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Nowe urzĄ dzenia.
Nowe usługi.
WiĘ cej bezpieczeŃstwa.

Highlights systemu innovaphone PBX
Wersja 12 Release 1 (12r1)
Na rynku telekomunikacyjnym utrzymuje się stała
tendencja w kierunku migracji do technologii All IP.
Klasyczne biuro zmieniło się w nowoczesne miejsce
pracy zgodnie z koncepcją Anywhere Workplace (Praca w dowolnym miejscu), która odgrywa w przypadku
pracowników mobilnych szczególnie ważną rolę.
WebRTC (Real Time Communication) oferuje niespotykane dotąd możliwości, takie jak np. przycisk
„Call Me“. Rozwiązania w „chmurze” stają się coraz
bardziej popularne na rynku, zapewniając dużą elastyczność przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.
innovaphone jest jednym z pierwszych europejskich
producentów, który wprowadza na rynek z wersją
12r1 systemu innovaphone PBX rozwiązanie Unified

Communications w chmurze, które umożliwia umieszczenie kompletnego rozwiązania wraz ze sprzętem w
chmurze. Chmura pozwala klientom na outsourcing
zasobów, a wersja 12r1 zapewnia podczas korzystania z rozwiązania Unified Communications maksimum
bezpieczeństwa we wszystkich scenariuszach All IP
oraz Anywhere Workplace.
W celu dostosowania się do szybkich zmian na rynku
komunikacyjnym innovaphone łączy nowe rozwiązania z dziedziny oprogramowania z niemal całkowicie
nową generacją bram. Szybsze bramki VoIP z większą
pamięcią gwarantują większą moc oraz najwyższą
jakość i bezpieczeństwo made in Germany.

Nowe urzĄ dzenia.
Nowe usługi.
WiĘ cej bezpieczeŃstwa.
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BezpieczeŃstwo

Telefon VoIP IP112
Nowe urzĄ dzenia.
Dzięki wykorzystaniu technologii Gigabit-Ethernet
(PoE) do zasilania potrzebny jest tylko jeden przewód
zasilający, który poprowadzony jest z tyłu urządzenia.
Zintegrowany przełącznik Ethernet umożliwia podłączenie komputera lub innego urządzenia do sieci
lokalnej.

Wszechstronny telefon IP112 wprowadzony zostanie na rynek z wersją 12r1.
Pod kątem wydajności oraz nowoczesnej stylistyki IP112 podobny jest
do telefonów IP222 i IP232, oferując
jednocześnie najnowsze funkcje dla telefonii i Unified
Communications. Duży kolorowy wyświetlacz oraz 16
dynamicznych klawiszy funkcyjnych realizują w pełni
ideę intuicyjnej obsługi interfejsu użytkownika, zapewniając jednocześnie swobodną obsługę zaawansowanych funkcji i aplikacji.

Telefon VoIP IP112 zaprojektowany został jako telefon
stacjonarny lub do montażu na ścianie. Podstawka
umożliwia stabilne ustawienie telefonu na biurku, pod
optymalnym kątem ułatwiającym jego obsługę. Ta
sama podstawka służy do zamontowania telefonu na
ścianie. Telefon umieszczony jest wtedy odwrotnie
na podstawce, przewód zasilający poprowadzony
jest na dole urządzenia, a słuchawka zabezpieczona
jest przed spadaniem po zamontowaniu specjalnego
uchwytu.

Telefon VoIP IP112 posiada w porównaniu do modelu
IP111, dodatkowy port USB do podłączenia zestawu słuchawkowego oraz port Gigabit Ethernet. Oba
telefony posiadają tę samą obudowę z kolorowym
wyświetlaczem oraz jednolity interfejs użytkownika
innovaphone.

W skrócie
• Efektywny i wszechstronny telefon • Kolorowy wyświetlacz (True-Color) • 16 dynamicznych klawiszy funkcyjnych
• 32 klawiszy typu „partner“ • Możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego przez USB
• Zasilanie z wykorzystaniem PoE lub oddzielnego zasilacza • Gigabit-Ethernet do połączenia sieciowego
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Bramy VoIP
Nowe urzĄ dzenia.
Nowa generacja bramek VoIP ma
znacznie więcej mocy. Wydajny procesor i znacznie więcej pamięci oraz
sprzęt wraz z dostosowanym do niego
oprogramowaniem wypełniają wszystkie zadania w rekordowym czasie.

i platformy Unified Communications. Nowa brama
ip0011 od innovaphone zapewnia korzystną cenowo i
wydajną platformę dla istniejących i nowych aplikacji,
takich jak: innovaphone SBC lub innovaphone Reverse Proxy (zobacz od str.17) oraz innovaphone PBX.
Wszystkie nowe bramy mogą być użyte jako platforma aplikacyjna Linux AP. W tym celu klasyczna karta
Compact Flash została zastąpiona gniazdem dla minidysku SSD, dostarczając w ten sposób bardzo dużo
miejsca dla dodatkowych aplikacji systemu Linux.

