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innovaphone specjalizuje się w profesjonalnej komunikacji 
biznesowej i oferuje rozwiązanie innovaphone PBX, określane 
mianem „pure IP”. Rozwiązanie to dostosowane jest zawsze do 
wielkości i potrzeb fi rmy oraz opracowane jest w 100% przez 
inżynierów działu rozwoju innovaphone.

Klienci, którzy zdecydują się na innovaphone PBX, otrzymają 
system telefoniczny IP, który obsługuje standardowe funkcje 
telefoniczne, takie jak przełączanie pomiędzy dwoma lub kilko
ma rozmowami telefonicznymi, funkcję szef – sekretarka oraz 
wszystkie nowoczesne funkcje zintegrowanej komunikacji, ta
kie jak wideo, czat, Application Sharing  i wiele innych. Dzięki 
precyzyjnie zaprojektowanej strukturze oprogramowania, sze
roko rozbudowanym komponentom sprzętowym, integracji 
wielu różnorodnych standardowych funkcji i nowoczesnych 
aplikacji, system ten dostosowany jest zawsze do indywidual
nych wymagań i potrzeb klienta. innovaphone PBX działa na 
kompaktowym i szczególnie szybkim systemie operacyjnym, 
opracowanym przez inżynierów innovaphone i nie wymaga 
użycia serwera. 

Rozwiązanie telefonii IP oraz Unifi ed Communications fi rmy 
innovaphone pochodzi z jednego źródła i obejmuje wszystko co 
jest niezbędne do elastycznego i skutecznego porozumiewania
się. Dołącz do grona zadowolonych Klientów innovaphone i 
wprowadź komunikację w Twojej fi rmie na nowy poziom. 

Twój specjalista ds. 
komunikacji IP



10 powodów, dla których warto 
wybrać INNOVAPHONE

Niezależna fi rma

Urządzenia końcowe i 
oprogramowanie z jednego źródła

Innowacyjne 
rozwiązanie

Kompaktowe rozwiązanie 
bez serwera

Pure IP – czysta 
komunikacja IP 

Własny system operacyjny 

Rozwiązanie możliwe 
również w chmurze

Najwyższy poziom 
bezpieczeństwa systemu

Kompletne rozwiązanie 

Made in Germany

Urządzenia końcowe i 
oprogramowanie z jednego źródła



MAKSYMALNY KOMFORT TELE-
FONOWANIA Z INNOVAPHONE PBX
Każda fi rma musi w obecnych czasach posiadać 
sprawnie funkcjonującą komunikację korporacyjną, 
nie tylko głosową, ale obecnie również wielousłu
gową, najlepiej zintegrowaną w jednym urządzeniu. 
Jest to podstawowy warunek pozwalający efektyw
nie zarządzać fi rmą. Wymagania w stosunku do 
systemu telefonicznego są bardzo zróżnicowane i 
zależą od struktury organizacyjnej i zakresu działa
nia fi rmy. 

System telefoniczny VoIP innovaphone PBX spełnia 
doskonale wymagania stawiane w środowisku bizne
sowym i zapewnia różnorodne funkcje telefoniczne, 
kierując się mottem „Pure IP Communications“. inno
vaphone PBX to rozwiązanie, które bazuje na czystej 
komunikacji IP. Z innovaphone jest się doskonale 
przygotowanym na migrację do All IP, ponieważ ar
chitektura produktów innovaphone umożliwia płynne 
i stopniowe przechodzenie z ISDN do Voice over IP.

Wszystko w jednym urządzeniu – 
bramy VoIP
■  Fundament całego systemu innovaphone PBX – 

bez serwera  
■  Porty SIP, ISDN, FXO, FXS
■  Platforma dla telefonii IP oraz rozwiązania UC

Zintegrowana infrastruktura w fi rmach z 
wieloma oddziałami
■  Efektywne sposoby współpracy między pracowni

kami różnych lokalizacji 
■ Darmowe połączenia wewnątrz sieci 
■  Aktualne informacje o dostępności współpracow

ników

Stopniowa migracja do VoIP
■  „Płynna migracja“ czyli stopniowe przejście do 

technologii VoIP 
■  Zachowanie istniejącej infrastruktury podczas 

migracji 
■  Koszty wdrożenia nowego systemu rozłożone są 

w czasie

System w pełni skalowalny 
■  Dla fi rm każdej wielkości 
■  Wszystkie urządzenia systemu innovaphone PBX 

mogą być dowolnie łączone tworząc spójny i 
zintegrowany system  

■  Możliwości rozbudowy innovaphone PBX są 
nieograniczone

Security made in Germany
■  Rozwiązania innovaphone wyróżnione zostały 

znakiem jakości  „IT Security made in Germany“ 
■  Maksymalne bezpieczeństwo: własny system 

operacyjny i koncepcja redundancji 
■  Integracja najnowszych mechanizmów bezpie

czeństwa  

All IP – z innovaphone jesteś doskonale 
przygotowany  
■  Proste przejście z ISDN do VoIP
■  Urządzenia końcowe i oprogramowanie z jednej 

ręki: kompletne rozwiązanie komunikacyjne od 
innovaphone



UNIFIED COMMUNICATIONS 
BY INNOVAPHONE
Jednousługowe systemy telefoniczne to przeszłość.
Nowoczesna komunikacja w przedsiębiorstwie 
związana jest z Unified Communications. Pracow
nicy rezygnują coraz częściej z tradycyjnych metod 
komunikacji i sięgają do zintegrowanych narzę-
dzi, dzięki którym są bardziej elastyczni i mobilni.  
Komunikacja zunifikowana jest nieodłączną czę-
ścią wszystkich procesów biznesowych w firmie. 
System innovaphone PBX oferuje wszechstronne 
narzędzie do komunikacji – rozwiązanie Unified 
Communications. 

