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Wij hebben ons best gedaan om alleen bijgewerkte, volledige
en juiste informatie over onze producten in deze catalogus
op te nemen. Wij dienen echter te wijzen op het volgende:
1. innovaphone garandeert niet dat de informatie in deze
catalogus up-to-date, juist of volledig is. De productbeschrijvingen in deze catalogus dienen ter informatie over
de aard van de producten. Wij willen er expliciet op wijzen
dat deze geen toezeggingen of garanties van eigenschappen zijn. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor
op ieder moment, en indien nodig zonder voorafgaande
kennisgeving, productveranderingen op het gebied van
kleur en design en ook technische veranderingen te maken. Alle aanbiedingen in deze catalogus zijn vrijblijvend
en niet bindend. In de catalogus opgegeven levertijden en
beschikbaarheid van producten zijn niet bindend.

Op onze website vindt u de meest
actuele uitgave van onze product
catalogus.
https://www.innovaphone.com/nl/
download.html?id=3212

2. Alle merken en handelsmerken vermeld in de catalogus
zijn volledig onderworpen aan de bepalingen van het hierop toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten
van de betreffende eigenaren. Wij hebben het auteursrecht op alle afbeeldingen, teksten en illustraties van onze
producten. Gebruik hiervan door derden vereist onze uitdrukkelijke toestemming.
3. Aansprakelijkheidsclaims tegen innovaphone door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie en productspecificaties zijn uitgesloten, voor zover vanuit innovaphone geen bewezen opzet of grove nalatigheid bestaat.
4. Deze catalogus is slechts bedoeld voor kopers, die de goederen uitsluitend in hun zelfstandig professionele, commerciële, overheids- of officiële functie gebruiken.
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We werken aan en op de werkplek van de toekomst
De vraag „Hoe zullen en hoe willen we morgen werken?“ staat
bij ons centraal. Het gaat hierbij niet om technologie omwille
van de technologie. In plaats daarvan staat de mens altijd centraal. Zeker is dat de werkwereld snel verandert. De uitdaging
daaraan is om oplossingen te ontwikkelen die zich voortdurend
aanpassen aan nieuwe eisen. Creativiteit en mobiliteit, het werken in generatie-overschrijdende, internationale teams en het
steeds vager worden van de grenzen tussen werk en vrije tijd
zijn aspecten die een centrale rol spelen in ons beroepsleven.
Deze aspecten hebben we dan ook voor ogen – zowel bij onze
innovaphone oplossingen als bij het ontwerp van ons nieuwe
hoofdkantoor, dat het ideale kader biedt voor een toekomstgerichte bedrijfscultuur.

Inhoudsopgave
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innovaphone
In het kort
Pionierwerk

We zijn trots op onze onafhankelijkheid

innovaphone is sinds 1997 een drijvende kracht op het gebied
van IP en combineert jarenlange ervaring met een hoge mate
van innovatie.

innovaphone is voor 100% zelf gefinancierd. We laten ons niet
leiden door de grillen van de markt maar luisteren naar de
eisen van onze klanten.

Van huis uit slank

Kwaliteit „Made in Germany“

Onze oplossing is slank en heeft geen server nodig. Dit bespaart
u geld en maakt dat onze producten zo eenvoudig te gebruiken zijn.

Ons gehele productassortiment wordt in eigen huis ontwikkeld
door onze ingenieurs en software specialisten.

U bepaalt waar en hoe
Alle bedrijfs- en communicatieoplossingen van innovaphone
kunnen zowel on-premises als in de cloud gebruikt worden.

Op ieder toestel
Smartphone? PC? Tablet? U hoeft niet steeds aan iets nieuws
te wennen: Onze oplossingen zijn op alle apparaten hetzelfde,
daarom worden ze zo gewaardeerd door uw medewerkers!

Compatibel met (bijna) alle anderen
Alle innovaphone oplossingen zijn standaardconform en bieden dus maximale interoperabiliteit. De open interfaces van
onze producten zorgen ervoor dat analoge oplossingen eenvoudig geïntegreerd kunnen worden, net als speciale, door ons
ontwikkelde toepassingen of nieuwe apps.

Samen succesvol
We zijn vanaf het begin trouw gebleven aan onze verkoopstrategie: We vertrouwen sinds jaar en dag op onze gecertificeerde
partners met wie we nauw samenwerken.
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Veiligheid staat voorop
Onze oplossingen voeren het „IT Security made in Germany“-keurmerk – ons in eigen huis ontwikkelde besturingssysteem en de modernste beveiligingsmechanismen garanderen
maximale veiligheid en betrouwbaarheid.

Alles in één box
Voor iedereen die van slanke oplossingen houdt: U heeft alleen
een innovaphone VoIP gateway nodig – een robuuste box in
een roestvrijstalen behuizing. Hiermee heeft u een telefoniesysteem, een UC-oplossing of het volledige myApps platform,
afhankelijk van welke licenties u activeert. Compact en krachtig
tegelijk!

Zachte migratie naar nieuwe technologieën
Wij stellen onze klanten in staat om geleidelijk aan over te
stappen op nieuwe technologieën en bieden daarmee optimale investeringsbescherming – of het nu gaat om de overstap
van ISDN naar All IP, van IP-telefonie naar UC of om volledig
nieuwe vormen van bedrijfscommunicatie.

communicate. connect. collaborate.

Van de eerste VoIP gateway naar het universele communicatieplatform myApps
Dezelfde kleine box – en toch heel anders: innovaphone VoIP gateways zijn van oudsher herkenbaar aan hun compacte roestvrijstalen behuizing. Dit slanke hardwareplatform vormt al vanaf het begin de basis voor ons IP-telefoniesysteem innovaphone
PBX, dat later aangevuld is met een complete UC-oplossing. Ons App Platform loopt ook op dezelfde kleine box, en zorgt voor
een verdere uitbreiding van de functionaliteit met een vrijwel onbeperkt aantal applicaties. Wat onveranderd blijft: de compacte,
roestvrijstalen box waarvoor geen server nodig is, die onbeperkt schaalbaar is en daardoor geschikt is voor ieder soort bedrijf, van
MKB tot multinational.

innovaphone producten door de jaren heen: VoIP gateways, innovaphone PBX, IP-telefoons, Unified Communications en myApps

innovaphone
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innovaphone myApps
Het universele werk- en communicatieplatform myApps bevat apps om mee te communiceren, werken en beheren. Alle belangrijke hulpmiddelen die nodig zijn voor een comfortabele afhandeling van het dagelijkse werk komen hier in een uniform framework samen. De IP-telefonie en Unified Communications-oplossing innovaphone PBX vormt de basis en de apps voegen hier
verdere functionaliteiten aan toe. Hierdoor worden de innovaphone IP-telefonie en UC-oplossing onafhankelijke maar perfect
geïntegreerde componenten van het innovaphone myApps platform.

myApps is…
…meer dan alleen een UC-client.

…een heel kantoor dat in een broekzak past.

De innovaphone communications client myApps vervult alle
functies van een Unified Communications client. Een client met
een uniforme interface die kan worden gebruikt om te chatten, te telefoneren, scherminhoud te delen, videoconferenties
te houden, te faxen, voicemail te bedienen en af te luisteren en
natuurlijk om de presence-informatie van collega’s die rechtstreeks uit hun agenda komt te kunnen zien. myApps biedt al
deze functionaliteiten in de vorm van individuele apps in de
myApps client.
myApps kan ook worden uitgebreid met een oneindig aantal
functies: Webapplicaties rechtstreeks vanaf de client starten?
Geen probleem. Apps van innovaphone en 3rd party fabrikanten integreren? Ook geen probleem, want myApps is meer dan
alleen een UC-cliënt.

Modulariteit, moderne browsertechnologieën en een responsive design maken myApps bijzonder flexibel en beschikbaar
op elk apparaat – of het nu gaat om een smartphone, laptop,
tablet of desktop PC. Niets staat het gebruik op verschillende
platforms met uiteenlopende beeldschermgroottes in de weg.
Met myApps zijn alle applicaties altijd en overal toegankelijk.
Dit maakt myApps de basis van het Anywhere Workplace-concept van innovaphone.

Eén oplossing voor alle apparaten
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innovaphone myApps

Een nieuwe manier van communiceren, werken en beheren.

…een open communicatieplatform.