Portfolio bram innovaphone dostosowane jest do potrzeb klienta. Brama IP311 jako jedyna bramka innovaphone posiada kanały analogowe do sieci publicznej, zapewniając jednocześnie interfejsy analogowe
dla terminali wewnętrznych. IP411 zastępuje IP302
i IP305 z dwoma interfejsami BRI konfigurowalne
jako linie miejskie, a także posiada łącza analogowe
linii wewnętrznych. Obydwie nowe bramy posiadają
wszystkie licencje portowe. Brama IP811, która posiada pięć interfejsów BRI i dziesięć kanałów do połączeń
konferencyjnych, zastępuje zarówno bramę IP800,
jak i IP810 i jest potężną bramą klasy średniej, która
spełnia wszystkie wymagania nowoczesnej centrali

Ostatni punkt, ale nie mniej ważny, w nowych bramach
innovaphone zintegrowane są dwa nowoczesne kodeki głosowe: Opus i G.722., dzięki którym zagwarantowana jest jeszcze wyższa jakość dźwięku HD, nawet w
przypadku niskiej przepustowości.

IP311
PBX i UC w jednym urządzeniu dla linii analogowych
lub All IP
• Zalecana dla instalacji „all in one box“ - PBX i UC
do 50 użytkowników
• 4 kanały głosowe (FXO)
• 2 użytkowników analogowych (FXS)
• Zawiera wszystkie licencje sprzętowe
• Bez połączeń konferencyjnych

IP411
PBX i UC w jednym urządzeniu dla połączeń ISDN
lub All IP
• Następca bram IP302 i IP305
• Łączy w sobie zalety bram IP302 i IP305
• Zalecana dla instalacji „all in one box“ - PBX i UC
do 50 użytkowników
• 4 kanały głosowe (2 BRI)
• Dla 2 użytkowników analogowych (FXS)
• Zawiera wszystkie licencje sprzętowe
• Bez połączeń konferencyjnych
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IP811
Wydajna PBX, klasa średnia PBX z zabezpieczeniem na przyszłość oraz z kanałami konferencyjnymi
• Następca bram IP800 i IP810
• Zalecana dla instalacji „all in one box“ - PBX i UC
do 200 użytkowników
• Wydajny procesor oraz duża pamięć
• 10 kanałów głosowych (5 T0)
• 10 możliwych kanałów konferencyjnych

IP3011
Nowy model dla wszystkich połączeń ISDN lub All IP
• Następca bramy IP3010
• Zalecana dla instalacji „all in one box“ - PBX i UC
do 500 użytkowników
• 30 kanałów głosowych (1 PRI)
• Możliwych 30 kanałów konferencyjnych

IP0011
„Tajna broń“ - SBC, Reverse Proxy, Media Relay,
PBX i UC
• Następca IP0010 z rozszerzonymi możliwościami
• Zalecane do strukturyzowanych instalacji PBX i
UC do 25.000 użytkowników (ewentualnie w połączeniu z innymi bramami)
• Idealna również jako platforma do SBC lub Reverse Proxy
• Bez połączeń konferencyjnych

IP1130
Nowa bardzo wydajna brama medialna
•
•
•
•
•

Następca bramy IP1060
Brama medialna
Nie PBX
30 kanałów głosowych (1 PRI)
Możliwych 30 kanałów konferencyjnych

W skrócie
• Każda brama zawiera Linux AP • 400 lub 800 MHz CPU • Większa pamięć
• Gigabit-Ethernet w standardzie • Różne modele dostosowane do potrzeb klienta
• Dysk SSD mSATA • Kodeki głosowe Opus i G.722
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Adapter analogowy IP29
Nowe urzĄ dzenia.
Procesor 400 MHz i 256 MB pamięci RAM w adapterze analogowym IP29 zapewniają więcej niż wystarczającą moc. Ponadto adapter analogowy IP29 obsługuje kodeki głosowe G.722 i Opus. Opus obsługuje
HD Voice przy niskiej przepustowości tak, że również
w przypadku połączeń analogowych, przepustowość
może być nadal zmniejszona, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości połączenia głosowego.

