IP-TELEFONI
APPLIK ATIONSBL AD

Ansluta konferenstelefon till IP-växel
En företagsväxel för IP-telefoni hanterar både analoga samtal som skickas via det publika
telenätet (PSTN) och IP-samtal som distribueras via datanätverk och oftast även Internet. Det finns
flera sätt att ansluta Konftels konferenstelefoner till en sådan växel och här är några exempel.
ANSLUTNING TILL ANALOGT UTTAG ELLER
TELEFONADAPTER
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En företagsväxel för IP-telefoni hanterar i regel även
analoga telefonanslutningar och det enda som krävs
är att ordna en analog förbindelse till det rum där
konferenstelefonen står. Det går i många fall även
att sätta en analog telefonadapter (ATA) i det digitala
uttaget och ansluta telefonen till adaptern.
Konftel 250 och Konftel 300 har analoga anslutningar.

INTERNET

Om det finns ett DECT-system för trådlös telefoni
anslutet till IP-växeln, är Konftel 300Wx en smidig
lösning eftersom den kan flyttas till önskat rum.
Om växeln har stöd för mobila anknytningar (MEX)
gäller samma sak för Konftel 300Mx eller en
mobilansluten Konftel 55 eller Konftel 55Wx.

Konftel 300Wx/300Mx

2

Konftel Ego

IP PBX
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Konftel 55/55Wx
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Konftel Ego

Konftel 300IP/300IPx

ANSLUTNING TILL BORDSTELEFON
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DECT/MEX

TRÅDLÖSA LÖSNINGAR
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Konftel 250/300

PSTN
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Konftel 55/55Wx

Konftel 300

Konftel 55 och Konftel 55Wx är konferensenheter
som kan anslutas till en IP-bordstelefon. Konferensenheten förvandlar telefonen till en konferenstelefon
med samma höga ljudk valitet som i Konftels fristående
modeller.

ANSLUTNING TILL DATOR
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En dator med program för IP-telefoni (softphone) kan användas för samtal med andra användare av samma program
eller för kommunikation via företagets IP-växel. Konftel 55 och Konftel 55Wx är självklara val för en bra ljudlösning.
Till skillnad från datorns inbyggda högtalare och mikrofon ger en konferensenhet med Omnisound HD ett kraftfullt ljud
med full duplex, ekosläckning och brusreducering i full ljudbandbredd. Även konferenstelefonerna Konftel 300, Konftel
300Wx och Konftel 300Mx kan anslutas till en dator via USB-kabel.

ANSLUTNING DIREKT TILL IP-VÄXEL
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Konftel 300IP och Konftel 300IPx är den ideala lösningen i ett företag med IP-växel (SIP). Den ansluts direkt till växeln
och utnyttjar IP-telefonins alla fördelar. Den erbjuder dessutom avancerade funktioner för telefonmöten med ljudkvalitet som inte begränsas av det vanliga telenätets bandbredd, konferensguide för enkel uppringning av mötesgrupper,
flexibel hantering av flera telefonlinjer och inbyggd webbserver för enkel konfiguration och hantering av kontakter.

PBX

Private Branch eXchange, företagsväxel

IP PBX

Företagsväxel för IP-telefoni

IP

Internet Protocol, protokoll för datakommunikation

IP-telefoni Telefoni via datanätverk
VoIP

Voice over IP, telefoni via datanätverk/Internet

PSTN

Public Switched Telephone Network, det vanliga analoga
publika telenätet (numera digitaliseras även dessa samtal
och skickas via digitala nätverk, FDDI)

DECT

Standard för trådlös lokal telefoni

MEX

Mobile Extensions, lösning för anslutning av mobiltelefoni
till lokal växel.

ATA

Analog Telephone Adapter, adapter för anslutning av
analog telefon till VoIP
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Ansluta Konftel 300IP och Konftel 300IPx
Konftel 300IP och Konftel 300IPx är en SIP-baserad konferenstelefon för företag som valt, eller funderar på att
välja, IP för sin telefoni. Det finns olika lösningar för IP-telefoni och här förklarar vi skillnaden och fördelarna med
olika lösningar.
TJÄNSTELEVERANTÖR


+



Konftel 300IP/300IPx ansluts till företagets nätverk/Internet
och registreras i en SIP-server hos en operatör eller leverantör
av IP-telefonitjänster. Tjänsteleverantören är ansluten till det
publika telenätet och i regel går samtalet via detta nät.
Om tjänsteleverantören är representerad i flera länder kan
det vara möjligt att ringa ”lokalsamtal” även till andra länder.
Samtalskostnaderna varierar enligt tjänsteleverantörens
avtal, men är i regel lägre än för vanliga telefonsamtal och
ofta gratis inom operatörens egna nät för IP-telefoni.
Detta är en enkel lösning för privatpersoner och små företag
och kräver inte någon egen administration.

