
Telekommunikáció/Hangszolgáltatások/IP alapú hangszolgáltatások/IP alközpont

ALKÖZPONT (PBX) 
SZOLGÁLTATÁS  
A HELYI MEGOLDÁS
Az alközpont (PBX: Private Branch Exchange) egy olyan eszköz,  
amelynek segítségével a meglévő telefonvonalak kapacitása koncentrálható, 
majd alközponti mellékek között szétosztható.
•  A telekommunikációs infrastruktúrát egy helyben telepített és üzemeltetett 

berendezés valósítja meg.
•  A dedikált eszköz és szolgáltatás révén, az alközpont kizárólag ügyfelünk 

igényeihez igazodik.
•  Átlátható, egyszerűen használható rendszer.

SZAKÉRTŐI  KOMPE TENCI ÁK:
•  Igényfelmérés, konzultáció
•  Eszközök szállítása, telepítése
•  Hálózati eszközök alap szintű konfigurálása
•  Fővonali interfészek bekötése
•  Rendszer programozása
•  Végkészülékek felszerelése, kliens szoftverek telepítése
•  Végfelhasználói oktatások

Helyben telepített
és üzemeltetett
infrastruktúra

ALKÖZPONT NÉLKÜL
A KÜLÖNÁLLÓ 

TELEFONVONALAK 
FENNTARTÁSA JELENTŐSEN 

KÖLTSÉGESEBB.



Üzleti ügyfélszolgálat: 1444  |  Érdeklődni lehet: kapcsolat@invitech.hu

A SZOlgÁlTATÁS ElŐNyEI
•  Dedikált eszköz és szolgáltatás
•  Extra funkciók (telefonkönyv integráció, csengetési csoportok kialakítása, 

automata híváskezelő)
•  Integrációs lehetőség egységes kommunikációs (Unified Communications), 

contact center, illetve CRM/ERP rendszerekhez
•  Akár havidíjas konstrukcióban is igénybe vehető
•  Igény esetén távoli üzemeltetés
•  Személyes szakértői támogatás: 24/7 órás üzemeltetéshez dedikált  

hibabejelentő és operátori csapat áll rendelkezésre
•  Súlyos hibák javítása akár a bejelentéstől számított 2 órán belül  

megkezdődik, függően a szerződésben vállalt SLA szintektől

MIÉRT AZ INvITECh SOluTIONS?
•  Közel két évtizedes tapasztalattal rendelkezünk az integrált informatikai  

és telekommunikációs szolgáltatások terén. 
•  Komplex, testre szabható, költséghatékony megoldásokkal támogatjuk 

közel 6 ezer üzleti partnerünket.
•  Ügyfeleink között a távközlési- és hírközlési vállalatok szinte minden típusa 

megtalálható ugyanúgy, mint egészségügyi intézmények, pénzintézetek, 
energetikai vállalatok vagy éppen légitársaságok.

•  Az Invitech Solutions tapasztalatára, munkatársaink szakértelmére,  
a legmodernebb technológiákra és integrált szolgáltatási portfóliónkra 
támaszkodva bármely ügyfelünknek optimális, testreszabott,  
egyedi megoldásokat nyújtunk.

KApcSolódó SzolgÁltAtÁSAinK:
• Unified Communication
• Contact Center
• Call Center

Amennyiben cégének 
munkavégzése irodához kötött, 
ahol jellemző a csoportmunka, 
úgy hatékony megoldást nyújt 

az Invitech Solutions alközpont 
szolgáltatása.
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