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resources uit te besteden, maar ook bij lokaal gebruik 
van de Unified Communications oplossing zorgt Versie 
12r1 voor maximale beveiliging in All IP of Anywhere 
Workplace scenario’s.

Om nog beter aan de nieuwe eisen van de markt te 
kunnen voldoen, combineert innovaphone de nieuwe 
softwareontwikkelingen met een bijna geheel nieuwe 
generatie gateways. Snellere VoIP gateways met 
groter geheugen zorgen voor meer power en hoogste 
kwaliteit en veiligheid - made in Germany. 

De telecommunicatiewereld is in beweging, de trend 
gaat richting All IP. Tegelijkertijd ontwikkelt de tradi-
tionele kantoorwerkplek zich tot moderne Anywhere 
Workplace, waardoor de integratie van mobiele me-
dewerkers steeds belangrijker wordt. WebRTC biedt 
ongekende mogelijkheden, zoals de Call Me button. 
Cloud-oplossingen winnen steeds meer terrein in de 
markt en bieden vooral veel flexibiliteit. innovaphone 
introduceert met Versie 12r1 van de innovaphone 
PBX als één van de eerste Europese fabrikanten een 
Unified Communications cloud-oplossing, waarbij de 
volledige oplossing inclusief hardware gehuurd kan 
worden. De cloud biedt klanten de mogelijkheid hun 
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Door de geïntegreerde stroomvoorziening via gigabit 
ethernet (PoE) is er slechts één kabel nodig, die door 
de standaard van het toestel loopt. Een geïntegreerde 
ethernet-switch zorgt ervoor dat het toestel via een PC 
of andere netapparaten op het lokale netwerk aange-
sloten kan worden.

De IP112 is behalve als bureautoestel ook geschikt 
voor wandmontage. De standaard maakt het toestel 
niet alleen stabiel, maar zorgt ook voor een optimale 
stand voor de bediening van het toestel. Dezelfde 
standaard kan met twee schroeven aan de wand 
bevestigd worden. De telefoon wordt omgekeerd op de 
voet gezet, waardoor de kabeldoorvoer zich nu aan de 
onderkant bevindt. Een opzetbare haak zorgt ervoor 
dat de hoorn niet kan wegglijden.

Met de komst van Versie 12r1 wordt 
ook het allround toestel IP112 geïn-
troduceerd. Qua prestatie is de IP112 
vergelijkbaar met de design telefoons 
IP222 en IP232. De IP112 is ideaal te 

gebruiken voor telefonie en Unified Communications. 
Met het grote kleurenbeeldscherm en de 16 dynami-
sche functietoetsen (de functie is afhankelijk van het 
menu waarin de gebruiker zich bevindt) kan perfect 
gebruik worden gemaakt van het intuïtieve bedie-
ningsconcept van innovaphone en de gebruiker wordt 
comfortabel door de verschillende functies en apps 
geleid.

De IP112 telefoon heeft, in vergelijking met het instap-
model IP111, een extra USB-poort voor headsets en 
een gigabit-ethernet-poort. Beide telefoons hebben 
dezelfde behuizing met kleurenbeeldscherm en de 
uniforme innovaphone user interface.

3

IP telefoon IP112
New Devices.

In het kort
• Krachtige all-round telefoon  • True color kleurenbeeldscherm  • 16 functietoetsen  • 32 partnertoetsen

• Gigabit-ethernet-netwerkaansluiting  • Stroomvoorziening naar keuze via PoE of voeding (extra)  
• USB-headset-aansluiting  • Looping-in met PC  • Geschikt voor wandmontage



PBX en Unified Communications-platform voldoet. 
Met de nieuwe IP0011 gateway biedt innovaphone nu 
ook een voordelig en krachtig platform voor bekende 
en nieuwe applicaties, zoals de innovaphone SBC of 
de innovaphone Reverse Proxy (vanaf blz. 17) en de 
innovaphone PBX. 

Alle nieuwe gateways kunnen het Linux AP als appli-
catie platform gebruiken. Hiervoor is de traditionele 
Compact Flash kaart vervangen door een sleuf voor 
een mini-SSD, waardoor er extreem veel plek is voor 
optionele Linux applicaties. 

En last but not least zorgen de nieuwe innovaphone 
Gateways voor nog meer briljante HD-spraakkwaliteit, 
ook bij geringe bandbreedte, door de integratie van 
twee moderne spraakcodecs:  Opus en G.722. 