Kompaktowy adapter analogowy z
ośmioma portami analogowymi należy
do wysokowydajnej platformy sprzętowej nowej serii bram. Dostępny jest
również jako Combipack z dwiema bramami IP29 oraz uchwytami montażowymi. Zastępuje
adapter analogowy IP28.

W skrócie
• Osiem portów analogowych • 400 MHz CPU z pamięcią 256 MB
• Kodeki głosowe Opus i G.722 • Zasilanie przez PoE
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myPBX mobile
Nowe usługi.
(również w podróży) przyczyniają się do większej
przejrzystości w zespole pracowników. Dostępna jest
również lista połączeń wychodzących i przychodzących. Jeśli połączenie telefoniczne odbywa się przez
myPBX mobile historia połączeń aktualizowana jest na
bieżąco w urządzeniu mobilnym oraz w myPBX-Client
w komputerze. W przypadku połączeń z myPBX, lista
połączeń nie jest synchronizowana z urządzeniem
mobilnym, tylko z myPBX mobile.

UC-Client myPBX od innovaphone
to aplikacja internetowa dostępna we
wszystkich przeglądarkach i systemach
operacyjnych. Z myPBX korzystać
można w różnych urządzeniach mobilnych iPhone, iPad, Android Phone, Windows Phone,
BlackBerry oraz innych.
myPBX mobile to połączenie aplikacji innovaphone
Mobility oraz innovaphone Unified Communications
Client myPBX.

Każda przeglądarka pamięta dane dostępu użytkownika oraz najczęściej używane przez niego urządzenia
mobilne (np.smartfon).

Integrację urządzeń mobilnych z centralą innovaphone PBX umożliwia moduł Mobility. Urządzenia te
zarejestrowane są jako wewnętrzny abonent centrali
i korzystają ze wszystkich funkcji systemu telefonicznego. Osobny serwer nie jest potrzebny, ponieważ
aplikacja Mobility jest w pełni zintegrowana z centralą
innovaphone PBX.
innovaphone UC Client myPBX jest aplikacją internetową dostępną we wszystkich przeglądarkach, dlatego
centrala musi być podłączona przy użyciu publicznego
adresu IP. Do ochrony danych wykorzystane mogą być
mechanizmy bezpieczeństwa innovaphone (zobacz
od str.18 „Anywhere Workplace“). Gdy centrala jest
dostępna, aplikację myPBX można zalogować z dowolnej przeglądarki mobilnej.
Połączenie smartfonu i aplikacji myPBX zapewnia
elastyczność we wszystkich kierunkach i jednocześnie
pełny zakres funkcji systemu telefonicznego IP innovaphone PBX. Kontakty z centralnej książki telefonicznej PBX oraz osobista lista kontaktów w smartfonie
są zawsze dostępne. Ustawienie własnego statusu
dostępności i możliwość aktualizowania informacji

W skrócie
• Koncepcja One Number • Dostęp do wszystkich kontaktów centralnej PBX • Aplikacja może być używana we wszystkich
urządzeniach mobilnych • Dostępne w rozwiązaniu mobilnym Presence, lista kontaktów ulubionych i serwis Federation
• Historia połączeń aktualizowana jest na bieżąco • Smartfon używany jako telefon biznesowy • Chat myPBX
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Konferencje wideo
Nowe usługi.
W wersji 12r1 konferencje telefoniczne zmienią zupełnie swoje oblicze.
Aplikacja Conferencing jest również
możliwa za pośrednictwem połączeń
wideo.

PBX oszczędza moc obliczeniową i nie jest wymagany dodatkowy sprzęt.
Liczba dostępnych kanałów określona jest przez
liczbę licencjonowanych kanałów konferencyjnych
w poszczególnych bramkach VoIP innovaphone.
Aplikacja Conferencing w innovaphone to bezpieczny
i szczególnie „szczupły” system.

Aplikacja wideokonferencja posiada funkcje identyfikacji głosu: W przypadku połączeń konferencyjnych
wideo z wieloma użytkownikami, na ekranie widoczny jest zawsze obraz wideo tego użytkownika, który
aktualnie zabiera głos. Jeśli osobiście zabierzesz
głos, zobaczysz swój własny przekaz wideo. Uczestnicy konferencji, którzy połączeni są bez wideo,
zobaczą na ekranie puste, zastępcze pole. Dzięki
wysyłaniu tylko jednego obrazu wideo, innovaphone

Ponadto oprócz wideo, dostępna jest dla wszystkich
konferencji aplikacja innovaphone Application Sharing, w przypadku abonentów zewnętrznych poprzez
WebRTC (zobacz str.10 „WebRTC – Konferencje”).

