

• Supervisor riasztása, ha a beállított értéket túllépi a várakozási idő 

• Supervisor riasztása e-mailben 
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1.4.6 Behallgatás / agent támogatás 

• a Supervisor behallgathat a beszélgetésbe a hívó tudta nélkül  

• a Supervisor - az agent támogatása érdekében - a hívó tudta nélkül adhat információt 
az agentnek 

 

1.4.7 Wallboard 

 

A 3CX Wallboard egy webalapú alkalmazás, mely valósidejű városori statisztikák kijelzését te-
szi lehetővé Supervisorok számára Call Center környezetben. Ennek köszönhetően a Supervi-
sor naprakész lehet a szolgáltatási 
szinttel kapcsolatban. Lehetősé-
gek: 
 

• Várakozó hívások 

• Összes beszélgetési idő  

• Összes fogadott hívás 

• Összes elveszett / nem fo-
gadott hívás 

• Foglalt agent-ek száma 

• Összese hívások száma (Fo-
gadott / Nem fogadott hí-
vás) 

• Visszahívások száma a 
rendszer által 

• Átlagos várakozási idő 
 
 

1.5 Azonnali üzenetküldés / chat 

Lehetővé teszi, hogy az alkalmazottak szöve-
ges chaten kommunikálhassanak egymással 
anélkül, hogy külső üzenetküldő rendszere-
ket kellene használniuk. A 3CX felhasználói a 
3CX Windows, Mac, iPhone és Android kli-
ensein keresztül küldhetnek bárhová és kap-
hatnak bárhonnan szöveges üzeneteket. 
 
 
 
 
 
 

http://www.3cx.com/global/hu/ip-telefonkozpont/windows-mac-telefon/
http://www.3cx.com/global/hu/ip-telefonkozpont/android-iphone-voip/
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1.6 WebMeeting – webes konferencia 
 
A 3CX egyszerűen használható videokonferencia-megoldása a 3CX WebMeeting lehetővé teszi 
a vállalatok számára, hogy időt és pénzt takarítsanak meg a virtuális értekezletek szervezésé-
vel, miközben élvezik a szemtől szemben folytatott megbeszélések előnyeit. A webes konfe-
renciák egyszerűen, néhány egérkattintással indíthatók a 3CX telefonkliensén keresztül. A 3CX 
WebMeeting a mindennapi kommunikáció számos formájában használható a termelékenység 
és hatékonyság növelése érdekében. 
 
A 3CX WebMeeting a Google 
WebRTC technológiáját használja, 
amely lehetővé teszi, hogy a Google 
Chrome / Firefox böngészőkön ke-
resztül folytasson videó- és hang-
kommunikációt. A résztvevők csatla-
kozásához nem szükséges külön 
szoftver, vagy beépülő modul tele-
pítése. 
 
A számtalan funkcióval rendelkező, 
felhasználóbarát 3CX WebMeeting növeli a munka hatékonyságát, míg a WebRTC integrációja 
és web alapú működése páratlanul egyszerű használhatóságot biztosít. A résztvevők anélkül 
csatlakozhatnak, hogy be kellene jelentkezniük valahol, egyszerűen beállíthatnak akár ad hoc 
megbeszéléseket is. A WebMeeting révén biztosítható a távoli segítségnyújtás munkatársak 
számára, prezentációk megosztása és természetesen ezen megbeszélések rögzítése is. 
 
A 3CX WebMeeting díjmentesen elérhető  

• a Standard Editionban 25 felhasználóig,  

• a Professional Editionban 100 felhasználóig,  

• míg az Enterprise Editionban 250 felhasználóig. 
 
 

1.7 3CX Cloud / felhő megoldás 
 
Napjainkban a felhőalapú szolgáltatások egyre inkább előtérbe kerülnek, hiszen az internet 
megbízhatósága már lehetővé teszi a kis- és középvállalatok számára, hogy a nagyvállalatok-
hoz hasonló megoldásokat használjanak hardver beruházás nélkül. A magyar piacon a külön-
féle szolgáltatók által biztosított felhőalapú szolgáltatások a legtöbb esetben csak az alapszol-
gáltatásokat nyújtják, a menedzselése pedig rendkívül körülményes.  
 