…een veilige werkomgeving.

myApps heeft een volledig open en uitbreidbare platformarchitectuur. Met behulp van de Software Development Kit (SDK)
biedt innovaphone alle benodigde interfaces en protocollen
die nodig zijn om een eigen app te ontwikkelen. Voor alle
functionaliteiten zijn API’s beschikbaar, zodat apps van derden
naadloos in myApps kunnen worden geïntegreerd en direct
met de innovaphone apps kunnen communiceren.

Communicatie is een essentieel onderdeel van ons dagelijks
werk en moet daarom goed beveiligd zijn. innovaphone biedt
tal van beveiligingsfuncties: de innovaphone Session Border
Controller, de innovaphone Reverse Proxy en de in myApps
ingebouwde twee-factor authenticatie. Beveiligingsprotocollen zoals DTLS-SRTP en ICE (STUN + TURN) bieden end-toend encryptie. Door dit alles mag innovaphone het „IT Security
made in Germany“-keurmerk voeren

Kom ook bij de innovaphone ontwikkelaarsgemeenschap!
De innovaphone ontwikkelaarsgemeenschap bestaat uit
enthousiaste programmeurs die de apps die ze zelf ontwikkeld
hebben beschikbaar maken voor alle gebruikers van myApps.
Daar profiteren niet alleen de gebruikers van, maar ook degenen die hun eigen apps uitbrengen.
■ Flexibiliteit & individualiteit – Zit de passende app die exact op uw behoeften is afgestemd er niet bij? Ontwikkel nu uw eigen
app.
■ Monetisatie – U kunt niet alleen uw eigen app zelf gebruiken, maar deze ook beschikbaar maken voor anderen via de innovaphone App Store en uw app-idee promoten.
■ Diversiteit – Profiteer van de groeiende keuze aan apps in de innovaphone App Store. Installeer en gebruik innovaphone apps
en apps van de ontwikkelaarsgemeenschap.

innovaphone myApps
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IP-telefonie van innovaphone
Klanten die kiezen voor de innovaphone PBX krijgen een professioneel IP-telefoniesysteem dat past bij elke bedrijfsgrootte en
-structuur. Door de unieke modulariteit en de verscheidenheid aan functies, hardwareplatforms, eindapparaten en softwareoplossingen voldoet het systeem perfect aan alle mogelijke eisen. De innovaphone PBX is ontworpen als een op zichzelf staand IP-telefoniesysteem. Desalniettemin komt hij in combinatie met de Unified Communications-functionaliteiten van het innovaphone
myApps platform volledig tot zijn recht.
Alle functies zijn zonder enige beperking ook in de cloud beschikbaar.

Alles in één box

IP-telefoons voor alle behoeften

De innovaphone VoIP gateways vormen de basis voor de innovaphone telefonie- en Unified Communications-oplossing. Bij
deze oplossing zit alles in één box: de PBX- en Unified Communications-software is al geïnstalleerd en kan met de juiste
licenties worden geactiveerd. Externe servers zijn niet nodig.
Als alternatief is deze oplossing ook volledig gevirtualiseerd
beschikbaar.

innovaphone biedt een groot assortiment, in eigen beheer ontwikkelde, IP-telefoons voor elke behoefte. Of het nu gaat om
een design telefoon, kantoortelefoon, een telefoon voor op de
bouwplaats, een PC-gebaseerde telefoon of een centrale, voor
elke toepassing is een passend toestel beschikbaar. Alle telefoons zijn intuïtief in het gebruik en eenvoudig te installeren
en te beheren. Ze staan garant voor een grote hoeveelheid aan
telefoniefuncties en zijn made in Germany!

Onbeperkt schaalbaar

Maximale mobiliteit

De innovaphone PBX is geschikt voor bedrijven van elke grootte.
De basisapparaten kunnen in elk gewenst aantal met elkaar
worden gecombineerd – zo bereikt een VoIP-telefoonsysteem
van innovaphone nooit zijn capaciteitslimiet. De innovaphone
PBX groeit eenvoudigweg flexibel met het bedrijf mee, is onbeperkt schaalbaar en uitbreidbaar. De software van de innovaphone PBX loopt ook op de kleinste hardwarecomponenten.

Met de communications client myApps is het mogelijk om
de verschillende PBX-functies op alle apparaten zoals smartphones, tablets, openbare pc’s, enz. te gebruiken. Mobiele
medewerkers profiteren op deze manier van de bekende
IP-telefoniefunctionaliteiten, waar ze zich ook bevinden. Dankzij het one-number-concept van innovaphone zijn ze altijd
onder hetzelfde nummer te bereiken.

innovaphone PBX
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Eenvoudig communiceren met de innovaphone PBX.

Communications client myApps – altijd inbegrepen
De communications client myApps is automatisch in de innovaphone PBX geïntegreerd
en altijd bij de levering inbegrepen. De client geeft de presence-status van contacten
weer, biedt toegang tot een intern telefoonboek, een duidelijk gestructureerde weergave
van de gesprekshistorie, een instant messaging chat-app en vele andere functies. In de
myApps client kan elke gebruiker zijn of haar eigen profiel bewerken, een oproepomleiding instellen, een profielfoto uploaden en zelfs verdere telefoons toevoegen. Ook
gebruikers die alleen telefoniefuncties gebruiken, waarderen de comfortabele bediening
van het telefoniesysteem met innovaphone myApps.

CTI-functionaliteit
De innovaphone PBX biedt uitstekende CTI: Nummer kiezen vanuit het telefoonboek, click-to-dial, naamresolutie, presence-status,
oproepomleidingen instellen, aansluiten bij groepen, bezetlampenveld, pick-up – al deze functies kunnen worden uitgevoerd op
de geselecteerde bureautelefoon of op de in de communications client myApps inbegrepen softphone.

Eenvoudig beheer
Voor beheerders biedt de myApps Client intuïtief en comfortabel gebruikersbeheer. Eenvoudige beheer- en analysetools vereenvoudigen het dagelijkse werk
van beheerders enorm en maken een snelle uitrol mogelijk. Telefoons kunnen
eenvoudig door de beheerder of de gebruiker zelf worden toegevoegd. Zo
kunnen in een mum van tijd nieuwe werkplekken worden ingericht en nieuwe
gebruikers snel worden toegevoegd.

Applicaties & tools
Product
Operator

Queue Monitor

Bestelnummer

Platform

Bijzonderheden

02-00042-002

Windows

▪
▪
▪
▪

02-00027-007

Windows

▪ Overzicht v/d belasting v/d innovaphone PBX
in real-time
▪ Monitoring en beheer van wachtrijen
▪ Configureerbaar waarschuwings- en alarmsysteem
▪ Wrap-up tijd individueel in te stellen

Telefooncentrale
PC als switchboard
Overzicht van compleet belverkeer
Bezetlampenveld toont beschikbaarheid

IP-telefonie van innovaphone
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Unified Communications van innovaphone
Telefoongesprekken zijn al lang niet meer het enige communicatiemiddel in de zakelijke wereld. Collega’s en partners kunnen
behalve door naar de telefoon te grijpen op vele andere manieren contact met elkaar opnemen en informatie uitwisselen. Hiervoor is wel een geïntegreerde communicatiestructuur nodig. Met het communicatieplatform myApps krijgen klanten alles in één
keer – een breed scala aan telefoniefunctionaliteiten plus een complete unified communications-oplossing. Video, presence, chat,
Office- en mobiele integratie, evenals application sharing en conferencing maken van de innovaphone PBX de volwassen en nog
steeds slanke complete communicatieoplossing myApps.
Deze complete oplossing is met alle functies zowel on-premises als in de cloud beschikbaar.

Communications client myApps

Video

De innovaphone communications client myApps vervult alle
functies van een Unified Communications client. De bediening is altijd hetzelfde op alle apparaten – van smartphone tot
Windows PC. Via de uniforme interface kan gechat, gebeld, de
inhoud van een scherm gedeeld, videoconferenties gevoerd,
faxen verstuurd, voicemail bediend en berichten afgeluisterd
en natuurlijk de presence-status van contacten bekeken worden. myApps biedt toegang tot dit alles, inclusief verdere functionaliteiten die in de vorm van individuele apps beschikbaar
zijn in de client.

innovaphone Video is een eenvoudige en slanke oplossing die
ongecompliceerde ad-hoc videotelefonie mogelijk maakt met
extreem lage implementatiekosten en -inspanningen. De dagelijkse
communicatie
wordt
verbeterd, omdat fijne
nuances beter kunnen
worden waargenomen
als men de gesprekspartner ziet. Ook videoconferenties met meerdere deelnemers kunnen eenvoudig worden uitgevoerd.

innovaphone telefonie
Een belangrijk onderdeel van UC van innovaphone zijn de
telefoniefuncties. Dankzij de naadloze integratie van de innovaphone PBX worden alle gangbare functies, zoals wisselgesprek of chef./secr.-functies, ondersteund. De in eigen huis
ontwikkelde telefoons vullen deze functies perfect aan.

