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Så gjorde vi teStet
Alla telefonerna har anslutits till vårt testnät där de fått bekänna färg i ett 25 kvadratmeter stort 
 konferensrum. Vi har testat hur lätta de är att använda, till exempel när det kommer till flerpartssamtal.

I den mån extrafunktioner erbjuds, till exempel möjlighet att koppla in en dator eller göra inspelningar, 
har vi provat dem. Även om det inte påverkar vardagsanvändningen har vi också kikat närmare på gräns-
snitten för administration och inställningar.

Sist men verkligen inte minst har vi undersökt hur konferenstelefonerna låter, både i rummet och 
för motparten. Vi har då undersökt ljudkvaliteten beroende på vilken ljudkodare som används och hur 
de klarar av störande oljud och mötesdeltagare som ställer sig en bit från konferensbordet eller pratar 
i munnen på varandra.

vem är bäSt  
på Sip-möten?
Det är flera år sedan vi senast testade det bästa marknaden har att erbjuda 

när det gäller ip-anslutna konferenstelefoner. Därför är det hög tid för en 

ny omgång sip för konferensrummet.

teStdeltagarna

Aastra S850i

Konftel 300IP

Phoenix Quattro 3 SIP

Polycom Soundstation IP 7000
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aaStraS konferenStelefon S850i kommer 
ursprungligen från tillverkaren Revolabs, deras 
version prisades för några år sedan av amerikanska 
TMC som årets produkt. Utan tvekan är det en 
telefon som ställer begreppen på ända för hur en 
konferenstelefon ska fungera. Istället för en samlad 
enhet består S850i av en hel hög lösa komponenter.

Nätverket ansluts till en trådlös basstation som 
också har balanserade analoga in- och utgångar 
om man vill koppla telefonen till ett pa-system, 
videosystemet eller en dator. Usb-portar finns där 
också men de saknar tyvärr funktion. Utöver bas-
stationen består upplägget av en laddstation, en 
trådlös högtalare, en handenhet och två trådlösa 
mikrofoner. Tanken är så klart att man ska få maximal 
frihet att placera ut de olika delarna där det passar 
bäst, utan en massa störande sladdar. Det är inno-
vativt men i verkligheten blir det mest krångligt.

Trasslande blåtand

All samtalsstyrning görs med handenheten, vilken 
både liknar och är lika användarvänlig som en 
mobiltelefon från 2004. Risken är stor att det krävs 
flera försök innan samtalet fungerar som tänkt.

Nyttan av trådlös högtalare kan diskuteras men 
de trådlösa mikrofonerna fungerar utmärkt och de 
kan placeras olika beroende på hur deltagarna sitter 
runt bordet. Det går också att köpa en mikrofon med 

klämma på så att den kan följa med talaren utan att 
ljudkvaliteten försämras. Värt att notera är att mikro-
fonen varnar om man tar med den ut från rummet.

Förutom analogt kan man ansluta externa enheter 
som mobiltelefoner, surfplattor eller datorer med 
bluetooth. Det känns riktigt smart och modernt men 
med vår testtelefon fungerar det uruselt. 850i kraschar 
och tappar till och med kontakten med sin bassta-
tion när vi försöker ansluta datorn och till slut ger vi 
upp. Tillverkaren skickar ett nytt exemplar med ny 
mjukvara men även det uppvisar samma problem.

För många frågetecken

Ljudmässigt fungerar Aastra S850i klart godkänt 
utan att för den skull briljera. Ljudet från högtalaren 
tenderar att skorra lite, speciellt när man drar på 
volymen. Vi misstänkte först att något satt löst men 
kunde konstatera att det snarast var vibrationer 
i konstruktionen. Aastra S850i levererar relativt 
sett bäst vid standardkvalitet på samtalet medan 
den inte lyckas lika bra med hd-samtal. Eftersom 
mikrofonerna är så lätta att placera nära mötesdel-
tagarna gör det inget att upptagningsområdet är 
mindre än hos de fasta telefonernas mikrofoner.