W skrócie
• Conferencing teraz również z wideo • Obraz wideo tylko osoby zabierającej głos
• Integracja abonentów zewnętrznych przez WebRTC
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WebRTC
Nowe usługi.
Od wersji 12r1 także użytkownicy Apple oraz użytkownicy innych systemów operacyjnych będą mogli
korzystać z aplikacji Unified Communications rozwiązania innovaphone WebRTC, które jest niezależne
od platformy. Aspekt bezpieczeństwa odgrywa tu jak
zwykle bardzo ważną rolę: połączenia WebRTC - głos,
wideo lub Applicaiton Sharing – zawsze odpowiadają
najwyższym standardom bezpieczeństwa przez
DTLS-SRTP.

Począwszy od wersji 11 systemu
innovaphone wszystkie urządzenia
końcowe innovaphone są kompatybilne z przeglądarkami, które obsługują
WebRTC. Wersja 12r1 oferuje teraz
zupełnie nowe możliwości w komunikacji z WebRTC z
innovaphone PBX.
Oprócz połączeń głosowych w czasie rzeczywistym
możliwe są teraz połączenia z wideo do abonentów
zewnętrznych. Ponadto aplikacja Application Sharing
aktywowana jest za pomocą jednego kliknięcia, bez
konieczności uwierzytelniania rozmówcy. W szczególności dla scenariuszy wsparcia lub do wspólnej pracy
nad dokumentem na odległość, rozwiązanie WebRTC
z innovaphone jest prostą, a zarazem bardzo wydajną
alternatywą w stosunku do rozwiązań komunikacyjnych dostępnych do tej pory na rynku.

Nadal aktualne: innovaphone obsługuje WebRTC we
wszystkich urządzeniach. Nie ma konieczności użycia
bramy WebRTC, jak w przypadku innych rozwiązań
dostępnych obecnie na rynku. Rozwiązanie innovaphone oferuje ponownie „szczupłe, a zarazem
inteligentne rozwiązanie”, które nie wymaga użycia
serwera.

W celu realizacji tego typu połączeń wymagany
jest tylko laptop z odpowiednią kamerą i zestawem
słuchawkowym. W przypadku połączeń z użyciem
WebRTC najpierw pojawia się zapytanie, czy kamera
i mikrofon mogą zostać udostępnione, następnie zostanie nawiązane połączenie bezpośrednio za pomocą przeglądarki internetowej. Poza tym dostępne są
telefonia z przekazem wideo oraz Application Sharing,
które można aktywować jednym kliknięciem myszy
bezpośrednio z aplikacji.
W przyszłości, w ten prosty sposób każdy klient, każdy
pracownik i każda zainteresowana osoba będzie
mogła stać się za pośrednictwem stron internetowych
i portali tymczasowym, pełnoprawnym użytkownikiem
innovaphone i może intuicyjnie, w prosty sposób
obsługiwać różne aplikacje z gwarancją najwyższego
bezpieczeństwa i bez żadnych opłat za połączenia.

by innovaphone

W skrócie
• Nowość: wideo i Application Sharing przez WebRTC • Niezależny od platformy
• W oparciu o przeglądarkę internetową • Protokół zabezpieczeń DTLS-SRTP
• Inteligentne wdrożenie innovaphone – Bez serwera • Na wszystkich urządzeniach końcowych innovaphone
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WebRTC - Konferencje
Nowe usługi.
Z innovaphone PBX od wersji 12r1
połączenia konferencyjne z wideo
i Application Sharing są możliwe
poprzez WebRTC. Użytkownicy
zewnętrzni zintegrowani są przez
WebRTC i mogą korzystać również z tych zaawansowanych funkcji.
Abonenci wewnętrzni (z myPBX Launcher) mogą w
ten sposób udostępniać i oglądać dokumenty innych
użytkowników. Możliwe jest również jednoczesne
udostępnianie wielu aplikacji przez kilku użytkowników wewnętrznych. Udostępnione treści widoczne
są dla każdego użytkownika, zarówno wewnętrznego

jak i zewnętrznego. Zaletą konferencji telefonicznych
z WebRTC jest integracja uczestników zewnętrznych, którzy otrzymują dostęp z zewnątrz do centrali
innovaphone przez WebRTC i mogą w ten sposób
korzystać z funkcji wideo oraz Application Sharing i
mieć wgląd do udostępnionych dokumentów abonentów wewnętrznych. W ten sposób można w prosty
sposób organizować seminaria, szkolenia online oraz
podobne wydarzenia z uczestnikami zewnętrznymi.
Wszystko to odbywa się zawsze poprzez szyfrowanie SRTP DTLS oraz bezpieczne uwierzytelnianie z
zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