Chat
In sommige situaties is chatten
praktischer dan een telefoongesprek. Vooral in bedrijven met
meerdere vestigingen is het de
eenvoudigste en snelste oplossing. De chatpartner kan antwoorden wanneer hij tijd heeft of
weer aan zijn bureau zit. De innovaphone chat-oplossing maakt
ook permanente chats of groepschats mogelijk, is veilig en biedt
alle functies en mogelijkheden
die gebruikers kennen van chatapps op hun telefoon.
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Application Sharing
Met innovaphone Application Sharing kunnen individuele
applicaties of het hele scherm met slechts één klik met de
gesprekspartner worden gedeeld. Samenwerken wordt makkelijker gemaakt, zonder installatie, configuratie of vervelende
authenticatie. Het is ook mogelijk om de controle over de
applicatie over te dragen aan andere deelnemers aan de conferentie.

Office Integration en presence
Met de Office Integration van innovaphone is de beschikbaarheid van collega’s of zakenpartners in één oogopslag zichtbaar, ongeacht welke IP-telefoon of applicatie in gebruik is. Zo
worden bijvoorbeeld alle komende afspraken die in de Outlook-agenda staan weergegeven. De presence-gegevens worden automatisch in real time bijgewerkt. Dit zorgt voor optimale reactietijden.

Voice, video, chat en meer...

Fax

WebRTC/Call Me button

Met innovaphone Fax kunnen eenvoudig faxen worden verstuurd en ontvangen via de eigen computer, ook vanaf een
mobiele telefoon en onderweg – zonder dat hiervoor een extra
server nodig is.

Met WebRTC wordt de browser de softphone van de innovaphone PBX. Alle browsers die de WebRTC-standaard ondersteunen kunnen worden gebruikt voor real-time communicatie. Zo
kan bijvoorbeeld een Call Me button op een bedrijfswebsite
geïmplementeerd worden, waarmee
klanten direct contact op kunnen nemen
met het bedrijf en via audio- of videotelefonie, inclusief application sharing,
eenvoudig en direct met de juiste contactpersoon kunnen communiceren.

Conferencing
innovaphone Conferencing biedt audio- en videoconferenties
van de hoogste kwaliteit en veiligheid. Het aantal kanalen kan
naar behoefte worden uitgebreid met extra gateways en biedt
daardoor een hoge mate van flexibiliteit. innovaphone Conferencing is uitgerust met spraakherkenning: als een videoconferentie uit meerdere deelnemers bestaat, wordt de persoon
die op dat moment aan het woord is op het scherm getoond.
Externe gebruikers kunnen via WebRTC deelnemen en ook alle
functies gebruiken.

Meer informatie over hoe Unified Communications by innovaphone in de praktijk gebruikt kan worden, is te vinden vanaf pagina
22 “Communiceren met myApps“.

Unified Communications van innovaphone
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Opbouw van het innovaphone myApps platform
IP-telefoniesysteem, Unified Communications-oplossing en algemene werk- en communicatieomgeving – het innovaphone
myApps platform bestaat uit vele onafhankelijke componenten die individueel goed werken, maar bovenal samen hun indrukwekkende prestatiepotentieel ontplooien. De afzonderlijke kernelementen en de structuur van de totaaloplossing worden hieronder
beschreven.

Gateways &
IPVA (innovaphone Virtual Appliance)
De basis voor het myApps platform zijn de
innovaphone gateways of de innovaphone Virtual Appliance. Uitgerust met een speciaal voor
communicatietaken ontwikkeld besturingssysteem zijn ze al jaren de slanke en krachtige basis
voor alle andere innovaphone hardware- en
softwareproducten en maken ze in all-in-onebox installaties Windows- of Linux-servers overbodig.

innovaphone PBX
De innovaphone PBX is een professioneel IP-telefoniesysteem, gebaseerd op de gateways of
de IPVA, dat alle functies van conventionele
telefonie in de IP-omgeving biedt. Real-time
communicatie vraagt om een slanke en snelle
reactie, die totaal andere mechanismen vereist
dan vertraagde communicatie, zoals chat of
e-mail. De innovaphone PBX voldoet perfect
aan deze eisen.

innovaphone SBC (Session Border Controller)

innovaphone App Platform
Communicatie is niet meer alleen maar telefonie. Het innovaphone App Platform is de basis voor alle apps die verder gaan
dan de pure real-time communicatie van de innovaphone PBX.
Veel Unified Communications-applicaties zoals chat, voicemail
of fax vereisen daarom het App Platform, dat naadloos geïntegreerd is in de innovaphone PBX.
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Opbouw van het innovaphone myApps platform

Voor externe communicatie is ook altijd een opening naar buiten nodig. Om dit zonder risico’s te
laten verlopen, zorgt de innovaphone SBC in de
innovaphone gateways/IPVA voor de veiligheid
van de communicatiekanalen. De innovaphone
SBC is bij innovaphone PBX inbegrepen en kan
afhankelijk van de veiligheidseisen en de dimensionering op een extra gateway of op de all-inone box worden geïnstalleerd.

Een perfect homogeen, compact en veilig platform.

Unified Communications

myApps Communications Client

IP-telefonie & eindtoestellen

Naast telefonie zijn apps als videotelefonie, chatten, conferencing, application
sharing en vele andere onontbeerlijk
geworden op vele gebieden. Met de
innovaphone PBX en het App Platform
als basis biedt innovaphone een complete Unified Communications suite voor
efficiënte communicatie – onafhankelijk
van de locatie en het gebruikte apparaat.

De myApps communications client verbindt alle soorten apps met elkaar tot
een uniforme werk- en communicatieomgeving. Apps voor werk, communicatie en beheer kunnen in de myApps
interface naar behoefte worden opgeroepen en bediend. Waar u ook bent en
welk apparaat u ook gebruikt, u hebt
overal dezelfde actuele gegevens tot
uw beschikking.

De innovaphone IP-telefoonserie biedt
moderne toestellen voor elke behoefte:
van stijlvolle designtelefoons tot functionele allrounders, mobile clients of
handsets. Ze zijn allemaal in eigen huis
ontwikkeld en zijn perfect afgestemd op
de innovaphone communicatieoplossing,
zowel wat betreft de eenvoudige, intuïtieve bediening als wat betreft het uitrolmechanisme.

Opbouw van het innovaphone myApps platform

13

Gateways & IPVA
De innovaphone hardwarebasis – veel meer dan alleen een gateway
innovaphone VoIP gateways
De innovaphone VoIP gateways zijn meer dan alleen conventionele gateways. Ze zijn de interface naar andere netwerken
en vormen tegelijkertijd het slanke hardwareplatform voor
de complete communicatieoplossing van innovaphone: het
VoIP-telefoniesysteem innovaphone PBX, de innovaphone Unified Communications-oplossing en het innovaphone App Platform voor de communications client myApps, inclusief de apps.
Bovendien fungeren ze als basis voor de Session Border Controller (SBC) en Reverse Proxy.
Met de zachte migratie biedt innovaphone de mogelijkheid
om nieuwe VoIP-technologieën te integreren in een bestaande

telecommunicatiestructuur en deze vervolgens stap voor stap
te vervangen. Het voordeel hiervan is dat het direct de basis
legt voor de stapsgewijze overschakeling naar IP-telefonie zonder de bestaande technologie te moeten upgraden of vernieuwen.
De gateways van innovaphone verschillen van elkaar qua type
en aantal verschillende interfaces. In grotere installaties kunnen
meerdere gateways samenwerken. Afhankelijk van het benodigde geheugen kunnen alle gateways worden uitgerust met
SSD- of mSata. De SSD/mSata zijn bij innovaphone verkrijgbaar
als accessoire.