Vi skulle vilja premiera att Aastra/
Revolabs vågat tänka utanför ramarna men 
totalt sett fungerar det inte tillräckligt bra 
och prislappen är avskräckande hög.

poäng:  Ljudkvalitet: 7     Funktioner: 5     Användarvänlighet: 3     ekonomi: 4  (7 500 kronor)

Slutbetyg

 aastra S850i

en udda  
fågel

Konferenstelefoner
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konftel 300ip är en gammal bekant, vi har tidigare 
testat både denna och flera andra varianter av telefonen 
med gott resultat. Vid vårt förra stora test snuvades 
Konftel på segern men såväl mjukvara som hårdvara 
har uppdaterats sedan dess, låt se hur långt det räcker.

300IP är laddad med flera funktioner som den är 
helt ensam om, vi börjar med inspelning. Telefonen 
har på sidan plats för ett vanligt sd-kort och under 
pågående samtal kan man när som helst trycka på 
rec-knappen (den delas med C vilket gör den lite väl 
osynlig) och starta en inspelning. Denna kan sedan 
avlyssnas direkt i konferenstelefonen eller också tar 
man med minneskortet till en dator och lyssnar där. 
Enklare kan det inte bli att dokumentera viktiga möten.

Bäst på flerpartsmöten

Den andra unika funktionen är Konftels konferensguide. 
Förutom att sätta upp flerpartssamtal på vanligt sätt där 
varje person rings upp i följd och sedan kopplas samman 
kan man i förväg skapa grupper med färdiga deltagare. 
När det är dags för mötet väljer man rätt grupp och 
telefonen tar hand om resten. Det här är en funktion 
som när grupperna väl är skapade kan minska krånglet 
med telefonmöten. Dessutom kan Konftel 300IP 
hantera hela fem parter på egen hand vilket gör att man 
oftast klarar sig utan extra brygglösningar. Enda invänd-
ningen vi har är den otydliga symbolen på  knappen 
som startar guiden, en blomma eller stjärna. Oavsett 
vilket är det ingen given signal om flerpartsmöten.

Något som saknas helt i Konftel 300IP är 
möjlighet att ansluta telefonen till en dator, 
varken analogt eller via usb. Trist och lite märkligt 
med tanke på att övriga modeller i 300-serien 
har usb-port som kan användas just så. Finns gör 
däremot en aux-utgång så att man kan ansluta 
telefonen till ett större högtalarsystem vid behov.

Lyckad utveckling

När vi på allvar börjar testa ljudet blir vi glatt 
överraskade av de förbättringar Konftel gjort på 
300IP, det har blivit klar bättre än senast. Fram-
för allt gör telefonen ett mycket imponerande 
jobb med samtalen som inte sker i hd-kvalitet. 
Trots ett begränsat  frekvensomfång får ljudet på 
 mottagarsidan både kropp och dynamik. Ljudet 
i högtalaren har en lätt tillfixad karaktär men 
är samtidigt mycket tydligt och klart. 

Även i hd-läge får 300IP väl godkänt men 
oavsett ljudkodare saknar vi lite av det tryck som 
Polycom levererar. Mikrofonernas känslighet är inte 
heller riktigt lika hög vilket märks när avståndet 
mellan den som talar och telefonen växer.

Bortsett från konferensknappens symbol 
är  användarvänligheten Konftels kanske 
starkaste kort. Såväl menyer som admingräns-
snitt är enkla att  hantera och snabbguiden 
på svenska gör det svårt att inte komma bra 
överens med den redan smidiga telefonen.

konftel 300ip

enklaSt att 
använda

poäng:  Ljudkvalitet: 8     Funktioner: 8     Användarvänlighet: 9     ekonomi: 8  (5 300 kronor)
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vi hade hoppatS få testa Phoenix rykande färska The 
Spider (läs mer på produktnyttsidorna). Det gick inte 
utan istället fick föregångaren Quattro 3, som erbjuder 
i princip samma funktioner, ta plats i labbet. Det riktigt 
unika med båda modellerna är möjligheten att serie-
koppla ett stort antal enheter för att täcka in mycket 
stora möteslokaler. Hur väl det fungerar har vi inte haft 
möjlighet att testa men det är värt att hålla i minnet.

