VIRTUÁLNÍ ÚSTŘEDNA
SE SYSTÉMEM 3CX

Ideální telekomunikační řešení pro vaši firmu

Řešíte konec životnosti své současné telefonní ústředny?
Chcete své hlasové služby rozšířit o aktuální funkcionality?
Potřebujete vyřešit správu své komunikace jednodušeji?
Přejděte na komunikační systém UPC 3CX, který vám poskytne vynikající
funkcionalitu a flexibilitu. Systém 3CX zcela nahradí hardwarovou ústřednu
bez budování nové infrastruktury.

Osvoboďte se od staré PBX se softwarovou IP PBX
¡ 
Doručte mobilitu

¡ 
Zvyšte produktivitu

¡ S
nižte náklady

Přejděte na telefonní systém 3CX: IP PBX postavená na systému Windows se standardy nabízejícími vynikající vlastnosti,
flexibilitu, Unified Communications a mobilitu s výrazně nižšími náklady.

10 výhod telefonního systému 3CX:
1. Snadná instalace a správa
2. Nízké náklady na pořízení a upgrade

7. L
epší reakce na požadavky zákazníků díky chytrému
řízení provozu (fronty)

3. Práce odkudkoliv pro platformy Android a iOS

8. Integrace s CRM a účetnictvím

4. Možnost využití stávající infrastruktury a hardwaru

9. P
ostaveno na standardech – využití populárních
IP telefonů a SIP Trunku

5. 
Úspora na telefonním účtu díky atraktivním tarifům
a využití mobilních klientů

10. Click to Call přímo z webové stránky

6. Integrovaná videokonference pomocí WebRTC

Jak to funguje
Systém 3CX běží na stroji s Windows a připojuje se k jakémukoli SIP softphonu a hardwarovému telefonu.
iPhony a smartphony se systémem Android lze připojit jako rozšíření. Externí linky jsou připojeny přes hlasové služby
UPC Business, které je prvním certifikovaným poskytovatelem externího volání přes 3CX.
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S 3CX je správa PBX hračka
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3CX osvobozuje PBX od kancelářského
a desktopového prostředí, přináší funkcionality
Unified Communications jako hlasové
a videokonference, presence management, firemní
instant messaging, nastavení statusu a další.
Uživatelé můžou spravovat své linky a hovory přes
intuitivní rozhraní Windows, případně ze svých
Android a iOS telefonů.
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Nepřekonatelná mobilita vezměte si svou pevnou linku
kamkoliv

222 999 111
Po–Pá: 8.00–20.00, So–Ne: 10.00–18.00

firma@upcbusiness.cz
www.upcbusiness.cz

Zatímco tradiční PBX vyžadují dodatečné
hardwarové moduly k doplnění nových
funkcionalit, jako je automatická spojovatelka
a řízení front, ty všechny jsou v systému 3CX
standardem. Navíc, 3CX se dá integrovat
s populárními CRM systémy jako SalesForce,
Microsoft Dynamics a Sage ACT!
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3CX je unikátní svou integrací PUSH technologie,
což znamená, že 3CX dokáže „probudit“ telefon
v okamžiku, kdy přichází nový VoIP hovor. Android
a iPhone telefony se aktivují, když přichází nový
hovor nebo zpráva na chatu, přitom šetří baterii,
zatímco jste stále dostupní na pevné lince.
Snižte firemní náklady na hovorné díky mobilním
klientům platformy 3CX.

Široké možnosti funkcionalit

Přibližte své podnikání
zákazníkům
Jednoduše použitelné řešení pro videokonference,
WebMeeting, umožňuje firmám šetřit čas
a peníze organizací virtuálních schůzek a webinářů
a zároveň využít výhody face-to-face komunikace.
Videokonference můžou být spuštěny pomocí
několika kliknutí myší a uživatelé se připojují
pomocí web browseru technologií WebRTC
od společnosti Google. Součástí systému je
od verze PRO kompletní řešení pro příchozí
call centrum se všemi potřebnými reporty.

99,6% záru
ka dostup
nosti sítě
24/7 tech
nická pod
pora
Bezplatná
linka záka
znické pé
Zajištění o
če
pravy do
6
hodin
Nejlepší in
ternet 9 le
t v řadě