A 3CX Cloud megoldása viszont szolgáltatásait tekintve teljesen azonos az ügyfélhez telepített 
rendszerrel, ráadásul a menedzselése is rendkívül rugalmas. A 3CX Cloud rendszer fenntartója 
az interneten keresztül módosíthatja az összes beállítást, módosíthatja a rendszer- és mellék 
paramétereket.  

https://www.youtube.com/watch?v=2yTLuwD73GE
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A legfontosabb tulajdonságok: 
 

• A szoftver bérleti konstrukció semmilyen 
beruházást nem igényel  

• Teljes-értékű alközponti szolgáltatáskész-
let 

• Elérhetők a Softphone és Smartphone kli-
ensek  

• Használható hozzá az összes támogatott 
asztali SIP telefon 

• Támogatja a SIP fővonalakat 

• Egyszerű menedzselés 

• Telepítés akár távolról is 
 
 

1.8 Virtualizáció - Hyper V és VMware környezet  
 

A 3CX VoIP PBX telefonrendszer erőssége többek között abban rejlik, hogy teljes egészében 
szoftver-alapú. A rendszer telepítéséhez felhasználhatók 
akár a már meglévő szerverek is. Ezzel teljesen kihasználha-
tókká válnak a meglévő erőforrások, nem szükséges újabb 
drága és nehezen kezelhető rendszerekkel bővíteni a szer-
verparkot. Ráadásul a Hyper V, vagy Vmware környezetben 
virtualizálható a megoldás, a rendszer mentésnek és redun-
danciának köszönhetően tovább növelhető a biztonság. 

 

1.9 Modularitás – bővítési lehetőségek 
 

A hagyományos alközpontok, vagy open source alkalmazások az ismert okok miatt nehezen 
tarthatók kézben, a végfelhasználók gyakran válnak kiszolgáltatottá az egyes gyártóknak/kar-
bantartó cégeknek, vagy a saját IT munkatársaiknak. Ha a későbbiekben a rendszer bővítése 
válik szükségessé, az általában komoly költséget jelent.  

A 3CX-nél  

• Nincs mellékállomásonkénti bővítő licensz  

• Külön hardver és licenszek nélkül bővíthetők a SIP fővonali csatlakozások  

• Unified Communications szolgáltatások érhetők el plussz költségek nélkül 
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1.9.1 Integráció - Office 365 / Google / Outlook / Salesforce  

 
A 3CX Professional rendszer a VAD (Voice Applications Designer) modulon keresztül integrál-
ható számos CRM rendszerhez. A bejövő hívások a hívó fél telefonszáma alapján azonosítha-
tók, mely az ügyfélkapcsolat-kezelési rendszerben (CRM) különféle eseményeket válthat ki. A 
bejövő és kimenő hívások pontos naplózásának révén – a hívások időtartamának feltünteté-
sével – részletes jelentések hozhatók létre az ügyfelek és operátorok tevékenységéről. 
 

• Office 365, Google névjegyek, vagy a belső 
telefonkönyv használata 

• Telefonhívások kezdeményezése a CRM-
ből 

• Jelentések az ügyfelek és az operátorok te-
vékenységéről  

 
 

1.9.2 Integráció – Hotel PMS   

 
Fontos és kiemelt terület a Hotel Front Office rendszerekkel történő integráció.  
 
A 3CX Professional Edition Hotel Modulja 
révén a telefon rendszer és a Hotel Front Of-
fice rendszere együttműködhet egymással 
az oda-vissza információ küldés révén.  
Például a vendég megérkezésekor a Front 
Office terminálon történő check in informá-
ció a 3CX rendszerben a vendégszobai ké-
szüléket nemzetközi jogossá állítja, míg a 
vendég távozásakor a check out révén a te-
lefonhívásainak díjadatai megjelennek az összesített számlán. 
 