De nieuwe generatie VoIP gateways 
heeft aanzienlijk meer vermogen. 
Een krachtige CPU en aanmerkelijk 
meer geheugen zorgen samen met de 
speciaal op deze hardware afgestemde 

software ervoor dat alle taken in recordtijd volbracht 
worden. 

De gradatie van de gateways is ook bij deze genera-
tie aangepast aan de behoeftes van de klanten.  De 
IP311 heeft als enige innovaphone gateway analoge 
buitenlijnen en levert bovendien interne analoge aan-
sluitingen. De IP411 vervangt de IP302 en de IP305 
met twee BRI interfaces naar het publieke telefoonnet 
en heeft tevens interne analoge aansluitingen. Deze 
beide nieuwe gateways worden inclusief alle inter-
face-licenties geleverd. De IP811, die met vijf BRI 
aansluitingen en tien conferentiekanalen zowel de 
IP800 als de IP810 vervangt, is een krachtige midden-
klasse gateway, die aan alle eisen van een moderne 
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VoIP gateways
New Devices.

IP311
PBX en UC op één box voor analoge buitenlijnen of 
All IP

• Aanbevolen voor “all in one box” - PBX- en UC- 
installaties tot 50 gebruikers 

• 4 spraakkanalen (FXO)
• 2 analoge deelnemers (FXS)
• Alle hardware licenties inclusief
• Geen conferenties

IP411
PBX en UC op één box voor ISDN aansluitingen of 
All IP

• Opvolger van de IP302 en IP305
• Verenigt de voordelen van de IP302 en IP305
• Aanbevolen voor “all in one box” - PBX- en UC- 

installaties tot 50 gebruikers 
• 4 spraakkanalen (2 BRI)
• 2 analoge deelnemers (FXS)
• Alle hardware licenties inclusief
• Geen conferenties
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In het kort
• Linux AP op alle gateways  • 400 of 800 MHz CPU  • Groter geheugen  • Standaard met gigabit ethernet

• Klantgerichte gradatie  • mSATA-sleuf voor SSD harde schijf  • Spraakcodecs Opus en G.722

IP811
Toekomstvastheid en conferenties voor middelgrote 
installaties

• Opvolger van de IP800 en IP810
• Aanbevolen voor “all in one box” - PBX- en UC- 

installaties tot 200 gebruikers 
• Krachtige processor en groot geheugen 
• 10 spraakkanalen (5 BRI)
• 10 conferentiekanalen mogelijk

IP3011
Nieuw topmodel voor ISDN aansluitingen of All IP

• Opvolger van de IP3010
• Aanbevolen voor “all in one box” - PBX- en UC- 

installaties tot 500 gebruikers 
• 30 spraakkanalen (1 PRI)
• 30 conferentiekanalen mogelijk

IP0011
Het “geheime wapen” - SBC, Reverse Proxy, Media 
relay, PBX en UC

• Opvolger van de IP0010 met verder uitgebreide 
mogelijkheden

• Aanbevolen voor gestructureerde PBX- en UC- 
installaties tot 25.000 deelnemers (evt. in combina-
tie met andere gateways) 

• Ideaal ook als platform voor SBC of Reverse Proxy
• Geen conferenties

IP1130
Nieuwe krachtige mediagateway 

• Opvolger van de IP1060
• Mediagateway
• Geen PBX
• 30 spraakkanalen (1 PRI)
• 30 conferentiekanalen mogelijk



In de nieuwe analoog adapter IP29 zorgt een 400
MHz processor en 256 MB RAM nu voor meer dan vol-
doende vermogen. Bovendien ondersteunt de analoog 
adapter IP29 de spraakcodecs Opus en G.722. Opus 
ondersteunt HD-Voice bij geringe bandbreedte, zodat 
ook bij analoge verbindingen de bandbreedte met be-
houd van spraakkwaliteit verder verlaagd kan worden. 

De compacte analoog adapter voor 
acht analoge aansluitingen is aange-
past voor het krachtige hardware plat-
form van de nieuwe reeks gateways. 
Hij vervangt de analoog adapter IP28 

en is ook beschikbaar als combipack met twee IP29’s 
inclusief inbouwrack. 
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Analoog adapter IP29
New Devices.

