
Jesteś już przygotowany na All IP?

Jeszcze nie? 

Właśnie teraz nadszedł najlepszy 
czas przejścia na Voice over IP  
z firmą innovaphone!

Bezproblemowe przejście
W pierwszym etapie brama VoIP innovaphone zostanie 
zainstalowana pomiędzy klasycznym systemem telefo-
nicznym oraz ISDN-Trunk. Z niskimi nakładami inwesty-
cyjnymi możesz w ten sposób już dzisiaj przejść na IP  
i przygotować infrastrukturę telekomunikacyjną w Two-
jej firmie na przyszłość z All IP. Cechą szczególną jest: za-
równo teraz jak i w przyszłości nie wystąpią dodatkowe 
koszty zakupu licencji dotyczących interfejsów SIP.

Najlepsza ochrona inwestycji
Decydując się na rozwiązanie innovaphone podejmujesz 
krok w kierunku zrównoważonych inwestycji w infrastruk-
turę telekomunikacyjną Twojej firmy. Z jednej strony wdra-
żasz stopniowo przyszłościowe rozwiązanie, z drugiej stro-
ny możesz nadal korzystać z urządzeń analogowych, takich 
jak telefony i faksy. Płynna migracja pozwala na stopniowe 
wejście w świat IP, w różnych etapach. Użytkownik sam 
podejmuje decyzję, jak szybko chce przejść na kompletne 
rozwiązanie innovaphone Unified Communications. 

Najnowsze aplikacje
Rozwiązanie komunikacyjne od innovaphone to wie-
le różnorodnych możliwości opartych na najnowszych 

Na całym świecie obserwujemy zmianę sieci analogowych lub łączy ISDN na All IP. Wkrótce wszystkie kanały komuni-
kacji – telefonia stacjonarna i mobilna, telewizja oraz Internet obsługiwane będą wyłącznie za pośrednictwem Voice 
over IP. Sieć ISDN będzie niebawem należeć do przeszłości i zostanie całkowicie zastąpiona przez All IP.

Dlaczego właśnie teraz nadszedł najlepszy czas przejścia na technologię Voice over IP z innovaphone?

funkcjach i aplikacjach z zakresu telefonii IP oraz Uni-
fied Communications. Aplikacje UC: Video, Application 
Sharing, Office Integration, Mobility, Faks lub Voicemail 
ułatwiają komunikację między zespołami i pracownika-
mi i przyczyniają się w ten sposób w znacznym stopniu 
do optymalizacji procesów biznesowych.

Voice jako aplikacja IT
Voice ewaluował w ostatnich latach do aplikacji IT–   
z pewnością również w Twojej firmie. Dlatego poroz-
mawiaj z nami, ekspertem od IT, i dowiedz się, w jaki 
sposób możesz skorzystać z wielu wartości dodanych 
integracji głosu i danych w firmie.

Z innovaphone przejście na technologię All IP nie jest 
uciążliwą koniecznością, ale perspektywiczną decyzją  
w kierunku inteligentnego i wydajnego rozwiązania Pure 
IP. Rozwiązanie to okaże się szybko bardzo opłacalne.

Chcesz dowiedzieć się więcej o All IP z innovaphone? 
Skontaktuj się z nami!
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