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innovaphone is specialist voor professionele bedrijfscommuni-
catie en biedt met het kernproduct innovaphone PBX een pure 
IP oplossing die geschikt is voor iedere bedrijfsgrootte en  
–structuur en die voor 100% in eigen huis ontwikkeld is. 

Klanten die voor een innovaphone PBX kiezen, krijgen een IP 
telefoniesysteem dat behalve de traditionele telefoniefuncties 
zoals wisselgesprekken of chef/sec. ook alle moderne commu-
nicatiemogelijkheden zoals video, chat, application sharing en 
nog veel meer beheerst. Door zijn brede scala aan functies, hard-
ware platforms, eindtoestellen en software oplossingen weet de 
innovaphone PBX aan ieder individueel eisenpakket te voldoen. 
Bovendien kenmerkt hij zich dankzij het in-house ontwikkelde 
besturingssysteem door een slanke en robuuste productarchitec-
tuur die geheel zonder server werkt. 

Bij innovaphone krijgt u een IP telefoniesysteem en Unifi ed 
Communications oplossing – uit één hand en perfect op elkaar 
afgestemd. Stap nu ook over op innovaphone en breng uw 
bedrijfscommunicatie naar een nieuw niveau. 

UW SPECIALIST VOOR 
IP COMMUNICATIE 
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COMFORTABEL TELEFONEREN MET 
DE INNOVAPHONE PBX
Ieder bedrijf heeft een telefoniesysteem nodig. Het 
is de basisvoorwaarde voor goed functionerende 
bedrijfscommunicatie. De eisen die aan een tele-
foniesysteem gesteld worden, lopen enorm uiteen 
en hangen af van de bedrijfsstructuur. Een klein 
kantoor met een paar medewerkers heeft andere 
behoeftes dan een middelgrote fi rma of een groot 
bedrijf met een uitgesproken fi liaalstructuur. 

Het VoIP telefoniesysteem innovaphone PBX biedt 
onder het motto „Pure IP Communications“ de 
perfecte oplossing voor al deze structuren. De 
innovaphone PBX is van het begin af aan heel 
bewust als pure IP oplossing ontwikkeld en onze 
klanten profi teren nu nog steeds van deze unieke 
productarchitectuur. 

Alles in één box – VoIP Gateways
■  Basis voor complete innovaphone PBX – geen 

server nodig
■  SIP-, ISDN- of analoge aansluitingen
■  Platform voor de IP telefonie en Unifi ed 

Communications oplossing

Integratie van vestigingen
■  Perfecte samenwerking voor medewerkers in 

verschillende vestigingen 
■ Bedrijfsinterne communicatie zonder extra kosten 
■ Geïntegreerde presence gegevens 

Geleidelijke overgang
■  „Zachte migratie“ – stap voor stap naar VoIP 

technologie 
■  Met behoud van bestaande infrastructuur 

tijdens overgang 
■  Investeringskosten worden in kleine stukken 

gedeeld 

Traploze schaalbaarheid
■  Geschikt voor iedere bedrijfsgrootte 
■  Alle toestellen van de innovaphone PBX kunnen 

onderling gecombineerd worden 
■  De innovaphone PBX groeit fl exibel mee met het 

bedrijf zonder op capaciteitsgrenzen te stoten 

Security made in Germany
■  innovaphone oplossingen voeren het „IT Security 

made in Germany“-keurmerk
■  Maximale beveiliging door in-house ontwikkeld 

besturingssysteem en effi  ciënt redundantie 
concept 

■  Integratie van de meest moderne beveiligings-
technologieën 

All IP – prima uitgerust met innovaphone
■  Eenvoudige overstap van ISDN/analoog naar 

VoIP
■  Hard- en software uit één hand: De totaal-

oplossing van innovaphone



UNIFIED COMMUNICATIONS 
BY INNOVAPHONE
Alleen maar telefoneren is verleden tijd. Unified 
Communications heeft de toekomst. Collega’s en 
zakenpartners pakken in eerste instantie niet meer 
de telefoon, maar hebben tal van andere mogelijk-
heden om contact op te nemen of informatie uit  
te wisselen. Hierdoor zijn ze beter bereikbaar en 
efficiënter en worden de arbeidsprocessen sneller. 
Dit is alleen mogelijk met een uniforme en geïnte-
greerde communicatiestructuur. En dat is precies 
wat de Unified Communications oplossing van de 
innovaphone PBX biedt. 