In het kort
• Acht analoge aansluitingen  • 400 MHz CPU met 256 MB geheugen

• Spraakcodecs Opus en G.722  • Stroomvoorziening via PoE



presence status aangegeven worden, wat voor meer 
transparantie binnen een team zorgt. Bovendien zijn 
alle gedetailleerde oproeplijsten van binnenkomende 
en uitgaande oproepen beschikbaar. Wanneer via 
myPBX mobile gebeld wordt, wordt de oproeplijst ge-
synchroniseerd met de oproeplijst van de smartphone 
en ook die van de myPBX client op de PC. Wanneer 
een gesprek via myPBX loopt, wordt de oproeplijst met 
myPBX mobile gesynchroniseerd, maar niet met de 
oproeplijst van de smartphone. 

Iedere browser onthoudt heel praktisch de toegangs-
gegevens van de gebruiker en het bij voorkeur ge-
bruikte toestel (bijv. de smartphone)

De Unified Communications Client 
myPBX van innovaphone is als webap-
plicatie op alle browsers en bestu-
ringssystemen te gebruiken. Daarom 
is myPBX vanaf ieder mobiel toestel 

te gebruiken - iPhone, iPad, Android Phone, Windows 
Phone, BlackBerry etc. 

De Mobility-module zorgt ervoor dat mobiele telefoons 
in de innovaphone PBX geïntegreerd kunnen worden. 
Hierdoor worden ze als interne deelnemer van de PBX 
herkend en kunnen ze gebruik maken van de functio-
naliteiten van het telefoniesysteem. Een aparte server 
is niet nodig, aangezien de Mobility oplossing volledig 
in de innovaphone PBX geïntegreerd is. 

innovaphone myPBX mobile is een combinatie van 
innovaphone Mobility en de innovaphone UC client 
myPBX, en, naar behoefte, de apps myPBX for 
Android en iOS (naar verwachting beschikbaar met 
Versie 12r2, momenteel als Beta).

Aangezien de UC client myPBX een browser-oplos-
sing is, moet de PBX voor een mobiele toegang via 
een openbaar IP-adres bereikbaar zijn. Hiervoor biedt 
de innovaphone PBX voldoende veiligheidsmecha-
nismen (vanaf blz. 18. Anywhere Workplace). Zodra 
de PBX beschikbaar is, kan myPBX zich vanaf iedere 
mobiele browser aanmelden. 

De combinatie van smartphone en myPBX app zorgt 
voor flexibiliteit naar alle kanten en tegelijkertijd alle 
functionaliteiten van een volwaardig onderdeel van het 
IP-telefoniesysteem innovaphone PBX. Direct na de 
start van innovaphone myPBX mobile zijn alle favo-
rieten zichtbaar, heeft de gebruiker toegang tot alle 
centraal beheerde contacten en kan hij zijn eigen in- 
stellingen maken. Verder kan onderweg de eigen 
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myPBX mobile
New Services.

In het kort
• One-number concept  • Toegang tot alle contacten van de centrale PBX  • Op ieder mobiel toestel te gebruiken  

• Presence, favorieten en federation onderweg  • Tegelijkertijd alle voordelen van mobiele telefoon gebruiken  
• myPBX chat  • Synchronisatie van oproeplijsten  • Integratie van smartphones als zakelijk toestel



Telefoonconferenties krijgen vanaf 
innovaphone Versie 12r1 een gezicht. 
Conferencing kan nu ook per videote-
lefonie. 

De videoconferentie beschikt over sprekerherken-
ning: wanneer er een conferentie met meerdere 
videotelefonie-deelnemers plaatsvindt, is altijd 
alleen de conferentiedeelnemer die op dat moment 
spreekt op het beeldscherm te zien. Wanneer men 
zelf spreekt, ziet men dus zichzelf in beeld. Confe-
rentiedeelnemers die zonder videobeeld deelnemen, 
worden met een lege placeholder aangeduid op het 
scherm. Doordat er slechts één videobeeld getoond 

wordt, spaart de innovaphone PBX rekenkracht en 
zijn er geen extra hardware resources vereist.

Het aantal beschikbare kanalen hangt af van het aan-
tal gelicenseerde conferentiekanalen van de betref-
fende innovaphone VoIP gateway. Ook Conferencing 
vindt bij innovaphone op het hoogste veiligheidsni-
veau plaats en is daarbij nog steeds een bijzonder 
slanke oplossing. 

Bovendien kunnen externe deelnemers nu ook via 
WebRTC (vanaf blz. 10 WebRTC – conferenties) 
voor alle conferenties gebruik maken van innovapho-
ne Application Sharing, samen met video.