W skrócie
• Wideo i Application Sharing przez WebRTC • Połączenia zabezpieczone przez DTLS-SRTP
• Integracja użytkowników zewnętrznych • Idealne rozwiązanie do przeprowadzenia webinarium i szkoleń
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WebRTC - Przycisk Call Me
Nowe usługi.
WebRTC może być stosowany w
wielu różnych dziedzinach. Możliwa
jest nie tylko komunikacja za pośrednictwem telefonii, wideotelefonii
lub aplikacji Application Sharing, ale
również możliwa jest implementacja aplikacji internetowych, takich jak przycisk „Call Me“ z wyświetlaniem
statusu obecności.
Przycisk „Call Me” to aplikacja napisana z użyciem
JavaScript innovaphone myPBX Toolbox (zobacz str.
12 „myPBX Toolbox”) i może zostać zainstalowany
przy odrobinie wiedzy z zakresu programowania na
własnej stronie internetowej. Projekt przycisku „Call
Me” na stronie internetowej zależy wyłącznie od
klienta. Tak więc przycisk „Call Me” może być doskonale zintegrowany ze stylem strony internetowej
firmy. Wskaźnik stanu obecności pracownika, którego

numer został zapisany w aplikacji „Call Me” widoczny
jest w czasie rzeczywistym na stronie internetowej.
Klient może od razu zobaczyć, kto jest aktualnie
dostępny.
Połączenie jest inicjowane przez proste kliknięcie
przycisku „Call Me”. Na początku użytkownik musi
określić, czy system może uzyskać dostęp do kamery i mikrofonu. Po potwierdzeniu wykonane zostanie połączenie z urządzeniem zarejestrowanym w
centrali innovaphone. W przyszłości, w ten prosty
sposób każdy klient, każdy pracownik i każda zainteresowana osoba będzie mogła stać się za pośrednictwem stron internetowych i portali tymczasowym,
pełnoprawnym użytkownikiem innovaphone i może
intuicyjnie, w prosty sposób obsługiwać różne aplikacje z gwarancją najwyższego bezpieczeństwa i bez
żadnych opłat za połączenia.

W skrócie
• Kontakt z klientem za pomocą jednego kliknięcia myszki • Możliwe zintegrowanie wskaźnika stanu obecności
• Łatwa integracja aplikacji na własnej stronie internetowej • Bez żadnych opłat za połączenia
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myPBX Toolbox
Nowe usługi.
Z myPBX Toolbox projektanci stron
internetowych oraz aplikacji mają
nieograniczone możliwości. Składa
się on z biblioteki JavaScript, która
zezwala użytkownikom na korzystanie
z funkcji komunikacyjnych systemu innovaphone we
własnych aplikacjach internetowych. Tak więc, nawet
przy minimalnych umiejętnościach programowania
możliwe jest dostosowanie aplikacji z głosem, wideo,
udostępnianiem pulpitu i informacjami o obecności
do indywidualnych potrzeb biznesowych i zintegrowanie ich na wszystkich możliwych platformach.

Typowe przykłady zastosowania:
• Przycisk „Call Me“ jest zainstalowany na stronie
internetowej, tak aby zainteresowane osoby mogły
skontaktować się za pomocą jednego kliknięcia z
wybraną osobą lub kontaktem (np. z centralą, działem sprzedaży).
• Zaproszenie na webinarium umieszczone jest na
stronie internetowej. Zainteresowane osoby mogą
się łatwo zarejestrować klikając przycisk webinarium, bez konieczności instalowania dodatkowego
oprogramowania.
• Wybrane osoby z firmy zostaną przedstawione na
stronie internetowej z ich danymi kontaktowymi i
statusem obecności. W zależności od ich stanu
dostępności, można się bezpośrednio z nimi skontaktować za pomocą przycisku „Call Me“.

W skrócie
•Aplikacje internetowe przez JavaScripts • Wiele opcji instalacji • Bezpieczne połączenie przez DTLS-SRTP
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innovaphone Chmura
Nowe usługi.
Rozwiązania w chmurze stały się
nieodłączną częścią świata biznesu.
Z systemem innovaphone PBX możliwe jest wydajne i bardzo elastyczne
rozwiązanie z zakresu telefonii i Unified
Communications w chmurze. Oferuje on alternatywę
dla systemów zakupionych. innovaphone PBX jest
w tej dziedzinie idealną platformą. Nieważne czy jest
to „wirtualne rozwiązanie Unified Communications”,
„Hosted PBX” lub też „IP Centrex” - z systemem od
innovaphone jesteś technologicznie zawsze o krok do
przodu.
W wersji 12r1 systemu innovaphone PBX zapewniona
została infrastruktura chmury i może być ona udostępniona klientom. innovaphone jest jednym z pierwszych
europejskich producentów, który wprowadza na rynek
z wersją 12r1 rozwiązanie Unified Communications w
chmurze, które umożliwia umieszczenie w chmurze