Főbb „Hotel funkciók” 
 

• vendég nevének kijelzése a recepción, a szobaszerviz stb. telefonokon 

• ébresztés a szobai telefon hívásával  

• check-in / check-out  

• szobastátusz jelzés a szobai telefonon keresztül 

• csatlakozás a legelterjedtebb Hotel Front Office rendszerekhez (Micros Fidelio, Room-
master, Protel, Brilliant stb.) 

• könnyen használható webes felület hotel személyzete számára 
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1.10 Különféle rendszer verziók összehasonlítása 

Fontos, hogy az alábbiakban ismertetett Standard / Professional verziókon kíül elérhető az 
Eneterprise verzió is, ami a Professional szolgáltatásaival azonos szolgáltatásokat biztosít, 
azonban a nagyobb üzembiztonság érdekében duplikált szervereken. 
 
 

 
 

 Standard Professional Enterprise

General Features
Extensions Unlimited Unlimited Unlimited

Number of Simultaneous Calls Supported > 1,024 > 1,024 > 1,024

Call Logging

Call Forward on Busy or No Answer

Call Routing by DID

Auto Attendant / Digital Receptionist

Voicemail/ Music on Hold

Central Phonebook

Call Transfer

MWI – Message Waiting Indicator

Ring Extension & Mobile Simultaneously

Automatic Pickup on Busy

Supports SIP Trunks/ Gateways

Sennheiser Headset Integration

Extensive Codec Support (G711, G722, GSM, Speex, ILBC)

G729 Codec Support

Busy Lamp Field (BLF)

Call Reporting

Call Parking / Pickup

Call Queuing

Call Recording

Intercom/ Paging

Call Recordings Management

Custom SMTP Server

Custom FQDN

Configure BLF’s from the Clients

Hot desking
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Management and Scalability
Web-based Management Console

Automated Provisioning of Devices

Real Time Web-based System Status

Integrated Web Server

Easy Backup and Restore

SBC to Configure Remote Extensions

VMware / Hyper-V Compatibility

Scheduled Backup

Connect Remote 3CX PBX Systems (Bridges)

Scheduled Restore

Inbuilt Fail Over Functionality

Standby Licence

Unified Communications
See the Presence of Your Colleagues

Receive Voice Mail via Email

Advanced Forwarding Rules

Setting Up Conference Calls

Click2Call Extension

Receive Faxes via Email as PDF

Integrated Fax Server

View Presence of Remote Offices

Call Center / Contact Center
Call Flow Designer

Advanced Queue Strategies

Advanced Call Reporting

Real Time Queue Statistics

Queue Reports

Barge In / Listen In / Whisper

Query Customer Name Based on Caller ID

Ability to Use 3CX Clients API

Link Company Directory with LDAP / ODBC

Sync Phonebook with Microsoft Exchange

Real Time Queue Monitoring

Wallboard

Switchboard Queue Manager View

Call Recordings Search

Supervisor can Log Agents In/Out

Supports External Agents

Callback if queue full

CRM Integration / Scripting Interface

SLA alerting/reporting
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Mobility
Android Client

iOS Client

Windows Client

Mac Client

Web client

Manage the 3CX Client from within the Console

Includes 3CX Tunnel to Avoid NAT Problems

IP Phone Management
Automatic Plug & Play Phone Provisioning

Manage IP Phones Network Wide from Console

Restart Phones Remotely

Update & Manage Firmware Network Wide

Supports Popular SIP Phones

Application Integration
Office 365 (address book only)

Microsoft Outlook

TAPI

Office 365

Salesforce

Microsoft Dynamics

Microsoft Exchange 2013 / LDAP / ODBC

Google Contacts

Exact

Zendesk

Freshdesk

act!

