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CENTRALA IP

Najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu
Centrala IP firmy Infover to elastyczne rozwiązanie
zapewniające oszczędność i bezpieczeństwo tym,
którzy wymagają więcej.

Lincall to innowacyjne rozwiązanie telekomunikacyjne autorstwa firmy Infover. Nasza platforma
zapewnia optymalizację procesów biznesowych wewnątrz firmy czy instytucji, a także efektywnie
usprawnia komunikację z Klientami. W skład rodziny produktów Lincall wchodzą Centrala IP, System Call Center, a także usługa Contact Center. Dodatkowo, każdy z elementów platformy może
funkcjonować w modelu Cloud oraz stacjonarnie.

W dzisiejszych czasach wiele firm nadal korzysta z tradycyjnych rozwiązań telefonicznych.
Infover znając i rozumiejąc oczekiwania i potrzeby różnych gałęzi biznesu, stworzył kompleksowe
rozwiązania telekomunikacyjne, które od wielu lat przynoszą korzyści tym, którzy nam zaufali.

Nasze rozwiązanie gwarantuje
Bezpieczeństwo

• Przywracanie systemu do ostatniej
znanej konfiguracji
• Archiwizacja nagrań
• Reset systemu do ustawień fabrycznych
• Replikacja bazy danych
• Przechowywanie danych od momentu
uruchomienia systemu

oszczędności

• Jedna licencja na system
• Łatwa rozbudowa sprzętu
• Możliwość podłączenia dowolnej ilości telefonów
• Wirtualizacja
• Niższe rachunki

Elastyczność
• Budowa modułowa
• Niezależność od producenta sprzętu
• Różne scenariusze wdrożenia
• Możliwość rozbudowy
• Przyjazne narzędzia administracyjne
• Brak limitów
• Integracja z innymi systemami

TECHNOLOGIA
W systemie telefonicznym autorstwa Infover zaimplementowane zostały wszystkie funkcje standardowej centrali telefonicznej. Dodatkowo wiele z nich zostało rozszerzonych, dzięki czemu system daje użytkownikom większe możliwości niż tradycyjne rozwiązania.
Oprogramowanie wspiera rozproszoną topologię systemu telekomunikacyjnego, zarządzanego jako jeden logiczny system. Posiada pojemność do kilkunastu tysięcy abonentów. Jest kompleksowym rozwiązaniem usprawniającym komunikację i obsługę Kontrahentów.
Oferowana przez naszą firmę Centrala IP nie posiada sztucznych ograniczeń, które występują w rozwiązaniach
sprzętowych.
Zapraszamy do kontaktu. Zespół naszych inżynierów jest gotowy do realizacji projektu dla Państwa
firmy lub instytucji.

O FIRMIE

Od ponad 20 lat projektujemy i wdrażamy systemy informatyczne kierując
się indywidualnymi potrzebami naszych Klientów.
Specjalizujemy się w systemach dedykowanych. Tworzymy oprogramowanie, integrujemy systemy informatyczne, dostarczamy sprzęt IT.
Oferujemy rozwiązania o szerokim
spektrum biznesowym w szczególności w dziedzinie dystrybucji, logistyki,
planowania, handlu, branży budowlanej i surowców mineralnych.
Istotnym elementem działania firmy
jest budowa dedykowanych rozwiązań
służących do obsługi e-biznesu.
Wysoką pozycję wśród największych
w Polsce dostawców rozwiązań
i usług informatycznych zawdzięczamy doświadczeniu i zaangażowaniu
zespołu posługującego się ujednoliconą metodyką.

Nasze osiągnięcia zostają doceniane
nie tylko wśród Klientów, ale także
specjalistów. Świadczą o tym przyznane firmie wyróżnienia (Gazele Biznesu czy Diamenty Forbesa), w tym
miejsce w pierwszej sześćdziesiątce
największych firm teleinformatycznych rankingu prestiżowego magazynu „Computerworld”.
Zatrudniamy ponad 200 wykwalifikowanych architektów systemowych,
inżynierów i specjalistów.
Zrealizowaliśmy kompleksowo kilkaset projektów. Z naszych doświadczeń korzystają przedsiębiorstwa
będące liderami w swoich branżach.
Stale rozwijamy i udoskonalamy nasze systemy dostosowując je do zachodzących zmian i rozwoju rynku.
Jesteśmy gotowi zaangażować się
w realizację projektu dla Państwa.

Zaufali nam

Inteligentne rozwiązania

infover.pl

Dział Sprzedaży Lincall
tel.: +48 41 310 68 94, +48 41 367 85 03
fax: +48 41 345 15 65
e-mail: lincall@infover.pl