Videoconferenties
New Services.
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In het kort
• Conferencing nu ook met video  • Op dat moment sprekende deelnemer wordt getoond

• Integratie van externe deelnemers via WebRTC



Vanaf 12r1 profiteren ook Apple users en gebrui-
kers van andere besturingssystemen van de Unified 
Communications functionaliteiten van de platformon-
afhankelijke innovaphone WebRTC oplossing. Het 
veiligheidsaspect wordt hierbij geen moment uit het 
verloren: De WebRTC verbinding, zowel spraak, video 
als Application Sharing, voldoen door DTLS-SRTP 
altijd aan de hoogste beveiligingseisen. 

Ook nu geldt dat innovaphone WebRTC standaard op 
alle toestellen ondersteunt. Er is geen speciale We-
bRTC gateway nodig zoals bij de meeste momenteel 
op de markt beschikbare oplossingen. De innovapho-
ne oplossing blijft hierdoor uiterst slank en slim geïm-
plementeerd, zonder server. 

Al sinds Versie 11 zijn alle eindtoestel-
len van de innovaphone PBX compati-
bel met webbrowsers die de WebRTC- 
technologie ondersteunen. Met Versie 
12r1 zijn er nu volledig nieuwe moge-

lijkheden voor WebRTC met de innovaphone PBX. 

Behalve real time verbindingen voor spraak is nu 
ook videotelefonie naar externe deelnemers moge-
lijk. Bovendien kan er met slechts één klik en zonder 
verdere authenticatie van de gesprekspartner gebruik 
worden gemaakt van Application Sharing. Vooral voor 
support-scenario‘s of medewerkers van verschillende 
bedrijven die samen aan één document werken, is de 
WebRTC oplossing van innovaphone een ongecom-
pliceerd en krachtig alternatief voor tot nu toe op de 
markt beschikbare communicatie oplossingen. 

Om gebruik te kunnen maken van de WebRTC oplos-
sing is alleen een PC met bijbehorende webcam en 
een passende headset benodigd. Wanneer men vanuit 
WebRTC belt, verschijnt eerst een vraag of er gebruik 
mag worden gemaakt van de aanwezige webcam en 
microfoon en aansluitend wordt de oproep direct via 
de webbrowser opgezet. Videotelefonie en Application 
Sharing staan ook als extra keuze ter beschikking, en 
kunnen eenvoudig per muisklik gestart worden.  

Op deze eenvoudige manier kan vanaf nu iedere me-
dewerker, iedere partner en iedere – potentiele - klant 
via een website of een portaal tijdelijk een volwaardig 
deelnemer van de innovaphone PBX zijn en eenvou-
dig en intuïtief gebruik maken van de verschillende 
toepassingen – uiteraard met de hoogst mogelijke 
beveiliging en geheel zonder gesprekskosten. 
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WebRTC
New Services.

In het kort
• Nieuw: Video en Application Sharing via WebRTC • Platformonafhankelijk  • Gebaseerd op webbrowser

• Beveiligingsprotocol DTLS-SRTP  • Slimme innovaphone implementatie – zonder server
• Standaard op alle innovaphone eindtoestellen

by innovaphone



zowel intern als extern, zichtbaar. Het voordeel van 
telefoonconferenties met WebRTC is dat ook ex-
terne deelnemers mee kunnen doen. Zij krijgen via 
WebRTC van buitenaf toegang tot de innovaphone 
PBX en kunnen ook per video deelnemen en met 
Application Sharing de gedeelde applicaties van de 
interne PBX-deelnemers zien. Op deze manier kun-
nen eenvoudig webinars, trainingen e.d. met externe 
deelnemers opgezet worden. Dit gebeurt altijd op het 
hoogste veiligheidsniveau met DTLS-SRTP-encryptie 
en met veilige authenticatie. 

Vanaf Versie 12 is het ook mogelijk 
om via WebRTC telefoonconferenties 
met video en Application Sharing te 
houden met de innovaphone PBX. 
Externe, via WebRTC verbonden 

deelnemers profiteren ook van deze geavanceerde 
functionaliteiten. 

Interne deelnemers (met myPBX Launcher) kunnen 
hierbij zelf content delen en bekijken. Tevens kunnen 
meerdere deelnemers tegelijk meerdere applicaties 
delen. De gedeelde inhoud is voor iedere deelnemer, 
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In het kort
• Video en Application Sharing via WebRTC  • Veilige verbinding met DTLS-SRTP

• Integratie van externe deelnemers  • Ideaal voor webinars en trainingen

WebRTC - conferenties
New Services.