Datev

Hotel Module

Fidelio Certified

Mitel Compatible

Multiline TAPI

Web Conferencing
Plugin Free – WebRTC

One-click conference

Meeting Recording

Remote Control / Assistance

Screen Sharing

Unlimited Users

Participants Included 25 100 250
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2. A támogatott kiegészítők 
 

2.1 Grandstream IP telefonok  

 
 
GXP1610/1615 Small Business IP telefon 
 

• 132x48 pixel LCD kijelző 

• 1 vonal, 2 hívás megjelenítés 

• 3 XML programozható nyomógomb 

• Beépített POE (csak GXP1615) 

• Dual switched 10/100Mbps port, 

• 13 dedikált funkciógomb 

• Fejlett telefonos funkciók 

• 3 résztvevős konferencia 

• Hívásnapló 200 rekord 

• Letölthető telefonkönyv 500 tétel 

• RJ9 headset jack, EHS 

• Falra szerelhető 
 
 
GXP1625 Small Business IP telefon 
 

• 132x48 pixel hátsó megvilágítású grafikus LCD kijelző 

• 2 vonal 

• 3 XML programozható nyomógomb 

• Dual switched 10/100Mbps port, integrált PoE 

• Fejlett telefonos funkciók 

• HD kézibeszélő 

• 3 résztvevős konferencia 

• Hívásnapló 200 rekord 

• Letölthető telefonkönyv 500 tétel 

• RJ9 headset jack, EHS 

• Falra szerelhető 
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GXP1628 Small Business IP telefon 
 

• 132x48 pixel hátsó megvilágítású grafikus LCD kijelző 

• 2 vonal 

• 3 XML programozható nyomógomb 

• 8 előre programozható funkciógomb 

• Dual switched 10/100/1000Mbps port, integrált 
PoE 

• Fejlett telefonos funkciók 

• HD kézibeszélő 

• 3 résztvevős konferencia 

• Hívásnapló 200 rekord 

• Letölthető telefonkönyv 500 tétel 

• RJ9 headset jack, EHS 

• Falra szerelhető 
 
 
GXP1630 Small Business IP telefon 
 

• 132x64 pixel hátsó megvilágítású grafikus LCD kijelző, 

• 3 vonal 

• 3 XML programozható nyomógomb 

• 8 előre programozható funkciógomb 

• Dual switched 10/100/1000Mbps port, integrált PoE 

• Fejlett telefonos funkciók 

• HD kézibeszélő 

• 4 résztvevős konferencia 

• Hívásnapló 200 rekord 

• Letölthető telefonkönyv 500 tétel 

• RJ9 headset jack, EHS 
• Falra szerelhető 

 
 

 
GXP1760 Powerfull Mid-range HD IP telefon  
 

• 200x80 pixel hátsó megvilágítású grafikus LCD ki-
jelző, 

• 6 vonal, 3 SIP szám 

• 4 XML programozható nyomógomb 

• 8 előre programozható funkciógomb 

• 5 navigáció/menü nyomógomb 

• Dual switched 10/100Mbps port, integrált PoE 

• Fejlett telefonos funkciók 
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• HD kézibeszélő 

• 5 résztvevős konferencia 

• Hívásnapló 500 rekord 

• Letölthető telefonkönyv (XML, LDAP) 2000 tétel 

• RJ9 headset jack, EHS, USB 

• Falra szerelhető 

• 3 év garancia 
 
 
GXP1780/GXP1782 Powerfull Mid-range HD IP telefon  
 

• 200x80 pixel hátsó megvilágítású grafikus LCD kijelző, 

• 8 vonal, 4 SIP szám 

• 4 XML programozható nyomógomb 

• 8 előre programozható funkciógomb 

• 5 navigáció/menü nyomógomb 

• Dual switched 10/100Mbps (GXP1780), 
10/100/100Mbps (GXP1782) port, 

• Integrált PoE 

• Fejlett telefonos funkciók 

• HD kézibeszélő 

• 5 résztvevős konferencia 

• Hívásnapló 500 rekord 

• Letölthető telefonkönyv (XML, LDAP) 2000 tétel 

• RJ9 headset jack, EHS, USB 

• Falra szerelhető 

• 3 év garancia 
 
 
GXP2130_v2 Executive HD IP telefon  
 

• 320x240 pixeles, színes TFT kijelző 

• 3 vonal, 3 SIP szám 

• 8 programozható gyorshívógomb, dual color 

• 4 XML programozható funkciógomb  

• 5 navigáció/menü nyomógomb 

• 11 előre programozható funkciógomb 

• Dual switched 10/100/1000Mbps port, integrált PoE 

• HD kézibeszélő és a hangszóró 

• Fejlett telefonos funkciók, Magyar nyelvű menü 

• 4 résztvevős konferencia 

• Hívásnapló 500 rekord 

• Letölthető telefonkönyv 2000 tétel 
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• RJ9 headset jack,  