kompletnego rozwiązania wraz ze sprzętem. W innovaphone Chmura dostępne są funkcje Unified Communications, najnowsze funkcje komunikacyjne, takie
jak WebRTC oraz integracja pracowników mobilnych.
Zaletą rozwiązania innovaphone w chmurze jest jego
duża elastyczność. Możliwe jest indywidualne wybranie funkcji i urządzeń dla każdego stanowiska pracy.
innovaphone Chmura jest dowolnie skalowalna i oferuje bezproblemową integrację procesów biznesowych.
Dla każdego klienta rozwiązania w chmurze skonfigurowana zostanie własna innovaphone PBX w jednym
z centrum danych innovaphone. Każdy klient posiada
więc własną centralę innovaphone w chmurze. Dane
klienta nie są przechowywane centralnie, lecz tylko
na własnej wirtualnej centrali IPVA. Aktualizacje mogą
być instalowane indywidualnie dla każdego klienta na
innovaphone cloud-PBX. Wynajęta PBX chroniona jest
przez system zabezpieczeń V12 innovaphone.

W skrócie
• Rozwiązanie Unified Communications w chmurze • Bezpieczna przyszłość dzięki regularnym aktualizacjom
• Zintegrowany model wynajmu telefonów • Maksymalne bezpieczeństwo poprzez zaawansowane szyfrowanie
• Elastyczna, indywidualna konfiguracja • Brak prac konserwacyjnych, dostawca odpowiada za eksploatację
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SIP Profiles
Nowe usługi.
W całej Europie obserwujemy obecnie
zmianę sieci analogowych lub łączy
ISDN na Protokoł Internetowy (IP).
SIP
All IP to perspektywiczne rozwiązanie
dla świata biznesu. Już od dłuższego
czasu nie istnieje tylko jedno łącze SIP, ale do wyboru
jest ich wiele, tak samo jak operatorów SIP. W związku
z tym bardzo ważne jest, aby rozwiązania telefonii IP
były kompatybilne z wieloma operatorami SIP. Dlatego też innovaphone sprawdza regularnie zgodność z
nowymi łączami SIP, które muszą być certyfikowane
dla systemu innovaphone PBX.
innovaphone będzie w przyszłości przechowywać profile wybranych operatorów SIP, które są certyfikowane
dla centrali innovaphone, bezpośrednio w interfejsie
użytkownika innovaphone PBX. Użytkownik może

wybrać odpowiedniego dostawcę i odpowiednie łącze
SIP w interfejsie konfiguracyjnym i automatycznie
pobrać wszystkie informacje niezbędne do logowania w masce konfiguracyjnej. Maska konfiguracyjna
generowana jest indywidualnie dla każdego łącza SIP
i wymaga informacji o połączeniu z dostawcą usług
SIP. Procedura ta ułatwia proces rejestracji u operatora SIP, ponieważ informacje mogą zostać szybciej
odpowiednio przypisane.
innovaphone przeprowadza regularnie testy certyfikowanych łączy SIP w celu zapewnienia ich długoterminowej kompatybilności. Często testy odbywają
się przez całą noc. innovaphone chętnie przyjmuje
sugestie klientów oraz resellerów w związku z testami
kompatybilności łączy SIP.

W skrócie
• Łatwa, szybka i wygodna konfiguracja innovaphone PBX • Automatyczne ustawienie najbezpieczniejszego połączenia
• Indywidualnie dostosowane do portu SIP poprzez integrację specyficznego dla operatora profilu konfiguracji
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BezpieczeŃstwo
WiĘ cej bezpieczeŃstwa.
Przyczyną niepokoju w wielu firmach
są próby inwigilacji lub też ataki hakerskie. Bezpieczeństwo profesjonalnych
rozwiązań komunikacyjnych jest dla innovaphone bardzo ważnym aspektem.
innovaphone PBX oferuje bardzo dużą ilość różnego
rodzaju protokołów bezpieczeństwa, które zapewniają
najlepszą możliwą ochronę przed różnymi atakami.
TeleTrusT – stowarzyszenie na rzecz promowania
solidności systemów IT przyznał firmie innovaphone
oznaczenie „IT Security made in Germany“. Znak ten
przyznawany jest wyłącznie niemieckim firmom z branży IT, których procesy technologiczne odbywają się w
Niemczech i które spełniają surowe kryteria w zakresie
bezpieczeństwa IT i ochrony danych.
innovaphone PBX działa na kompaktowym i szczególnie szybkim systemie operacyjnym, opracowanym
przez inżynierów innovaphone. System ten jest w pełni
autonomiczny i nie jest narażony w takim stopniu na
ataki wirusów, trojanów i robaków jak inne dostępne
systemy operacyjne. Różne sposoby komunikowania
się począwszy od nawiązania połączenia poprzez
połączenia głosowe i transmisję danych aż do administracji oraz dostępu do danych adresowych mogą
być kontrolowane za pomocą różnych standardowych