Något pris för snyggaste bygge får inte Phoenix, 
Quattro 3 påminner inte så lite om en keps, men det 
har kanske mindre betydelse. Viktigt är däremot att 
det är den enda av telefonerna i testet som erbjuder 
usb-anslutning för datorer. Det gör modellen till ett 
smart val där man vill kombinera vanlig ip-telefoni 
med exempelvis Lync eller andra mjukvarulösningar 
i samma rum. Förutom vanliga trepartssamtal kan 
man också koppla upp en konferens där en part 
rings upp med sip via växeln och den andra via usb 
och valfri mjukvara. Telefonen kan därmed brygga 
exempelvis Google Hangout och det vanliga telenätet.

Trassel med hd-ljud

Sip-delen i telefon har dessvärre en hel del 
brister. Ingen av de övriga telefonerna har några 
problem att förhandla om lämplig ljudkodare 
för samtalen men Quattro 3 kopplar ner vid alla 
försök att etablera samtal i hd-kvalitet som den 
inte själv är ursprunget till. Trots kontakter med 
support lyckas vi inte få bukt med problemet.

En minimal tvåradig display och en knappsats 
utan meny- eller funktionsknappar gör också 
handhavandet onödigt krångligt för användaren. 
Inte blir det enklare av att svenska inte går att 
välja som menyspråk. Volymen kan justeras med 
särskilda knappar på sidan av telefonen men de är 
inte helt lätta att hitta om man sitter på fel sida.

Inte i samma klass

Att Quattro 3 är den till formatet minsta telefonen 
avspeglar sig också i högtalarljudet som saknar 
de större telefonernas kvaliteter. Ett svagt brus 
från enheten även när den inte används växer 
tyvärr under pågående samtal till ett mindre 
vattenfall. Vid  hd-samtal blir avståndet upp 
till de övriga  testdeltagarna mycket påtaglig 
både i  konferensrummet och hos den andra 
mötesparten, varken högtalare eller mikro-
foner lyckas skapa någon riktig hd-feeling.

Inte heller i sd-kvalitet matchar Phoenix 
motståndarna men skillnaden blir betydligt 
mindre och här är Quattro 3 faktiskt bäst i ett 
enskilt delmoment, ingen annan lyckas tysta 
störande ventilation i rummet lika bra.

Vi hoppas att Phoenix lyckats bättre med ljudet 
och användarvänligheten i efterträdaren. I så fall 
har de goda chanser att utmana klassledarna, 
för kombinationen usb och sip har definitivt 
en plats i konferensrummet framöver.

phoenix Quattro 3

ljudburk med 
kepSen på

poäng:  Ljudkvalitet: 5     Funktioner: 6     Användarvänlighet: 5     ekonomi: 6 (5 900 kronor)

Slutbetyg

Konferenstelefoner
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för fyra år Sedan sopade Soundstation IP 7000 
banan med konkurrenterna ljudmässigt och 
 modellen har en design som fortfarande känns 
fräsch.  Knapparna är visserligen många men tydliga 
symboler gör det svårt att ta fel och de fyra översta, 
som byter funktion beroende på vad man gör, har 
tydliga etiketter i displayen. Denna är för övrigt väl 
tilltagen vilket ger bra överblick även om man vill ge 
sig på att ändra mer avancerade inställningar direkt i 
telefonen. Svenska kan väljas som språk i menyerna 
vilket är ett stort plus för användarvänligheten.

Usb utan funktion

IP 7000 klarar av trepartssamtal på egen hand 
och att sätta upp ett sådant görs enkelt med den 
speciella konferensknappen. Man kan under 
samtalet välja att koppa bort eller muta en eller 
flera parter via knapparna under displayen. 

Förutom som fristående telefon kan IP 7000 också 
användas som ljudenhet tillsammans med Polycoms 
videosystem. På sidan av telefonen finns också en lucka 
med två löftesrika usb-portar. Den som hoppats kunna 
ansluta datorn där får dessvärre se sig blåst, de har 
ingen funktion bortom systemunderhåll. Istället finns 
en analog 2,5-millimeterskontakt där man kan plugga 
in tillbehörskablar för datorer eller mobiltelefoner. 
Någon sådan har vi inte och med tanke på att datorerna 
på redaktionen likt många andra numera saknar analog 

ingång hade vi också behövt ett extra usb-ljudkort. Att 
använda IP 7000 som ljudenhet för exempelvis Lync-
möten riskerar med andra ord att bli onödigt krångligt.