• Bluetooth V2.1 

• 3 év garancia 
 
 
GXP2135 Executive HD IP telefon  
 

• 320x240 pixeles, színes TFT kijelző 

• 8 vonal, 4 SIP fiók 

• 8 programozható gyorshívógomb, dual color 

• 4 XML programozható funkciógomb  

• 5 navigáció/menü nyomógomb  

• 11 előre programozható funkciógomb 

• Dual switched 10/100/1000Mbps port, integrált PoE 

• HD kézibeszélő és a hangszóró 

• Fejlett telefonos funkciók, Magyar nyelvű menü 

• 4 résztvevős konferencia 

• Hívásnapló 500 rekord 

• Letölthető telefonkönyv 2000 tétel 

• RJ9 headset jack,  

• Bluetooth V2.1 

• 3 év garancia 
 
GXP2140 Executive HD IP telefon  
 

• 480x272 pixeles, 4,3” színes TFT kijelző 

• 4 vonal, 4 SIP szám 

• 5 programozható funkciógomb 

• 5 XML programozható nyomógomb  

• 5 navigáció/menü nyomógomb 

• 11 előre programozható funkciógomb 

• Dual switched 10/100/1000Mbps port, integrált 
PoE 

• HD kézibeszélő és hangszóró 

• Bluetooth V2.1 

• Fejlett telefonos funkciók, Magyar nyelvű menü 

• 5 résztvevős konferencia 

• Hívásnapló 500 rekord 

• Letölthető telefonkönyv 2000 tétel 

• RJ9 és USB port 

• Extension modul kapcsolható 4x40 gomb, GXP2200ext 

• 3 év garancia 
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GXP2160 Executive HD IP telefon  
 

• 480x272 pixeles, 4,3” színes TFT kijelző  

• 6 vonal, 6 SIP szám 

• 24 gyors tárcsázó gomb, dual color 

• 5 XML programozható funkciógomb  

• 5 navigáció/menü nyomógomb  

• 11 előre programozható funkciógomb 

• Dual switched 10/100/1000Mbps port, integrált 
PoE 

• HD kézibeszélő 

• Bluetooth V2.1 

• Fejlett telefonos funkciók, Magyar nyelvű menü 

• 5 résztvevős konferencia 

• Hívásnapló 500 rekord 

• Letölthető telefonkönyv 2000 tétel 

• RJ9 és USB port 

• 3 év garancia 
 

 
GXP2170 Executive HD IP telefon  
 

• 480x272 pixeles, 4,3” színes TFT kijelző  

• 12 vonal, 6 SIP fiók 

• 5 XML programozható funkciógomb  

• 5 navigáció/menü nyomógomb  

• 11 előre programozható funkciógomb 

• Dual switched 10/100/1000Mbps port, integrált PoE 

• HD kézibeszélő  

• Bluetooth V2.1, RJ9 és USB port 

• Fejlett telefonos funkciók, Magyar nyelvű menü 

• 5 résztvevős konferencia 

• Hívásnapló 500 rekord, Letölthető telefonkönyv 2000 tétel 

• Extension modul kapcsolható 4x40 gomb, GXP2200ext 

• 3 év garancia 
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2.2 Fejbeszélők  

 
Vezetékes fejbeszélők  
 
Szabványos USB csatlakozóval, plug&play telepítéssel. Napra-
kész firmware a tökéletes működés érdekében. A fejbeszélőket 
ergonómiailag tartós használatra tervezték, irodai környezetre, 
ultra könnyű, de ugyanakkor erős és tartós anyagokból. Minden 
fejbeszélő aktív hallásvédelemmel, mikroprocesszoros jelfeldol-
gozó technológiával, aktív zajszűréssel és intuitív hívásvezérlő 
egységgel van ellátva a professzionális és biztonságos használat 
érdekében. Választható mono és sztereo kivitelben, akár Hi-Fi 
frekvenciatartományra is. Minden fejbeszélő típusra 24 hónap ga-
ranciát vállal a gyártó.  
 