WebRTC kan in veel verschillende 
toepassingsgebieden worden ge-
bruikt. Het maakt niet alleen commu-
nicatie per telefonie, videotelefonie 
of Application Sharing mogelijk, maar 

ook de implementatie van webapplicaties zoals een 
Call Me button met beschikbaarheidsgegevens (pre-
sence). 

De Call Me button is als JavaScript beschikbaar in de 
innovaphone myPBX Toolbox (zie blz. 12 “myPBX  
Toolbox”) en kan, met een beetje kennis van pro-
grammeren, op de eigen website worden geïn-
stalleerd. Het ontwerp van de Call Me buttons kan 
volledig zelf bepaald worden en perfect in de eigen 
bedrijfsstijl geïntegreerd worden. De presence status 
van de medewerker van wie het telefoonnummer aan 

In het kort
• Klantencontact met slechts één klik  • Geïntegreerde presence status mogelijk

• Eenvoudige integratie op eigen website  • Geen gesprekskosten

WebRTC - Call Me button
New Services.

de Call Me button gekoppeld is, wordt in real time 
op de website getoond. De klant ziet op deze manier 
direct welke contactpersoon op dat moment beschik-
baar is. 

De oproep wordt met een simpele klik op de Call Me 
button gestart. Wanneer deze voor het eerst gebruikt 
wordt, wordt de gebruiker ook gevraagd of het sys-
teem toegang tot zijn camera en microfoon mag krij-
gen. Na bevestiging wordt de oproep naar de in het 
systeem opgeslagen extensie van de innovaphone 
PBX geleid. Op deze eenvoudige manier kan vanaf 
nu iedere medewerker, iedere partner en iedere – po-
tentiele - klant via een website of een portaal tijdelijk 
een volwaardig deelnemer van de innovaphone PBX 
zijn – uiteraard met de hoogst mogelijke beveiliging 
en geheel zonder gesprekskosten
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Voorbeelden van typische toepassingen: 

• Een Call Me button kan op de website geplaatst 
worden, zodat klanten direct met één klik bij een 
bepaalde contactpersoon terechtkomen (bijv. bij de 
centrale of de verkoopafdeling). 

• Voor een webinar hoeft slechts een uitnodiging op 
de website geplaatst te worden, en deelnemers 
krijgen per muisklik heel eenvoudig toegang. Inbel-
gegevens of het installeren van software worden 
overbodig. 

• Bepaalde aanspreekpartners van het bedrijf wor-
den op de website voorgesteld met hun contact-
gegevens en presence status. Afhankelijk van hun 
beschikbaarheid kunnen ze direct gebeld worden. 

De myPBX Toolbox biedt onbegrens-
de mogelijkheden voor webdesigners 
en app-ontwikkelaars. Hij bestaat uit 
een JavaScript-bibliotheek die de ge-
bruiker de mogelijkheid geeft op zijn 

eigen website gebruik te maken van communicatie-
functies van de innovaphone PBX. Op deze manier 
kunnen applicaties met spraak, video, desktop sha-
ring en presence gegevens eenvoudig en ook met 
geringe programmeerkennis geheel op de individuele 
behoeftes van het bedrijf aangepast worden en op 
alle mogelijke platforms geïntegreerd worden. 
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myPBX Toolbox
New Services.

In het kort
• Webapplicaties door JavaScripts  • Veelzijdige integratiemogelijkheden  

• Beveiligde verbinding via DTLS-SRTP



bekende Unified Communications features beschik-
baar en daarbovenop de nieuwste functies zoals 
WebRTC en de integratie van mobiele medewerkers. 
Het voordeel van de innovaphone Cloud is de flexi-
biliteit. Voor iedere werkplek zijn er individuele keu-
zemogelijkheden voor features en eindtoestellen. De 
innovaphone Cloud is naar wens schaalbaar en biedt 
een naadloze integratie in bedrijfsprocessen. 

Voor iedere cloud-klant wordt  een eigen innovaphone 
PBX opgezet in een datacenter van innovaphone. Op 
deze manier heeft iedere klant exclusief zijn eigen 
innovaphone PBX in de cloud. Klantgegevens wor-
den alleen op de eigen IPVA (innovaphone Virtual 
Applicance) opgeslagen, en niet centraal. Updates 
kunnen individueel per klant naar diens innovaphone 
Cloud-PBX gestuurd worden. De gehuurde PBX wordt 
beveiligd met het innovaphone V12 beveiligingscon-
cept.

