
Home Office by innovaphone
Komfortowa praca zdalna w biurze domowym! 

Praca zdalna bez żadnych ograniczeń 
System telefoniczny IP innovaphone PBX z uniwersalną 
platformą do pracy i komunikacji innovaphone myApps 
umożliwi Ci kontynuowanie codziennej pracy tak, jak do- 
tychczas. 

• niezależnie od lokalizacji - praca w dowolnym miejscu 
 i czasie

• zawsze elastyczny - myApps dostosowuje się indywidual- 
 nie do każdego urządzenia – komputera stacjonarnego,   
 laptopa, smartfona lub tabletu

• gotowy do użycia - nie potrzebujesz skomplikowanej in-  
 frastruktury VPN 

Optymalne rozwiązanie dla każdej firmy
Dla małych i średnich firm z kilkoma oddziałami jak również dla 
dużych przedsiębiorstw - to idealne rozwiązanie dla każdego:

• elastycznie rozszerzalny

• nieskończenie skalowalny 

• odpowiedni dla każdej wielkości i profilu przedsiębiorstwa

Praca zdalna w domu z niewielkim wyposażeniem 
Wszystko co potrzebujesz do pracy zdalnej w domu to brama 
VoIP innovaphone, telefon (telefon IP lub softphone) i spraw-
ne połączenie internetowe. Zakres naszego rozwiązania jest 
zawsze taki sam. Ma to również zastosowanie niezależnie od 

tego, czy zdecydujesz się na instalację lokalną, w której apli-
kacje innovaphone myApps działają na bramie lub są zwir-
tualizowane, czy też na kompletne rozwiązanie pracy zdalnej 
z chmury, gdzie nie obowiązują żadne wymagania sprzętowe. 

Bezpieczeństwo jest zagwarantowane podczas pracy 
zdalnej w domu 
Liczne funkcje i mechanizmy bezpieczeństwa są standar- 
dowo zintegrowane w centrali innovaphone PBX i są dostępne 
bezpłatnie.

• innovaphone Session Border Controller (SBC) zapewnia   
 niezawodną ochronę przed atakami

• innovaphone Reverse Proxy wykrywa i blokuje ataki na   
 wczesnym etapie

• Protokoły bezpieczeństwa DTLS-SRTP i ICE (STUN + TURN) 
 zapewniają szyfrowanie typu „end-to-end“

• Dwustopniowe uwierzytelnienie niezawodnie zapobiega   
 nieupoważnionemu dostępowi

Praca zdalna w domu – teraz również z chmury  
Teraz możesz korzystać z naszej platformy innovaphone  
myApps do pracy i komunikacji również z chmury oblicze-
niowej. Komercyjna elastyczność i technologiczna prostota 
naszego rozwiązania w chmurze pozwala na wykorzystanie 
pełnego zakresu funkcji uniwersalnej platformy pracy i komu-
nikacji innovaphone myApps - bez dużych inwestycji i wydat-
ków na obsługę i konserwację.
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Życie zawodowe i prywatne zostało prawie na całym świecie 
zdominowane przez koronawirusa. Wielu pracodawców 
poszukuje rozwiązań mających na celu ochronę zdrowia  
swoich pracowników. W bardzo krótkim czasie ważne stały 
się środowiska pracy, które umożliwiają pracę zdalną, a także 
są łatwe i szybkie w konfiguracji. innovaphone ma właśnie 
takie rozwiązanie dla Ciebie!

https://www.innovaphone.com/pl/cloud/myapps-cloud.html
https://www.innovaphone.com/pl/cloud/myapps-cloud.html