Vezeték nélküli fejbeszélők 
 
Akkor is fogadni tudja a beérkező hívásait, mikor nem tartózkodik 
az asztalánál. Az iparági vezető DECT CAT IQ technológia segítség-
ével akár 100 méter sugarú körben is kifogástalan a hang és ve-
zérlő információk átvitele, így biztosítva a szabad mozgás és haté-
kony munkavégzés lehetőségét. A rádiós fejbeszélő egységeket 
tartós használatra tervezték, és ennek köszönhetően nem mele-
gednek rá a fülre, könnyű, de tartós anyagokból készültek, nagy 
kapacitású akkumulátorral, melyek gyorsan újratölthetők. A dok-
koló állomások energia hatékonyak, és minimális a rádiófrekven-
ciás jelkibocsátásuk és kevés helyet foglalnak el. Választható 
mono és duo verzióban (kétfüles), illetve akár több eszköz csatla-
kozására alkalmas verzióban is. (Asztali készülék, PC, mobiltele-
fon). A készülékekre 24 hónap garanciát biztosít a gyártó.  
 
További típusokról, illetve asztali készülékek illesztésével kapcsolatban keressenek minket 
bizalommal! 
 

2.3 SIP Gateway-ek  

 
A 3CX rendszer alap kialakításban a SIP protokollt 
alkalmazó eszközöket támogatja, melyek listája 
megtalálható a gyártó weboldalán.  
 
Abban az esetben, ha meglévő és hagyományos interfészekkel (analóg, ISDN) rendelkező fő-
vonalak, vagy eszközök illesztése is szükséges, úgy az gatewayekkel valósítható meg.   
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2.4 GSM adapter 

 
A VoiceBlue Next a 2N VoIP GSM adapter kínálatának legújabb tagja, mely rendelkezik az ösz-
szes tipikus 2N szolgáltatással, mint: 
 

• PoE támogatás 

• Web alapú programozás 

• Intelligens bejövő-hívás irányítás 

• SMS üzenet küldés sikertelen hívás esetén 

• Visszahívás funkció 

• DTMF beválasztás hangbemondással vagy operátor közvetlen hívása 

• A bejövő-hívás irányítása a hívószám alapján 
 
 

3. Rendszer támogatás / gyártói maintenance 
 
A 3CX VoIP telefonrendszerre a gyártó az eladási árban 1 éves támogatást / szoftver követést 
nyújt. A támogatás futamideje alatt a megjelenő szoftver frissítések, upgrade-k díjmentesen 
letölthetők, telepíthetők.  
A gyártói támogatást (maintenance) évente érdemes megújítani, hiszen csak így érhető el, 
hogy a rendszerben használhatók legyenek a folyamatos fejlesztés által érkező új szolgáltatá-
sok, illetve az érvényes maintenance által a gyártónál díjmentessé válik a support szolgáltatás 
is, az esetleg fellépő hiba esetén díjmentesen nyithatók hibajegyek. 
A gyártói maintenance lejáratát követően a 3CX által biztosított és az árban beépített külön-
féle certifikátok már nem lesznek elérhetők, így azt a felhasználónak kell a külső szolgáltatók 
felé megfizetnie.  
 
 

3.1 Konfigurálás – rendszer menedzsment 
 
A 3CX rendkívül egyszerűen telepíthető, ill. a menedzsment, a rendszer fenntartása is közpon-
tosítható többek között az alábbi szolgáltatásokkal:  
 

• Támogatott IP telefonok firmware frissítése  

• Új mellék létrehozása távolról 

• IP telefonok speciális szolgáltatásainak kezelése, programozása 
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