Cloud-oplossingen zijn inmiddels niet 
meer weg te denken uit het bedrijfsle-
ven. Met de innovaphone PBX is nu 
ook een krachtige en uiterst flexibele 
telefonie en Unified Communications 

oplossing in de cloud mogelijk. Een systeem huren 
biedt een interessant alternatief voor de aanschaf van 
een systeem. De innovaphone PBX is ideaal geschikt 
als platform. Of het nu om een virtuele Unified Com-
munications-, Hosted PBX- of IP Centrex-oplossing 
gaat, met de innovaphone PBX bent u technologisch 
altijd een stap vooruit. 

Vanaf Versie 12r1 biedt innovaphone nu ook cloud- 
infrastructuur aan en stelt deze infrastructuur ter 
beschikking aan klanten. innovaphone is hiermee één 
van de eerste Europese fabrikanten die een Unified 
Communications cloud-oplossing aanbiedt, waarbij 
ook de hardware, inclusief telefoons, compleet ge-
huurd kan worden. In de innovaphone Cloud zijn de 
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In het kort
• Unified Communications cloud-oplossing  • Flexibel en individueel vorm te geven

• Geen onderhoud, wordt volledig door aanbieder verzorgd  • Toekomstvastheid door regelmatige updates 
• Maximale beveiliging door geavanceerde versleuteling  • Compleet huurmodel, ook voor telefoons 

innovaphone Cloud
New Services.



provider en zijn SIP verbinding in de configuratie-inter-
face selecteren, waarna automatisch alle noodzakelij-
ke aanmeldingsgegevens in het invoerscherm ver-
schijnen. Het invoerscherm wordt per SIP verbinding 
gegenereerd en aangepast en vraagt gegevens op 
met door de betreffende provider gebruikte termino-
logie. Hierdoor verloopt het aanmeldingsproces bij de 
provider een stuk makkelijker, aangezien de gegevens 
sneller gevonden en op de juiste plek ingevuld kunnen 
worden. 

innovaphone test al met enige regelmaat reeds ge-
certificeerde SIP verbindingen, om de compatibiliteit 
ervan ook op de lange termijn te kunnen verzekeren. 
Deze tests vinden in sommige gevallen ook ʼs nachts 
plaats. innovaphone neemt graag suggesties van 
klanten en resellers aan voor compatibiliteitstests van 
verdere SIP providers en verbindingen.

In heel Europa wordt gewerkt aan 
de netwerkomstelling van analoge of 
ISDN aansluitingen naar het unifor-
me Internet Protocol (IP). All IP is in 
opmars. Er is al lang niet meer slechts 

één SIP verbinding, maar meerdere SIP verbindingen 
en SIP providers waaruit gekozen kan worden. Hier-
door wordt het voor IP-telefonie oplossingen steeds 
meer van belang om compatibel te zijn met veel SIP 
providers. innovaphone is daarom continu betrokken 
bij compatibiliteitstest voor nieuwe SIP verbindingen 
die gecertificeerd moeten worden voor de innovapho-
ne PBX. 

innovaphone zal  in de toekomst de profielen van 
geselecteerde en voor de innovaphone PBX gecertifi-
ceerde SIP providers direct in de user interface van de 
innovaphone PBX opslaan. De gebruiker kan de juiste 

SIP Profiles
New Services.

In het kort
Eenvoudigere, snellere en makkelijkere configuratie van de SIP verbinding op de innovaphone PBX

• Automatisch tonen van veiligste verbindingsmogelijkheid 
• Individueel aangepast aan SIP verbinding door integratie provider-specifieke terminologie 

SIP

14



daardiseerde beveiligingsprotocollen gecontroleerd 
worden. Het protocol DTLS-SRTP maakt encryptie van 
eindtoestel naar eindtoestel mogelijk. Deze hoge mate 
van veiligheid is naar behoefte beschikbaar voor alle 
verbindingen van de innovaphone PBX. 

De toenemende uitbreiding van SIP aansluitingen als 
gevolg van de omstelling naar All IP die in heel Euro-
pa aan de gang is, zorgt voor onzekerheid en nieuwe 
eisen op het gebied van beveiliging, aangezien door 
All IP elke PBX ook voor het internet geopend moet 
worden. 