IP-telefonie

Unified Communications

innovaphone PBX

Voice, video, chat en meer...

Security
SBC en Reverse Proxy

App Platform

innovaphone Virtual Appliance (IPVA) – Het werkt ook virtueel.
Als alternatief voor de VoIP gateway als hardware-basis voor een installatie, biedt de innovaphone Virtual Appliance (IPVA) de
mogelijkheid om een virtueel communicatieplatform op te zetten. De IPVA is een slanke en stabiele oplossing die direct in een
VMware- of Hyper-V-omgeving opgezet wordt. De installatie is zeer eenvoudig. Het beheer van ISDN- of analoge verbindingen is
mogelijk via de innovaphone IP1130 media gateway of een andere innovaphone gateway.
Ongeacht welke basis als platform wordt gebruikt – virtueel of op een gateway – de functionaliteiten en firmware zijn altijd
hetzelfde.
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Gateways & IPVA

Product
IP0011

IP3011

IP811

Bestelnummer

Technische gegevens

Bijzonderheden

Gebruik

01-00011-001

▪ 2x gigabit ethernet
▪ Interne sleuf voor SSD/
mSata (accessoire)

▪ ISDN & analoge interfaces in combinatie met
andere gateways
▪ Conferenties in combinatie met gateways met
conferentiekanalen

▪ Aanbevolen voor PBXen UC-installaties tot
25.000 gebruikers

01-03011-001

▪
▪
▪
▪

1x PRI
30 spraakkanalen
2x gigabit ethernet
Interne sleuf voor SSD/
mSata (accessoire)

▪ Topmodel voor ISDN of
All IP
▪ Tot 30 conferentiekanalen

▪ Aanbevolen voor ‘all
in one box’ – PBX- en
UC-installaties tot 500
gebruikers *

IP811
01-00811-001

▪
▪
▪
▪

5x BRI
10 spraakkanalen
2x gigabit ethernet
Interne sleuf voor SSD/
mSata (accessoire)

▪ Krachtige processor en
groot geheugen
▪ Tot 10 conferentiekanalen
▪ Ook verkrijgbaar als maritime versie (DNV GL)

▪ Aanbevolen voor ‘all
in one box’ – PBX- en
UC-installaties tot 200
gebruikers*
▪ BRI-loop-in mogelijk

01-00411-001

▪
▪
▪
▪
▪

2x BRI
2x FXS
4 spraakkanalen
2x gigabit ethernet
Interne sleuf voor SSD/
mSata (accessoire)

▪ Alle hardware licenties
inclusief
▪ Conferenties in combinatie met gateways met
conferentiekanalen

▪ Aanbevolen voor ‘all
in one box’ – PBX- en
UC-installaties tot 50
gebruikers*
▪ Voor ISDN-aansluitingen of All IP

01-00311-001

▪
▪
▪
▪
▪

4x FXO
2x FXS
4 spraakkanalen
2x gigabit ethernet
Interne sleuf voor SSD/
mSata (accessoire)

▪ Alle hardware-licenties
inclusief
▪ Conferenties in combinatie met gateways met
conferentiekanalen

▪ Aanbevolen voor „all
in one box“ – PBX- en
UC-installaties tot 50
gebruikers*
▪ Voor analoge verbindingen of All IP

01-06010-001

▪
▪
▪
▪
▪

4x PRI
1x BRI
60 spraakkanalen
2x ethernet 100 Mbit
Sleuf voor Compact
Flash Card (Type 1)

▪ Tot 60 conferentiekanalen

▪ PRI-loop-in mogelijk

01-01130-001

▪ 1x PRI
▪ 30 spraakkanalen
▪ 2x gigabit ethernet

▪ Pure mediagateway (geen
PBX-functionaliteiten)
▪ Tot 30 conferentiekanalen

▪ Aanbevolen voor ISDNen conferentiekanalen
in IPVA- of IP0011-installaties

01-00038-001

▪ 8x FXO
▪ 8 spraakkanalen
▪ 1x ethernet 100 Mbit

▪ Gateway voor analoge
verbindingen
▪ PBX-functionaliteit voor
maximaal 10 gebruikers

▪ Aanbevolen voor analoge verbindingen in
IPVA- of IP0011-installaties

02-00043-002

–

▪ Ondersteunt VMware en
Hyper-V
▪ CPU: 2.66 GHz (maar 1
core gebruikt)
▪ RAM: min. 64 MB, max. 3 GB
▪ Standaard HDD-grootte: 1GB

▪ Hardware-onafhankelijk, VMWare- of
Hyper-V-gebaseerd
▪ Voor het gebruik van
de innovaphone Virtual
Appliance is een IPVAlicentie vereist

IP811 (maritime)
01-00811-003

IP411

IP311

IP6010

IP1130

IP38

innovaphone
Virtual Appliance

IPVA
IPVA

* Bij een ‘all in one box’-installatie biedt de VoIP gateway alle functies, zoals verbindingen met het publieke netwerk,
de innovaphone PBX en het App Platform.

Gateways & IPVA
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IP telefoons
Professionele IP telefoons

De perfecte aanvulling: Phone App en Softphone App

De innovaphone IP-telefoonserie biedt een breed scala aan
moderne toestellen voor elke behoefte: van stijlvolle designtelefoons tot functionele allrounders. Ze bieden de beste
spraakkwaliteit, ondersteunen de nieuwste beveiligingsprotocollen en sommige hebben een goot kleurenbeeldscherm met
touch-bediening. De IP-telefoons zijn altijd klaar voor gebruik,
ongeacht of de desktop-pc aan of uit is, ze zijn eenvoudig te
gebruiken, bieden het gebruikelijke telefooncomfort en kunnen op elk moment en op elke werkplek eenvoudig worden
geïnstalleerd en in gebruik worden genomen. Samen met de
communications client myApps vormen de IP-telefoons het
perfecte communicatie-element voor elk bedrijf, en zijn ideaal
voor de werkplek van toekomst.

Met de telefonie-apps bedient de gebruiker gemakkelijk alle
beschikbare CTI-functionaliteiten. Alle eindtoestellen kunnen
met de apps eenvoudig per klik of touch bediend worden – of
het nu gaat om een bureautelefoon, smartphone of softphone.
Beschikbare functies zijn onder meer: kiezen, ophangen, in de
wacht zetten, parkeren, conferentie met 3 personen, wisselgesprek, verbinden, instellen van oproepomleidingen, pick-up
etc. Videotelefonie en application sharing zijn ook in de telefonie-apps geïntegreerd. Dit betekent dat deze componenten
even eenvoudig en probleemloos te gebruiken zijn als conventionele telefoniefuncties. De Softphone App bevat ook een virtuele telefoon, die op elk device beschikbaar is. Hiermee wordt
elk apparaat een kantoortelefoon.

Voor ieder doel het juiste toestel
IP222 & IP232

IP111 & IP112

Designtoestellen
die aan de hoogste
eisen voldoen

De allrounder voor
dagelijks gebruik

IP101 & IP102

IP150

Basismodel voor minimalisten

Voor gebruik in speciale
omgevingen

Accessoires
Uitbreidingsmodule voor
IP222 en IP232 (zonder
standaard)
Bestelnummer:
▪ Zwart 01-002X2-001
▪ Wit 01-002X2-00
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IP telefoons

Standaard voor IP222 met IP232 met
uitbr. module
Bestelnummer:
▪ Met 1 uitbr. module
03-002X2-001
▪ Met 2 uitbr. module
03-002X2-002

Uitbreidingsmodule voor IP241
Bestelnummer:
▪ Zwart 01-00230-001

Product

Bestelnummer

Technische gegevens

Interfaces

Bijzonderheden

IP101

Zwart
01-00101-001

▪ Monochroom/LCDbeeldscherm, 128 x 32px
▪ Beveiliging: DTLS-SRTP
en ICE (STUN + TURN)

▪ 2 x fast ethernet
▪ Voeding of PoE

▪ Opus codec
▪ (HD spraakkwaliteit bij
geringe bandbreedte)
▪ Hoge geluidskwaliteit
(HD audio)
▪ Ook wandmontage

IP102

Zwart
01-00102-001

▪ Monochroom/LCDbeeldscherm, 128 x 32px
▪ Beveiliging: DTLS-SRTP
en ICE (STUN + TURN)