Verschillende elementen, zoals bijv. chat, presence, 
video, Office- en mobiele integratie, applica tion 
sharing of conferencing, maken van de innovaphone 
PBX een volwassen en nog steeds slanke commu-
nicatie-totaaloplossing. Het bijzondere hieraan is 
dat ondanks de omvangrijke UC-functies van de 
innovaphone PBX de traditionele IP telefonie nooit 
wordt vergeten. Deze is perfect geïntegreerd in alle 
Unified Communications-elementen. 

innovaphone Telephony
■  Belangrijk onderdeel van UC by innovaphone
■  Alle gangbare kenmerken (bijv. chef/secr.- 

functie) worden ondersteund 
■  Passende aanvulling door in-house ontwikkelde 

telefoons 

innovaphone UC client myPBX
■  Eenvoudig, overzichtelijk en intuïtief 
■  Dezelfde user interface:  audio, video, presence, 

chat, application sharing, conferencing, mobility
■  Overal beschikbaar: op kantoor, thuiswerkplek  

of onderweg

innovaphone Video
■  Eenvoudige en slanke video oplossing, incl.  

videoconferenties 
■  Lage implementatiekosten, weinig band   - 

breedte benodigd 

innovaphone Fax
■  Snel en ongecompliceerd faxen versturen of  

ontvangen met eigen PC, ook mobiel 
■  Mail client fungeert als faxapparaat en maakt 

mail-to-fax en fax-to-mail mogelijk

innovaphone Conferencing
■  Spontane conferenties met meerdere personen, 

ook in verschillende vestigingen, zonder al te 
veel technische moeite of extra hardware 

■  Audio & video

innovaphone Office Integration
■  Weergave beschikbaarheid van collega’s of  

partners 
■  Presence informatie wordt synchroon getoond 

op innovaphone telefoons, in UC client myPBX  
en in Outlook 

innovaphone Voicemail
■  Professionele, geïntegreerde, server-onafhan-

kelijke en voor hele netwerk beschikbare voice-
mail-oplossing 

■  Altijd aanspreekbaar en bereikbaar – geen  
enkele oproep gaat verloren

innovaphone Mobile Integration
■  One-number-concept: hetzelfde nummer bij 

binnenkomende en uitgaande oproepen –  
zowel met smartphone als bureautoestel 

■  In-house ontwikkelde innovaphone smartphone 
apps voor Android & iOS

innovaphone Application Sharing
■  Individuele documenten of hele desktop  

eenvoudig en spontaan met collega’s delen,  
zonder installatie of authenticatie 

■  Efficiënter samenwerken

innovaphone WebRTC
■  Webbrowser wordt softwarephone van de  

innovaphone PBX
■  Eenvoudige integratie van externe deelnemers  

in de innovaphone PBX incl. video en  
application sharing 

■  Directe contactopname via Call Me button



INNOVAPHONE
Pure IP Communications made in Germany

Al sinds de oprichting van het bedrijf in 1997 is 
innovaphone gespecialiseerd in de ontwikkeling en 
productie van pure IP communicatiesystemen. Deze 
jarenlange ervaring en intensieve ontwikkelings-
werkzaamheden maken de innovaphone PBX tot 
een unieke en doordachte IP telefonie en Unifi ed 
Communications oplossing – ook vanuit de cloud.

Onafhankelijk – ook het bestuur is in eigen hand

innovaphone is volledig in privébezit en de aandeel-
houders zijn tegelijk ook het managementteam. 
Het internationaal gerichte, onafhankelijke bedrijf 
werd en wordt nog steeds duurzaam gevormd door 
deze aandeelhoudersstructuur, en heeft zich mede 
hierdoor als betrouwbare partner op de Europese 
markt weten te vestigen. 
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