Een bijzondere uitdaging voor de veiligheid ontstaat 
bovendien door de eis van onbeperkte communicatie 
en mobiliteit (Anywhere Workplace), die we bijvoor-
beeld zien bij Unified Communications oplossingen die 
ook gebruik kunnen maken WebRTC.

In het kader van Versie 12r1 zijn in het bijzonder voor 
All IP en Anywhere Workplace scenario‘s nieuwe be-
veiligingsmechanismen ontwikkeld, zoals innovaphone 
SBC en innovaphone Reverse Proxy, die samen voor 
maximale veiligheid zorgen. 

Systematische dataspionage en tal 
van aanvallen van hackers op bedrijfs-
netwerken hebben bij veel bedrijven 
onzekerheid veroorzaakt. Bij innovap-
hone had en heeft veiligheid steeds de 

hoogste prioriteit. 

De innovaphone PBX beschikt over diverse bevei-
ligingsmechanismen die samen de best mogelijke 
bescherming bieden tegen de meest uiteenlopende 
soorten aanvallen. Hierdoor mag innovaphone bijv. 
het „IT Security made in Germany“-keurmerk voeren, 
dat door TeleTrusT, het Duitse federale verbond voor 
IT-beveiliging wordt toegekend. Het wordt uitsluitend 
aan Duitse IT-bedrijven toegekend die hun producten 
in Duitsland ontwikkelen en die strenge voorwaarden 
stellen aan IT-beveiliging en privacybescherming.

De innovaphone PBX loopt op een in eigen huis ont-
wikkeld besturingssysteem, dat uiterst slank en snel 
is. Virussen, wormen en Trojaanse paarden zijn geen 
match voor dit besturingssysteem. Alle verschillende 
manieren van communicatie, van verbindingsopbouw, 
spraak- en dataverbindingen tot beheer en toegang tot 
adresgegevens kunnen via een groot aantal gestan-
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In het kort
• IT Security made in Germany  • End-to-end encryptie  

• innovaphone SBC  • innovaphone Reverse Proxy
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te schermen wordt vaak gebruik gemaakt van Session  
Border Controllers. innovaphone heeft een in eigen 
huis ontwikkelde SBC in de IP telefonie en Unified 
Communications oplossing innovaphone PBX geïnte-
greerd en raadt aan de innovaphone PBX uitsluitend 
met de innovaphone SBC te gebruiken.  

Interne gesprekken binnen een bedrijf lopen volledig 
via het eigen intranet en zijn versleuteld met DTLS 
Indien de verbinding naar de SIP provider uitvalt, zijn 
interne gesprekken nog steeds mogelijk. Met een 
tweede verbinding kan redundantie opgezet worden, 
waardoor de beschikbaarheid verder verhoogd wordt. 

De vraag naar All IP stijgt door de 
netwerkomstelling die momenteel in 
Europa plaatsvindt van analoge of 
ISDN aansluitingen naar het uniforme 
Internet Protocol (IP).  In sommige lan-

den heeft de overschakeling naar All IP al bijna overal 
plaatsgevonden en is ISDN vrijwel verdwenen. Of het 
nu gaat om telefonie, tv, video of mobiele communi-
catie: In heel Europa zullen binnen enkele jaren alle 
communicatiekanalen geheel via het Internet Protocol 
lopen. 

In een All IP installatie is de innovaphone PBX alleen 
naar de SIP provider geopend. Om deze opening af 
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innovaphone heeft de SBC-functies geïmplementeerd 
als onderdeel van het V12 beveiligingsconcept en de 
SBC in de innovaphone PBX geïntegreerd. De Ses-
sion Border Controller van innovaphone ondersteunt 
alle relevante beveiligingsmechanismen en beveiligt 
de innovaphone PBX op betrouwbare wijze tegen 
aanvallen uit het internet. Een verdere externe SBC is 
niet nodig. Dit maakt het geheel eenvoudiger en is een 
kostenvoordeel voor de klant. Het typische gebruiks-
scenario van de innovaphone SBC is de verbinding 
met een SIP provider. 

Afhankelijk van de beveiligingsbehoefte zijn er ver-
schillende configuratiemogelijkheden voor de innova-
phone SBC.  Iedere architectuur is denkbaar, van een 
speciaal apparaat in een demilitarized zone (DMZ) tot 
een “all in one box”, d.w.z. innovaphone SBC, innova-
phone PBX en innovaphone Reverse Proxy op het-
zelfde apparaat, maar qua software gescheiden. De 
IP0011 is ideaal geschikt als platform voor de innova-
phone SBC. 