▪ 2 x gigabit ethernet
▪ Voeding of PoE
▪ 1 x USB 2.0 Interface
voor koptelefoonaansluiting

▪ Opus codec
▪ (HD spraakkwaliteit bij
geringe bandbreedte)
▪ Hoge geluidskwaliteit
(HD audio)
▪ Ook wandmontage

IP111

Zwart
01-00111-001

▪ Kleurenbeeldscherm
320 x 240px
▪ 3,5“
▪ 16 functietoetsen
▪ 32 partnertoetsen
▪ Beveiliging: DTLS-SRTP
en ICE (STUN + TURN)

▪ 2 x fast ethernet
▪ Voeding of PoE

▪
▪
▪
▪

Zwart (maritime)
01-00111-003

Functietoetsen
Groot kleurenbeeldscherm
Opus codec
(HD spraakkwaliteit bij
geringe bandbreedte)
▪ Ook wandmontage
▪ Optioneel: maritime
(DNV GL: EN60945

IP112

Zwart
01-00112-001

▪ Kleurenbeeldscherm
320 x 240px
▪ 3,5“
▪ 16 functietoetsen
▪ 32 partnertoetsen
▪ Beveiliging: DTLS-SRTP
en ICE (STUN + TURN)

▪ 2 x gigabit ethernet
▪ 1 x USB
▪ Voeding of PoE

▪
▪
▪
▪

IP222

Zwart
01-00222-001

▪ Kleurenbeeldscherm
320 x 240px
▪ 3,5“
▪ 16 functietoetsen
▪ 32 partnertoetsen
▪ Beveiliging: DTLS-SRTP
en ICE (STUN + TURN)

▪ 2 x gigabit ethernet
▪ 4 x USB 2.0 Aansluiting
voor koptelefoon en
uitbr. module
▪ Voeding of PoE

▪
▪
▪
▪

Modern design
Functietoetsen
Groot kleurenbeeldscherm
Hoge geluidskwaliteit
(HD audio)

▪ Kleurenbeeldscherm
480 x 272px
▪ 4,3“
▪ Touchscreen
▪ 16 functietoetsen
▪ 32 partnertoetsen
▪ Beveiliging: DTLS-SRTP
en ICE (STUN + TURN)

▪ 2 x gigabit ethernet
▪ 4 x USB 2.0 Aansluiting
voor koptelefoon en
uitbr. module
▪ Voeding of PoE

▪
▪
▪
▪

Modern design
Touchscreen
Groot kleurenbeeldscherm
Hoge geluidskwaliteit
(HD audio)

Wit
01-00222-002

IP232

Zwart
01-00232-001
Wit
01-00232-002

IP241

Zwart
01-00241-001

▪ Kleurenbeeldscherm
320 x 240px
▪ 3,5“
▪ 7 functietoetsen
▪ 8 partnertoetsen
▪ Alfanumeriek toetsenbord
▪ Beveiliging: DTLS-SRTP
en ICE (STUN + TURN)

▪
▪
▪
▪

IP150

Met hoorn
01-00150-001

▪ Beeldscherm 128 x 64px
▪ Beveiliging: DTLS-SRTP
en ICE (STUN + TURN)

▪ Fast ethernet
▪ PoE

Met koptelefoon
01-00150-010

2 x gigabit ethernet
DHSG
Voeding of PoE
AUX-interface voor
uitbr. module IP230-X

Functietoetsen
Groot kleurenbeeldscherm
Opus codec
(HD spraakkwaliteit bij
geringe bandbreedte)
▪ Ook wandmontage

▪ Groot kleurenbeeldscherm
▪ Aansluiting van max. 3
uitbr. modules (met ieder 30 partnertoetsen)
▪ Hoge geluidskwaliteit
(HD audio)

▪ Weer- en slagbestendige behuizing
▪ Extra harde beltoon
▪ Voorbereide wandmontage

IP-Telefone
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Wireless oplossing en analoog adapters
Hoe moeten we in het tijdperk van moderne IP-telefonie omgaan met de diverse perifere technologieën en apparaten van de
‘oude’ analoge wereld? Deze apparaten zijn optimaal aangepast aan bepaalde toepassingsgebieden en hebben daarmee nog
steeds een belangrijk voordeel. De IP-DECT-oplossing en de analoge adapters van innovaphone pakken dit probleem precies aan.
innovaphone biedt speciaal voor gebruik in draadloze netwerken zijn een speciale WiFi-telefoon en smartphones in combinatie
met myApps aan.

innovaphone IP-DECT-oplossing

innovaphone WiFi-telefonie

DECT, de beproefde standaard voor draadloze telefonie, biedt
talrijke voordelen. Het bereik van de centrale componenten is groot, de installatie is bekend en de batterijduur van
de eindtoestellen is indrukwekkend lang. Vooral in speciale
werkomgevingen, zoals ziekenhuizen, werkplaatsen, fabrieken
of magazijnen, willen veel IT-technici en gebruikers niet zonder
DECT-telefonie.

De innovaphone WiFi-telefoon IP62 is direct in de innovaphone PBX en myApps communicatie-omgeving geïntegreerd. In tegenstelling tot smartphones is de WiFi-telefoon
speciaal ontworpen voor voice over WiFi en korte berichten
en wordt daarom in soortgelijke omgevingen als IP-DECT
gebruikt. De levensduur van de batterij is weliswaar korter dan
bij IP-DECT, maar omdat het een andere technologie is, kan
de dekking door basisstations in bepaalde scenario’s gemakkelijker zijn. Indien nodig kan ook de bestaande WiFi-installatie
gebruikt worden.

De IP DECT oplossing van innovaphone combineert al jaren de
voordelen van DECT met de moderniteit van IP-telefonie. De
IP-DECT-basisstations zijn via IP op de innovaphone PBX aangesloten en bieden, afhankelijk van het model, tot acht simultane spraakkanalen. De handsets zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: van eenvoudig tot comfortabel of robuust
- voor gebruik in ruwe omgevingen.

In combinatie met innovaphone myApps kan de smartphone
natuurlijk ook als WiFi-telefoon op de innovaphone PBX en in
de myApps omgeving worden gebruikt. Hiervoor kan de bijbehorende Softphone App voor Android of iOS direct gedownload worden in de betreffende app store.

Analoog adapters
Integratie van de analoge wereld
Naast beproefde mobiele oplossingen zoals DECT zijn er ook talrijke andere analoge
apparaten die nog steeds een bestaansrecht hebben- ook en vooral in tijden van All
IP. De innovaphone analoog adapters zijn er om de voordelen van en de investering in
deze apparaten veilig te stellen.
De analoog adapters integreren analoge apparaten zoals speciale telefoons, faxapparaten of deurintercoms eenvoudig in de innovaphone PBX en het communicatieplatform myApps.
Analoog adapters zijn verkrijgbaar in verschillende groottes en uitvoeringen: van gateway met al geïntegreerde analoge interfaces (zie Gateways p.16-17, IP311 en IP411), tot
de IP29-2 met twee analoge poorten, of een adapter met een hogere poortdichtheid
(IP29-8), waarmee tot 16 analoge poorten in één hoogte-eenheid in een rack mogelijk
zijn.
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Wireless oplossing en analoog adapters

Wireless
Product
IP1202
IP1202e
IP1202/4

Bestelnummer

Technische gegevens

Interfaces

Bijzonderheden

IP1202
50-01202-001

▪ IP-DECT-gateway en
basisstation

▪ Ethernet 100 MBit
PoE
▪ Voeding
▪ 2 x MCX-connector
(IP1202e)

▪ 8 kanalen (IP1202,
IP1202e)
▪ 4 kanalen (IP1202/4)
▪ Multicell voor roaming
en (alleen met CAP
handsets) automatische
handover
▪ Nauwkeurige radiodekking en groter bereik
(IP1202e)

▪ DECT-telefoon
▪ Beschermingsklasse:
IP40 (IP64)
▪ Beschermingsklasse:
IP44 (IP65)

▪ DECT
▪ Universele aansluiting
voor laadstation en
configuratie

▪ Kleurenbeeldscherm
▪ 18 talen beschikbaar
▪ 16/20 uur spreektijd
(IP64/IP65)
▪ Bluetooth (IP65)