protokołów bezpieczeństwa. innovaphone PBX wyposażona została w dodatkowe protokoły bezpieczeństwa, takie jak: protokół DTLS-SRTP, który umożliwia
szyfrowanie od urządzenia końcowego do urządzenia
końcowego. Ten wysoki stopień bezpieczeństwa dostępny jest w razie potrzeby dla wszystkich połączeń
innovaphone PBX.
W całej Europie obserwujemy obecnie zmianę sieci
analogowych lub łączy ISDN na Protokół Internetowy
(IP). W ten sposób użytkownicy końcowi i sprzedawcy zmuszeni zostali do głębszego zainteresowania
się tematem telefonii IP oraz związaną z nią kwestią
bezpieczeństwa przesyłanych danych. All IP oznacza
otwarcie centrali dla sieci Internet.
Szczególnym wyzwaniem w stosunku do bezpieczeństwa i ochrony danych jest potrzeba nieograniczonej
komunikacji i mobilności (Anywhere Workplace) oraz
w przypadku rozwiązań Unified Communications, które
wykorzystują protokół komunikacyjny WebRTC.
W ramach wersji 12r1 opracowane zostały nowe
mechanizmy bezpieczeństwa dla scenariuszy All IP
i Anywhere Workplace, takie jak innovaphone SBC i
innovaphone Reverse Proxy, które razem zapewniają
maksymalne bezpieczeństwo.

W skrócie
• IT Security made in Germany • Szyfrowanie end-to-end
• innovaphone SBC • innovaphone Reverse Proxy
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All IP
WiĘ cej bezpieczeŃstwa.
W całej Europie obserwujemy obecnie
zmianę sieci analogowych lub łączy
ISDN na Protokoł Internetowy (IP). W
niektórych krajach zmiana ta przeprowadzona została już prawie wszędzie.
Nieważne czy dotyczy to telefonii, telewizji, wideo
czy też telefonii komórkowej: Wkrótce w całej Europie wszystkie kanały komunikacji obsługiwane będą
wyłącznie za pośrednictwem Protokołu Internetowego
- stąd nazwa „All IP“.

Border Controller. innovaphone opracowała własny
SBC i zintegrowała go z rozwiązaniem Unified Communications oraz systemem telefonicznym VoIP innovaphone PBX i zaleca w przypadku innovaphone PBX
wyłączne korzystanie z innovaphone SBC.
Wewnętrzne połączenia firmy obsługiwane są za
pośrednictwem firmowego intranetu i są szyfrowane
przy użyciu DTLS. W przypadku awarii połączenia do
operatora SIP, komunikacja wewnętrzna jest nadal
możliwa. Za pomocą innego połączenia można skonfigurować redundancję, co z kolei zwiększy dostępność.

W instalacji All IP innovaphone PBX jest otwarta
wyłącznie dla operatora SIP. Dla zagwarantowania
bezpieczeństwa tego otwarcia używany jest Session

ALL IP
by

ISDN
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innovaphone SBC
WiĘ cej bezpieczeŃstwa.
W celu zabezpieczenia łączy SIP Trunk
w scenariuszach All IP niezbędne są
funkcje Session Border Controller
(SBC). Wymagane w tym scenariuszu
otwarcie PBX dla operatora SIP może
zostać maksymalnie zabezpieczone przez SBC.
Funkcje SBC:
• Odszyfrowanie kodowania wewnętrznego do operatora, ponieważ większość operatorów nie może
odczytać kodowania
• Mechanizmy ICE, STUN i TURN do bezpiecznego
przesyłania danych głosowych przez NAT-Router/
Firewalls
• Protocol Translation do przetłumaczenia wewnętrznych i zewnętrznych protokołów VoIP
• Dostosowanie numerów telefonów, itd.
• Przekazywanie danych multimedialnych do wewnętrznych punktów końcowych (Media-Relay)