Om, in het kader van All IP, SIP trunks 
te beveiligen, zijn Session Border 
Controller (SBC)-functies vereist. Het is 
noodzakelijk dat de PBX zich naar de 
SIP provider opent, en deze opening 

wordt met SBC zo veilig mogelijk gemaakt. 

SBC-functies: 

• Interne encryptie wordt naar de provider toe ontsleu-
teld, aangezien de meeste providers geen encryptie 
lezen kunnen. 

• ICE-, STUN- en TURN-mechanismen voor de vei-
lige overdracht van spraakdata door NAT-routers/ 
firewalls 

• Protocol Translation voor het vertalen van interne en 
externe VoIP-protocollen 

• Aanpassing van telefoonnummers enz. 
• Doorsturen van mediadata naar de juiste externe 

eindpunten (media relay) 
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• Ter beveiliging in scenario‘s met SIP-trunks en andere installaties  • Direct in de innovaphone software geïntegreerd

• Verschillende configuratiemogelijkheden afhankelijk van beveiligingsbehoefte  
• IP0011 ideaal als platform voor innovaphone SBC  • Eenvoudig te installeren
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werk waarin de innovaphone PBX zich bevindt, naar 
het internet geopend. Pas dan is de mobiele integratie 
van smartphones, bijvoorbeeld via myPBX mobile, 
mogelijk. Om via WebRTC te communiceren, dient het 
interne netwerk ook geopend te worden. Dit geldt ook 
in het geval van medewerkers die thuis werken. 

Ondanks dat de innovaphone PBX naar buiten ge-
opend wordt, is met de innovaphone oplossing nog 
steeds de hoogst mogelijke veiligheid gegarandeerd 
door het gebruik van de innovaphone Reverse Proxy. 

Steeds meer bedrijven zien de trans-
formatie van de traditionele kantoor-
werkplek naar meer moderne en 
flexibele werkplek concepten. Een 
veilige communicatietechnologie om 

op ieder moment met collega‘s of klanten in contact te 
treden vormt de basis voor alle Anywhere Workplace 
concepten. 

De innovaphone PBX moet in een dergelijk Anywhere 
Workplace scenario van buitenaf toegankelijk gemaakt 
worden. Hiervoor wordt het particuliere, interne net-
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Features van de innovaphone Reverse Proxy:

• Voor ieder protocol kunnen verschillende forwardings 
geconfigureerd worden  

• Herkennen van aanvallen op basis van de frequentie 
van mislukte verbindingspogingen 

• Geslaagde en mislukte verbindingspogingen worden 
geteld en weergegeven 

• Bij herkende aanval wordt IP adres automatisch aan 
een blacklist toegevoegd 

• Toegankelijke blacklist
• Handmatig verwijderen en toevoegen van een IP 

adres uit of aan de blacklist door de beheerder 
• Handmatig toevoegen van een betrouwbaar IP adres 

aan een whitelist 
• Beperking op speciale IP netwerken configureerbaar 

De innovaphone Reverse Proxy levert 
het antwoord op beveiligingsvragen in 
Anywhere Workplace scenario’s. Het is 
in deze context een belangrijk element 
van het innovaphone beveiligingscon-

cept en is een zelfstandig onderdeel van de innova- 
phone PBX. 

De innovaphone Reverse Proxy fungeert als centrale 
instantie voor alle binnenkomende verbindingen uit het 
internet. Door het gebruikte protocol te decoderen, kan 
hij de aanvragen op basis van verdere protocol-speci-
fieke informatie doorsturen naar de interne apparaten. 

Aangezien alle externe verbindingen op de innova- 
phone Reverse Proxy binnenkomen, is het mogelijk 
hier informatie over herkende aanvallen te zien. 
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In het kort
• Overal vandaan veilige toegang op de innovaphone PBX  • Ondersteunt mobiel werken 

• Centrale instantie voor alle binnenkomende verbindingen uit het internet  • Herkent aanvallen
• Configureerbaar doorsturen (forwarding) van data-pakketten  • Black- en whitelist

innovaphone Reverse Proxy en 
innovaphone SBC

(IP0011)

SIP provider

WebRTC

myPBX mobile

Call Me button

Thuiswerkplek

Firewall
innovaphone PBX



innovaphone AG | Böblinger Straße 76
71065 Sindelfingen | Duitsland

Tel +49 7031 7 30 09-0
Fax +49 7031 7 30 09-9
www.innovaphone.com

E-mail: info@innovaphone.com