50-00081-001

▪ Robuuste IP-DECT-telefoon
▪ Beschermingsklasse IP65

▪ DECT
▪ Universele aansluiting
voor koptelefoon,
laadstation en configuratie
▪

▪ Kleurenbeeldscherm
▪ Max. 18 uur spreektijd/
12 met Bluetooth
▪ 18 talen beschikbaar
▪ Bluetooth

50-00062-001

▪ WiFi-telefoon
▪ Beschermingsklasse:
IP44

▪ WiFi
▪ Laadstation met
voeding

▪
▪
▪
▪

Bestelnummer

Interfaces

Stroomvoorziening

Protocollen

Bijzonderheden

88-00010-056

▪ 16 x analoog
FXS (RJ-11)
▪ 2 x ethernet
▪ 100 Mbit

▪ 2 x Power-overEthernet (PoE)

▪ SIP
▪ H.323
▪ Fax-over-IP
(T.38)

▪ Geïntegreerd inbouwrack
▪ Hoge poortdichtheid
▪ Willekeurig aantal combipacks te combineren
▪ Technische gegevens
zoals bij standalone
apparaat IP29

IP29-8
01-00029-001

▪ 8, 4 of 2 x
analoog FXS
(RJ-11)
▪ 1 x ethernet
100 Mbit

▪ Power-overEthernet (PoE)

▪ SIP
▪ H.323
▪ Fax-over-IP
(T.38)

▪ Standalone apparaat
▪ Apart verkrijgbaar inbouwrack
▪ Opus codec (HD
spraakkwaliteit bij
geringe bandbreedte
▪ Ook verkrijgbaar als maritime versie (DNV GL)

IP1202e
50-01202-003
IP1202/4
50-01202-002

IP64
IP65

D81

IP62

IP64
50-00064-004
IP65
50-00065-001

Kleurenbeeldscherm
15 uur spreektijd
18 talen beschikbaar
Ondersteunt 802.11a/g/
b/n-standaard
▪ Ondersteunt SIP en
H.323 protocollen

Analoog adapters
Product
IP29-8 Combipack

IP29-8
IP29-4
IP29-2

IP29-8 (maritime)
01-00029-006
IP29-4
01-00029-004
IP29-2
01-00029-003

Wireless oplossing en analoog adapters
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Überschrift
Werken
met myApps
Uw medewerkers willen graag efficiënte werkprocessen, eenvoudige en snelle communicatie en een goed en volledig overzicht
van alle applicaties. Met de innovaphone myApps werkomgeving hebben ze het complete pakket altijd en overal binnen handbereik, flexibel en individueel aanpasbaar. Taken en processen worden vereenvoudigd, uitgebreid en kunnen worden aangepast aan
de behoeften van iedere medewerker – of deze nu in de administratie, buitendienst of logistiek werkt. Voor elke functionaliteit is
er een app en myApps brengt ze allemaal samen in een alles-in-één oplossing.

■ myApps is een universele werkomgeving die altijd en overal
gebruikt kan worden en die zich aanpast aan ieder apparaat
– of dit nu een desktop PC, laptop, smartphone of tablet is.

■ Met de Users app kan de gebruiker snel en eenvoudig
medewerkers en collega’s vinden en direct contact met hen
opnemen via chat, e-mail of (video)gesprek.
■ De Contacts App biedt de mogelijkheid contactgegevens te
zoeken in het adresboek van het bedrijf – dit kan door een
naam, bedrijfsnaam of telefoonnummer in te voeren.
■ Met de Time Switch app kan een automatische tijdregeling
ingesteld worden voor elke PBX-functie, zoals bijvoorbeeld
nachtschakelaars of oproepomleidingen. Met de Time Switch
app kunnen deze ook handmatig worden aan- en uitgezet.
■ Opgenomen telefoongesprekken kunnen eenvoudig afgespeeld worden met de Recordings app.

■ De Apps button geeft gebruikers toegang tot alle apps die
de beheerder voor hen vrijgegeven heeft. Hier kunnen zij de
apps en contacten kiezen die ze op hun Home-scherm willen
zien zo hun eigen werkplek vormgeven.

■ Met de Reports app kan de gebruiker eenvoudig analyses van het telefoonverkeer laten weergeven, bijvoorbeeld
gesorteerd naar land of afdeling.

■ Donkere of lichte achtergrond? Met myApps kan de gebruiker zelf kiezen
■ De myApps client kan aan de (rechter- of linker-)rand van
het beeldscherm aangedockt worden. Op deze manier
hoeft de gebruiker geopende programma’s, apps of contacten geen moment uit het oog te verliezen.
■ In de Profile app kan de gebruiker zijn persoonlijke profiel
bewerken - een profielfoto uploaden, accountbeveiliging
instellen, oproepomleidingen en mobiliteit instellen en
nieuwe apparaten (bureautelefoon, smartphone, softphone
enz.) toevoegen.
De ontwikkeling van onze apps is een
lopend proces, en er worden steeds nieuwe
functies toegevoegd. Een volledig overzicht
vindt u op onze website.
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Werken met myApps

Product
Profile app

Contacts app

Users app

Time Switch app

Recordings app

Bestelnummer

Beschrijving

Licensering

Inbegrepen in myApps

Met de Profile app heeft de gebruiker de mogelijkheid om zijn gebruikersaccount aan te maken.
Hier kunnen bijv. de gebruikersnaam en een
paswoord aangemaakt worden, en een profielfoto
en e-mail adres toegevoegd worden. Verder kan
de gebruiker hier mobility en oproepomleidingen
instellen, toetreden tot een groep of een groep
verlaten. en de lijst van geregistreerde telefoons
bewerken.

Licentievrij

Inbegrepen in myApps

De Contacts app is te vergelijken met een
bedrijfsadresboek. Hier kan naar contactgegevens
gezocht worden door in het zoekveld een naam,
bedrijfsnaam of telefoonnummer in te voeren,
Met slechts één klik worden alle gegevens van
de betreffende contactpersoon, zoals adres of
e-mailadres, weergegevens.

Licentievrij

Inbegrepen in myApps

De Users app toont alle deelnemers van de PBX
en maakt het dus mogelijk om snel te zoeken.
Selecteer een deelnemer om een gesprek, chat
of e-mail te starten. Bovendien kan de deelnemer
met de home button toegevoegd worden aan het
eigen home screen. Zo heeft u altijd alle favoriete
contacten bij de hand.

Licentievrij

Inbegrepen in myApps

De Time Switch app biedt de mogelijkheid om
een automatische tijdregeling in te stellen voor
geselecteerde PBX-functies, zoals bijvoorbeeld
een nachtschakelaar. Met de Time Switch app
kunnen deze ook handmatig door de gebruiker
worden geactiveerd en gedeactiveerd.

Licentievrij

Recording-basislicentie
02-00050-002

Met de Recording-licentie kunnen alle gesprekken
worden opgenomen. De Recordings app geeft de
opnames duidelijk weer en maakt het mogelijk
deze eenvoudig af te spelen. De Recording-functie is ideaal voor kritische toepassingen, bijvoorbeeld als een telefoongesprek contractueel
bindend is of het nodig is om gesprekken op te
nemen.

Recording-basislicentie
benodigd

Met deze app kunnen flexibele queries m.b.t.
het telefoonverkeer gemaakt worden die met
individueel configureerbare filters gesorteerd
kunnen worden op bijvoorbeeld land, afdeling
of persoon. Het is ook mogelijk om een gerichte
analyse te maken op basis van specifieke tijden of
tijdsperiodes.

Reporting-licentie
benodigd

Recording-user-licentie
02-00050-003

Reports app

02-00042-002

Recording-user-licentie
benodigd

Voorwaarde voor volgende apps: Recordings
app

Werken met myApps
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Communiceren met myApps
Wilt u uw medewerkers eenvoudige, moderne en efficiënte communicatie op de werkplek bieden? De myApps werkomgeving
geeft uw medewerkers de flexibiliteit om zelf voor iedere situatie de meest geschikte manier van communiceren te kiezen – een
audio- of videogesprek, een snel gesprek per chat of een conferentie met application sharing. Of het nu op het hoofdkantoor, de
thuiswerkplek of onderweg met een mobiel toestel is – myApps past zich optimaal aan de behoeften van elke medewerker aan.
Werken 4.0 wordt zo werkelijkheid.