Något som tidigare var krångligt för företag 
med ett mindre antal Polycom-telefoner var att det 
krävdes en provisioneringsserver för att uppgradera 
mjukvaran eller göra vissa inställningar. Tillverkaren 
har insett problemet och via webbgränssnittet kan 
man nu lösa all administration. Hela gränssnittet 
är för övrigt omarbetat och har fått kontextuell 
hjälp vilket kan behövas då valen är många.

Bäst ljud – men inte alltid

Precis som för fyra år sedan levererar Polycom ett 
 fantastiskt bra ljud. Ju mer bandbredd och bättre codec 
vi släpper till desto tydligare blir det att IP 7000 huserar 
förträffliga högtalare och mikrofoner. Med tillverkarens 
propreitära codec Siren 22 får man en närvarokänsla 
som ingen av konkurrenterna matchar. Nu är chansen 
att du faktiskt kan använda den starkt begränsad, men 
även med vanliga hd-kodaren g.722 har Polycom det 
mest verklighetstrogna ljudet. Baksidan av det är att 
även störande ljud hörs bättre än hos konkurrenterna. 

Tar man steget ner från hd-kvalitet till vanlig g.711 
fortsätter telefonen att ge en mycket bra ljudkvalitet 
men en eller två av konkurrenterna lyckats faktiskt 
lite bättre med att krama det sista ur det begränsade 
frekvensomfånget med fin ljudbearbetning. 

poäng:  Ljudkvalitet: 9     Funktioner: 7     Användarvänlighet: 8     ekonomi: 5  (6 900 kronor)

polycom Soundstation ip 7000

Superb när allt 
är på topp

Slutbetyg
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Aastra 
S850i

Konftel 
300IP

Phoenix 
Qattro 3

Polycom 
Soundstation 

IP7000

Frekvensomfång 11 kHz 7 kHz 16 kHz 22 kHz

Codecs g.726, g.711, g.722 g.729, g.711, g.722 g.723, g.729, g.711, g.722
g.729, g.719, g.722, g.722.1, 

g.722.1c, Siren22 mfl.

Kan byggas ut med  
extra mikroforer

ja, 2 ingår ja, 2 ja, upp till 14 enheter  
kan seriekopplas ja, 2

Usb för datorljud nej nej ja nej

Analoga anslutningar ja, balanserade 3,5 mm endast utgång, rj11 endast utgång, 3,5 mm ja, 2,5 mm

Inspelning nej ja nej nej

Flerpart ja, trepart ja, fempart ja, trepart ja, trepart

Ldap-stöd nej ja nej ja

Säkerhet srtp tls, srtp, sips, iee802.1x tls tls, iee802.1x

Pris exkl moms från 7 500 kronor 5 300 kronor 5 900 kronor 6 900 kronor

Slutbetyg 5 8 5 7

vinnaren är 
bäSt i vardagen
när tekniken Strular och ljudet är dåligt kan telefonmöten 
vara en riktig plåga. Men att det också kan vara raka mot-
satsen visar åtminstone hälften av telefonerna i vårt test. Med 
 vinnaren Konftel 300IP i konferensrummet blir närvarokänslan 
påtaglig även när förutsättningarna inte är optimala. Möten 
med många deltagare kommer också igång utan trassel.

För interna möten över bra förbindelser är Polycoms IP 7000 
fortsatt vår favorit tack vare en exceptionell ljudkvalitet. 

Samtidigt kan vi konstatera att sip-modellerna med den senaste 
utvecklingen på uc-området hamnat lite i bakvattnet. Att ha en 
fast sip-anslutning som bas garanterar att alla användare utan 
problem får igång ett enkelt tvåpartsmöte. Men vi hade gärna sett 
att tillverkarna kommit längre när det gäller att vid sidan av den 
fasta anknytningen också erbjuda flexibla möjligheter att använda 
telefonerna som ljudenhet till mobila enheter och datorer. Analoga 
sladdar andas knappast 2014. Här är Phoenix ett föredöme även 
om de faller på andra punkter. Faller gör dessvärre också Aastras 
bluetooth-anslutning som helt enkelt fungerar för dåligt.

Konferenstelefoner
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