W swojej koncepcji bezpieczeństwa zawartej w V12,
innovaphone wdrożyła własny SBC i zintegrowała go
z centralą innovaphone. Session Border Controller od
innovaphone obsługuje wszystkie istotne mechanizmy
bezpieczeństwa i niezawodnie chroni system innovaphone PBX przed atakami z Internetu. Dodatkowe
zewnętrzne zabezpieczenie SBC nie jest wymagane.
To upraszcza instalację i zapewnia korzyści ekonomiczne dla klientów. Połączenie do operatora SIP to
typowy scenariusz korzystania z innovaphone SBC.
Opcje konfiguracyjne SBC zależą od potrzeb w
zakresie bezpieczeństwa. Każda konfiguracja jest
możliwa-od dedykowanego urządzenia w strefie zdemilitaryzowanej (DMZ) lub ograniczonego zaufania, do
scenariusza „all in one box“, czyli innovaphone SBC,
innovaphone PBX i innovaphone Reverse Proxy w jednym i tym samym urządzeniu, ale z osobnym oprogramowaniem. Brama IP0011 jest idealna jako platforma
dla innovaphone SBC.

Operator SIP
Firewall

innovaphone SBC
(IP0011)

innovaphone PBX

W skrócie
• W celu zabezpieczenia SIP-Trunk • Zintegrowany bezpośrednio w oprogramowaniu innovaphone
• Opcje konfiguracji zależą od potrzeb bezpieczeństwa • IP0011 idealna jako platforma dla innovaphone SBC
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Anywhere Workplace
WiĘ cej bezpieczeŃstwa.
Coraz więcej firm zauważa transformację tradycyjnie wyposażonego biura do
bardziej nowoczesnego, elastycznego
i mobilnego miejsca pracy. Bezpieczna
komunikacja ze współpracownikami
i klientami w każdej chwili, to podstawa koncepcji
Anywhere Workplace.
W scenariuszu Anywhere Workplace innovaphone
PBX musi byś dostępna z zewnątrz. W tym celu prywatna sieć wewnętrzna, w której znajduje się system
innovaphone PBX, zostanie otwarta do Internetu.
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Dopiero teraz możliwa jest mobilna integracja smartfonów, na przykład za pomocą myPBX mobile. W celu
komunikowania się przez WebRTC sieć wewnętrzna
musi zostać również otwarta. To samo odnosi się także
do pracowników, którzy pracują z domu.
Mimo otwarcia systemu innovaphone PBX na zewnątrz, rozwiązanie innovaphone zapewnia maksymalne bezpieczeństwo poprzez innovaphone Reverse
Proxy.

innovaphone Reverse Proxy
WiĘ cej bezpieczeŃstwa.
innovaphone Reverse Proxy jest odpowiedzią na kwestię bezpieczeństwa
w scenariuszu Anywhere Workplace.
Stanowi on ważny element koncepcji
bezpieczeństwa innovaphone i jest
niezależną częścią centrali innovaphone.
innovaphone Reverse Proxy służy jako centralny
organ dla wszystkich połączeń przychodzących z
Internetu. Przez dekodowanie używanego protokołu
może on przekazywać dzięki innym specyficznym
szczegółowym informacjom dla protokołu, zapytania z
zewnątrz do wewnętrznego urządzenia.
Ponieważ wszystkie zewnętrzne próby dostępu odbierane są przez innovaphone Reverse Proxy, możliwy
jest wgląd do informacji na temat wykrytych ataków.

Charakterystyka innovaphone Reverse Proxy:
• Dla każdego protokołu mogą być skonfigurowane
różne transfery (Forwarding)
• Wykrywanie ataków na podstawie częstotliwości
nieudanych prób logowania
• Wyświetlanie liczby nieudanych i udanych prób
logowania
• Automatyczne dodanie adresu IP do czarnej listy w
przypadku wykrytego ataku
• Dostęp do czarnej listy (Blacklist)
• Manualne usuwanie lub dodawanie adresu IP do
czarnej listy przez administratora
• Manualne dodawanie zaufanego adresu IP do białej
listy (Whitelist)
• Możliwa konfiguracja ograniczenia dla poszczególnych sieci IP

Operator SIP

WebRTC
myPBX mobile

Firewall

Przycisk „Call Me“

innovaphone Reverse Proxy i
innovaphone SBC
(IP0011)

innovaphone PBX

Home Office

W skrócie
• Centralny organ dla wszystkich połączeń przychodzących z Internetu • Wykrywanie ataków
• Konfigurowalne przekazywanie pakietów danych • Czarna i biała lista
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