Bent u op zoek naar een slanke CTI- of UC-oplossing die alle
functionaliteiten van de vorige innovaphone client myPBX
omvat? Dan zijn de telefonie-apps ˈPhoneˈ en ˈSoftphoneˈ precies wat u zoekt:
■ Met slechts één klik kunnen via de Phone app audio- en
videogesprekken, inclusief application sharing, worden
gestart. Het is ook mogelijk om een chatgesprek met individuele personen of een
groep te beginnen.
Een zoekveld zorgt
ervoor dat interne
en externe contacten
snel gevonden kunnen worden. Gebruikers kunnen eenvoudig een persoonlijke
favorietenlijst aanmaken, waarin ook de
aanwezigheidsstatus
van de contactpersonen getoond wordt,
zodat ze altijd een
goed overzicht hebben van de beschikbaarheid van collega’s
en
zakenpartners.
Daarnaast
heeft
de Phone app een
geïntegreerde oproeplijst met
alle inkomende, uitgaande en
gemiste oproepen.
■ De Softphone app bevat
dezelfde functies als de Phone
App. Bovendien dient het als een
virtuele telefoon op elk apparaat,
zodat bijvoorbeeld ook pc’s, laptops of tablets als telefoon gebruikt kunnen worden.
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Communiceren met myApps

De Phone app en de Softphone App zien er op ieder toestel
hetzelfde uit en de bediening blijft ook op ieder apparaat gelijk.
De gebruiker heeft de mogelijkheid om een willekeurig aantal telefoons aan te melden, deze te selecteren en apparaten
(bureautelefoons, smartphones of andere softphones) onder
zijn telefoonnummer toe te voegen of te verwijderen.
Naast de bekende functies van de CTI-applicaties heeft de
communications client myApps nog veel meer communicatiemogelijkheden te bieden:
■ Met de Call List app heeft elke
gebruiker een overzicht van
alle inkomende, uitgaande en
gemiste gesprekken.
■ In de Voicemail app kunnen
berichten eenvoudig worden
afgespeeld, beheerd en opgeslagen.
■ Met de Conference app worden
audio- of videoconferentieruimtes, inclusief application sharing,
beheerd.
■ De Chat app biedt een veilige messenger-oplossing voor
elk bedrijf en voldoet aan alle
beveiligings- en gegevensbeschermingsvoorschriften.
■ Met de Fax app kunnen faxdocumenten eenvoudig met
drag & drop verzonden en ontvangen worden.

De ontwikkeling van onze apps is een
lopend proces, en er worden steeds nieuwe
functies toegevoegd. Een volledig overzicht
vindt u op onze website.

Product
Phone app

Softphone app

Call List app

Voicemail app

Conference app

Chat app

Bestelnummer

Beschrijving

Licensering

02-00050-005

De Phone app bevat alle functies van conventionele
IP-telefonie. Daarnaast zijn ook videotelefonie en
application sharing mogelijk.

Phone app-licentie
benodigd

02-00050-004

De Softphone app is een volwaardige softphone en
maakt van ieder device een telefoon. Naast conventionele IP-telefonie functies zijn ook videotelefonie en
application sharing beschikbaar.

Softphone app-licentie
benodigd

Inbegrepen in myApps

De Call List app geeft een overzicht van alle inkomende en uitgaande telefoongesprekken (ook
groepsgesprekken). Gemiste oproepen worden d.m.v.
een badge count weergegeven. Informatie zoals
datum, tijd, duur en gespreksrichting worden opgeslagen. De oproeplijst met de bijbehorende informatie is altijd hetzelfde – ongeacht of deze direct via de
Call List app wordt weergegeven of vanuit de Phone
app of Softphone app wordt opgevraagd.

Licentievrij

02-00041-004

Alle voicemailberichten staan overzichtelijk in de
Voicemail app en kunnen hier in iedere willekeurige
volgorde beluisterd worden. Een nieuw bericht wordt
aangegeven door middel van de badge count op het
icon van de app. Indien gewenst kan de gebruiker
ook via e-mail op de hoogte worden gebracht.

Voicemail user-licentie
benodigd

02-00050-001

Met de Conference app kunnen virtuele conferentieruimtes en specifieke monitoringopties beheerd
worden. De conferentiemoderator kan flexibele
inbel-PINs toewijzen en herkent in één oogopslag
welke deelnemers zich in de betreffende conferentie
bevinden en wie er op dat moment aan het woord is.
Individuele deelnemers kunnen ook op mute gezet
of uit de conferentie verwijderd worden.

Conference app-licentie
benodigd

Chat app
Inbegrepen in myApps

De Chat app kan worden gebruikt om korte
berichten en smileys naar individuele personen te
sturen. Tekstopmaak is beschikbaar voor een betere
leesbaarheid. In de basisversie is de chat historie
tijdelijk. In de Premium versie is deze permanent en
is het mogelijk om groepschats te starten of kleine
bestanden te versturen.

Chat App basisversie:
Licentievrij

Gebruik de Fax app om PDF-bestanden aan faxontvangers te versturen of faxen als PFD-bestand te
ontvangen. De documenten worden gesorteerd op
afzender en ontvanger. De algemene zoekinterface
maakt het mogelijk naar een ontvanger te zoeken.

Fax-licentie benodigd

Chat app Premium
02-00050-006

Fax app

02-00030-001

Voorwaarde voor volgende apps en features:
Softphone app, Video en
Application Sharing

Chat App Premium:
Premium Chat app-licentie benodigd

Communiceren met myApps
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Apps voor beheerders
Bent u op zoek naar een nieuw communicatieplatform dat eenvoudig te configureren en te beheren is en waarin de beheerder
nieuwe medewerkers snel en eenvoudig kan integreren? Met innovaphone myApps kunnen alle taken in een centrale client
worden uitgevoerd – overal vandaan. Beheerders hebben een groot aantal apps voor installatie, beheer en configuratie tot hun
beschikking. Hiermee behoort moeizaam wisselen tussen verschillende administratieve programma’s voorgoed tot het verleden.

Apps voor installatie en configuratie

Apps voor monitoring en diagnostische informatie

■ Met de PBX Manager
kunnen individuele functies van de innovaphone
PBX eenvoudig worden
geconfigureerd

■ De Alarms app toont alle actuele en actieve aanwijzingen voor fouten of mogelijke problemen. Hierdoor kan
de beheerder in één oogopslag de status van het systeem
beoordelen.

■ In de App Platform
Manager app kunnen
de verschillende App
Services geïnstalleerd en
beheerd worden.
■ Alle apparaten (VoIP
gateways en eindapparaten) van de installatie
worden weergegeven en beheerd in de Devices app. Hier
kan ook het onderhoud op afstand van de verschillende
apparaten worden uitgevoerd. De beheerder hoeft dus niet
ter plaatse te zijn om wijzigingen in de configuratie aan te
brengen of een fout te corrigeren.

■ De Events App documenteert alle fouten en problemen die
zich voordoen tijdens de werking van het systeem. Voor de
beheerder zijn talrijke filters en bewerkingsopties beschikbaar.
■ Met behulp van de Logging app kunnen verschillende, vrij
configureerbare processen worden geregistreerd en weergegeven in het systeem.

■ De Channels app maakt het mogelijk om eenvoudig conferenties op te zetten met meerdere kanalen van verschillende
gateways. Dit vergemakkelijkt de locatie-onafhankelijke
samenwerking van collega’s en zakenpartners.
■ In de innovaphone App Store kan de beheerder alle beschikbare innovaphone apps en apps van derden downloaden. Zit
de juiste app er niet bij? De open interfaces stellen u in staat
uw eigen app te ontwikkelen en in myApps te integreren.
■ De Files app wordt gebruikt om bestanden op te slaan die
nodig zijn in het systeem, zoals aankondigingen of back-ups.
De ontwikkeling van onze apps is een
lopend proces, en er worden steeds nieuwe
functies toegevoegd. Een volledig overzicht
vindt u op onze website.
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Apps voor beheerders

Product

Bestelnummer

Beschrijving

Licensering

PBX Manager app

Inbegrepen in
myApps

De installatie en configuratie van de afzonderlijke functies van de
PBX worden uitgevoerd via de PBX Manager app. De beheerder
kan gebruik maken van talrijke configuratiemogelijkheden, zoals
wachtrijen, conferenties of groepen. Zo kunnen bijvoorbeeld
wachtrijen, conferenties of groepen, maar ook app platformen,
trunks, DECT-systemen, schakelklokken en nog veel meer – heel
eenvoudig worden ingesteld en beheerd.