Różnorodne metody komunikacji  takie jak, np. czat, 
Presence, wideo, Office Integration, Mobility, Appli-
cation Sharing oraz Conferencing zintegrowane są 
w jeden system, który tworzy kompletną platfor-
mę komunikacyjną w systemie innovaphone PBX,  
gwarantując w dalszym ciągu „szczupłe i uniwersal-
ne” rozwiązanie. Szczególną cechą rozwiązania od 
innovaphone jest: klasyczna telefonia IP jest nadal 
bardzo ważnym narzędziem komunikacyjnym i jest 
doskonale zintegrowana z rozwiązaniem Unified 
Communications. 

innovaphone Telephony
■  Ważny element rozwiązania UC by innovaphone
■  Obsługiwane są wszystkie standardowe funkcje 

(np. funkcja ChefSek)
■  Telefony opracowane przez innovaphone dosko-

nale uzupełniają cały system 

innovaphone UC-Client myPBX
■  Prosty w użyciu, przejrzysty z intuicyjną obsługą   
■  Ujednolicony interfejs do zarządzania wszystkimi 

elementami UC:  audio, wideo, Presence, czat, 
Application Sharing, Conferencing, Mobility

■  Dostępny w każdym miejscu: w biurze, podczas 
pracy w domu oraz w podróży

innovaphone Video
■  „Szczupłe“, proste w obsłudze rozwiązanie z 

wideokonferencjami  
■  Niskie koszty wdrożenia, wysoka jakość nawet 

przy niskiej przepustowości łącza

innovaphone Fax
■  Elastyczne rozwiązanie Fax do szybkiego wysyła-

nia i odbierania faksów za pomocą komputera, 
również w podróży  

■  Klient poczty elektronicznej (MailtoFax, Faxto-
Mail)

innovaphone Conferencing
■  Konferencje ad hoc z wieloma użytkownikami 

jednocześnie, między różnymi lokalizacjami, bez 
dodatkowego sprzętu

■  Rozmowy audio & wideo

innovaphone Office Integration
■  Monitorowanie statusu dostępności współpra-

cowników w czasie rzeczywistym
■  Status dostępności innych użytkowników (Pre-

sence) w telefonie biurkowym, w UCClient 
myPBX oraz w programie Outlook

innovaphone Voicemail
■  Profesjonalne, niezależne od serwera i dostępne 

w całej sieci rozwiązanie poczty głosowej
■  Dostęp do poczty głosowej z dowolnego miejsca 

i w dowolnym czasie, efektywna obsługa połą-
czeń nieodebranych

innovaphone Mobile Integration
■  Koncepcja „One Number“: w połączeniach wy-

chodzących i przychodzących ten sam numer 
telefonu – bez względu na urządzenie końcowe.

■  Własne oprogramowanie innovaphone Smart-
phone-Apps dla Android & iOS

innovaphone Application Sharing
■  Proste w obsłudze, spontaniczne współdzielenie 

dokumentów lub pulpitów bez instalacji oraz 
uwierzytelniania  

■  Efektywna współpraca na odległość 

innovaphone WebRTC
■  Przeglądarka internetowa jako Software phone 

systemu innovaphone PBX
■  Prosta integracja użytkowników zewn. do systemu 

innovaphone PBX z wideo i Application Sharing
■  Kontakt z pracownikami firmy za pomocą przy

cisku „Call Me“



INNOVAPHONE
To od zawsze „Pure IP Communications made in 
Germany“.

Firma innovaphone AG istnieje od 1997 roku i od 
tego czasu specjalizuje się w rozwoju i produkcji 
systemów komunikacyjnych pure IP (czyste IP). Lata 
doświadczeń oraz intensywna praca inżynierów in
novaphone sprawiły, że system innovaphone PBX 
to wyjątkowe i przemyślane rozwiązanie dla tele
fonii IP oraz Unifi ed Communications – dostępne 
również w chmurze. 

Firma zarządzana przez właścicieli, należy do 
średniej klasy przedsiębiorstw technologicznych.

Firma jest w 100 % samofi nansująca się. Udziałowcy 
fi rmy innovaphone AG tworzą jednocześnie zespół 
zarządzający. Taka właśnie struktura administracyj
na trwale ukształtowała profi l innovaphone jako 
międzynarodowego i niezależnego przedsiębior
stwa, które zyskało miano wiarygodnego partnera 
na rynku europejskim.
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