INTERNET

DESK PHONE
SIP Switch
VoIP Service Provider

KONFTEL
300IP/300IPx

PSTN
ANALOG

MJUKVARUVÄXEL
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Konftel 300IP/300IPx ansluts till en mjukvaruväxel (softswitch), dvs en programvara i en dator som fungerar som
intern växel och hanterar uppkoppling av IP-samtal eller
ansluter dem via en gateway till det publika telenätet.
Företag med kontor på flera orter eller i flera länder kan
anslutas via Internet till samma växel eller ha var sin mjukvaruväxel. I både fallen slipper man samtalskostnaderna i det
publika telenätet vid interna samtal och digitala samtal med
andra IP-telefoner.
Detta är en flexibel lösning för företag av olika storlek. Växeln
kan i regel hanteras av egen IT-personal, men den kan även
administreras via serviceavtal med extern leverantör.

INTERNET

DESK PHONE
Softswitch
SIP Server
Gateway

KONFTEL
300IP/300IPx

PSTN
ANALOG

TRADITIONELL HÅRDVARUVÄXEL (PBX)



Konftel 300IP/300IPx ansluts till en IP-företagsväxel
(IP PBX). Alla moderna växlar stöder IP-telefoni direkt eller
via tilläggsutrustning.
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En IP PBX ger samma funktionalitet som en mjukvaruväxel
när det gäller IP-telefoni, men kan även hantera andra typer
av telekommunikation och är i regel mer anpassad för större
företag.



Detta kan både vara en effektiv lösning för mindre företag
som redan har en traditionell företagsväxel och stora företag
som kräver den kapacitet och driftsäkerhet som en traditionell växel ger. Växeln administreras i regel via serviceavtal
med extern leverantör.

INTERNET

DESK PHONE
IP PBX
Gateway
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VAD ÄR IP-TELEFONI?
IP står för Internet Protocol och är den standard som används för att datorer,
och andra apparater anslutna till Internet, ska kunna hitta varandra. Samma
standard används i regel även i lokala nätverk. En IP-adress är den unika
nätverksadress som en dator har i nätverket.
En IP-telefon är en telefon som liksom en dator är ansluten till nätverket/
Internet. Liksom datorn har den en IP-adress och samtalet skickas som datapaket i nätverket. Med en IP-telefon går det både att ringa till andra IP-telefoner,
utan att lämna nätverket, och till vanliga telefoner via det publika telenätet.
Telefonen har både ett vanligt telefonnummer och en nätverksadress. Du kan
ringa mellan IP-telefoner genom att använda den publika nätverksadressen
(exempelvis sip:bob@company.com).

SIP står för Session Initiation Protocol och är ett standardiserat protokoll
(kommunikationsregler) för att koppla upp telefonsamtal via nätverk – i de flesta
fall även via Internet.
För att du ska kunna ringa, och andra ringa till dig, måste telefonen registreras
i en SIP-växel. Växeln kan vara en företagsväxel eller finnas hos en leverantör
av IP-telefonitjänster. SIP-växeln ser till att samtalet kopplas till rätt adress
inom nätverket eller skickar samtalet vidare till det publika telefonnätet om
mottagaren inte finns registrerad som en IP-telefon i samma växel.
En IP-telefon kan flyttas och användas var som helst. Det enda som krävs är att
den är ansluten till nätverket/Internet och har kontakt med den SIP-växel där
den är registrerad.

Huvudkontor Konftel AB Box 268, 901 06 Umeå • Tel 090-70 64 89 Fax 090-13 14 35 • E-post info@konftel.com Webb www.konftel.com

Konftel är ett ledande företag och starkt varumärke inom telefonmöteslösningar. Ända sedan 1988 har vår mission varit att hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten,
oavsett avstånd. Av erfarenhet vet vi att telefonmöten är ett effektivt sätt att spara tid, pengar och samtidigt bidra till en bättre miljö. Hög ljudkvalitet är avgörande för produktiva
möten och därför är vår patenterade ljudteknik, OmniSound ®, inbyggd i alla Konftels telefoner. Våra produkter säljs globalt under varumärket Konftel, via vårt huvudkontor i Umeå.
Läs mer om företaget och produkterna på www.konftel.com
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