Licentievrij

Inbegrepen in
myApps

Met de App Platform Manager app kunnen de verschillende
app-services worden geïnstalleerd en beheerd. Apps kunnen
worden geactiveerd, gedeactiveerd en beheerd.

Licentievrij

Devices app

Inbegrepen in
myApps

In deze app worden alle apparaten van een installatie weergegeven en beheerd. Hier worden back-ups en updates gemaakt
en geïnstalleerd. Daarnaast kunnen huurapparaten en -software
worden beheerd en kunnen innovaphone Service Credits (iSC)
geüpload en verdeeld worden.

Licentievrij

Channels app

Inbegrepen in
myApps

Met de Channels app kunnen DSP-kanalen van verschillende
innovaphone VoIP gateways gecombineerd worden. Dit maakt
bijvoorbeeld een conferentie met een groot aantal kanalen
mogelijk.

Licentievrij

App Store app

Inbegrepen in
myApps

In de App Store kunnen beheerders alle apps voor hun installaties downloaden. In de App Store staan alle beschikbare innovaphone apps en apps van derden. Bovendien kunnen door de
open interfaces eenvoudig eigen apps ontwikkeld en in myApps
geïntegreerd worden

Licentievrij

Files app

Inbegrepen in
myApps

Met de Files app kunnen eenvoudig bestanden opgeslagen en
beheerd worden. Deze bestanden kunnen individueel worden
toegewezen. Hier kunnen ook aankondigingen voor wachtrijen
worden beheerd.

Licentievrij

Alarms app

Inbegrepen in
myApps

De Alarms app wordt gebruikt om een individuele PBX of een
netwerk van apparaten uitgebreid te monitoren. De beheerder
ziet in één oogopslag alle actieve systeemfouten en ontvangt
een lijst met alle relevante informatie over de afzonderlijke
berichten. Zodra de fout of de bron van het gevaar is verwijderd,
wordt het bijbehorende alarm niet meer weergegeven.

Licentievrij

Events app

Inbegrepen in
myApps

In de Events app worden alle foutmeldingen permanent opgeslagen. Ook fouten die al gecorrigeerd zijn, worden weergegeven.
De beheerder heeft de mogelijkheid filters in te stellen en events
een voor een of allemaal te verwijderen.

Lizenzfrei

Logging app

Inbegrepen in
myApps

In de Logging App ziet de beheerder alle informatie voor zijn
eigen installatie in real time.

Licentievrij

App Platform Manager
app

Apps voor beheerders
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Oplossingen met het innovaphone myApps platform
Door de afzonderlijke innovaphone componenten op de juiste manier met elkaar te verbinden, kunnen oplossingen worden geboden voor de meest complexe situaties. Een aantal van deze oplossingen worden hieronder als voorbeeld genoemd. Er zijn ook
oplossingen beschikbaar in samenwerking met onze technologiepartners – met name voor de vele verschillende verticale markten.
Meer informatie vindt u op onze website.

Anywhere Workplace – de werkplek van de toekomst

Security made in Germany

Moderne communicatieoplossingen zorgen voor tevreden
medewerkers – op kantoor, thuis of onderweg.

Oplossingen van innovaphone voeren het „IT Security made in
Germany“- keurmerk en bieden met hun betrouwbare en zelf
ontwikkelde veiligheidsconcept talrijke beveiligingsfuncties, die
altijd gratis zijn inbegrepen.

■ Maximale flexibiliteit: op alle telefoontoestellen in responsive design
■ Maximale mobiliteit: met innovaphone apps worden smartphones en tablets in een handomdraai innovaphone toestellen
■ Maximaal comfort: met het innovaphone one-number-concept altijd via hetzelfde telefoonnummer bereikbaar zijn
■ Maximale veiligheid: betrouwbare bescherming tegen aanvallen – altijd en overal

■ De innovaphone Session Border Controller (SBC) biedt
betrouwbare bescherming tegen aanvallen
■ Met de innovaphone Reverse Proxy worden aanvallen in een
vroeg stadium herkend en afgewend
■ Beveiligingsprotocollen zoals DTLS-SRTP en ICE (STUN +
TURN) zorgen voor end-to-end encryptie
■ Twee-factor authenticatie voorkomt op betrouwbare wijze
dat onbevoegden toegang
hebben tot een account

Filiaalconcept

Redundantieconcept

Efficiënt samenwerken met collega’s in alle vestigingen – geen
probleem met het modulaire principe van de innovaphone PBX
en het myApps platform. Alle elementen en hardwarecomponenten maken gebruik van dezelfde software en bieden dus
maximale flexibiliteit.

Het redundantieconcept van innovaphone is zo ontworpen dat
de overschakeling naar de back-upsystemen uiterst snel, automatisch en zonder verlies van data wordt uitgevoerd. Op deze
manier is het systeem maximaal beveiligd tegen uitval.

■ Perfecte samenwerking tussen medewerkers in verschillende
vestigingen
■ Oplossingen voor locaties van verschillende grootte
■ Interne bedrijfscommunicatie zonder extra kosten
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■ Verschillende vestigingen kunnen het onderling van elkaar
overnemen
■ Laag uitvalrisico van VoIP gateways
■ De software werkt op een speciaal voor deze hardware ontwikkeld besturingssysteem en is daardoor bijzonder slank en
snel en biedt maximale veiligheid

De perfecte oplossing voor elke behoefte.

innovaphone in de cloud

Zachte migratie met de VoIP-expert

Alle oplossingen, scenario’s en producten die in deze catalogus
worden beschreven, werken ook in de cloud– in de eigen cloud,
of met de innovaphone cloud-oplossing.

ISDN-verbindingen zullen binnenkort tot het verleden behoren
– de toekomst heet All-IP! Zachte migratie maakt een stapsgewijze omschakeling naar de IP-wereld in verschillende innovatiefasen mogelijk. Hoe snel dit moet gaan bepaalt de klant zelf.

■ U heeft de keuze - alle werk- en communicatieoplossingen
hebben dezelfde functies en zijn gebaseerd op dezelfde
componenten
■ U heeft de keuze – softwarehuur on-premises of volledig in
de cloud

■ Een parallelle installatie van
ISDN en SIP maakt het mogelijk over langere tijd te testen en
veilig over te stappen

Verticale markten

Mobility

Dankzij open interfaces en de flexibele integratie van producten van derde partijen biedt innovaphone de ideale oplossing
voor uiteenlopende branches en eisen:

Met het one-number-concept van innovaphone gaat geen
enkele oproep meer verloren, omdat de innovaphone PBX elke
oproep beheert.

■ Callcenters, financiële instellingen, servicebedrijven en
alarmcentrales

■ One-number-concept: altijd en overal onder hetzelfde nummer te bereiken - op kantoor, thuiswerkplek of onderweg

■ Geïntegreerde oplossingen voor zorgsystemen en verpleging

■ Mobiele telefoons worden als interne deelnemers in het
VoIP telefoniesysteem innovaphone PBX geïntegreerd en
worden daarmee tot een volwaardige extensie

■ Horeca, verkeers- en transportindustrie
■ Noodtelefoons voor deuren, industrieel gebruik, alarmcentrales en liften

Call Me button met WebRTC
Maak van websitebezoekers echte klanten met de innovaphone
Call Me button met WebRTC! Integreer de button eenvoudigweg in uw website en klanten kunnen direct contact met u
opnemen via hun browser.
■ Maakt van de webbrowser een softphone
van de innovaphone PBX
■ Eenvoudige integratie van externe deelnemers in de innovaphone PBX, inclusief video
en application sharing
■ Contact opnemen via telefoon, chat of mail
■ Eenvoudig en intuïtief te gebruiken met de
hoogst mogelijke veiligheidsmaatregelen en
volledig zonder gesprekskosten

WebRTC widget
op eigen website

Contactgegevens

Videotelefonie

op een rij

met één klik

Oplossingen met het innovaphone myApps platform

27

innovaphone AG
Umberto-Nobile-Straße 15
71063 Sindelfingen
Duitsland
Telefoon +49 7031 7 30 09-0
Fax
+49 7031 7 30 09-9
E-mail info@innovaphone.com
www.innovaphone.com

