N510 IP PRO
DECT IP-basis voor mobiele communicatie in het MKB.
De N510 IP PRO is het DECT IP-basisstation voor kleine tot middelgrote
ondernemingendat alle beschikbare Gigaset PRO DECT-handsets ondersteunt. Gebruikers profiteren van flexibele communicatie met uitzonderlijke
geluidskwaliteit. Professionele functies, zoals toegang tot het bedrijfstelefoonboek, online-telefoonboeken en e-mailnotificatie, verhogen efficiëntie bij
de dagelijkse werkzaamheden. De N510 IP PRO is compatibel met meer
dan 250 VoIP-providers en de meeste bedrijfs telefoonsystemen. De automatische configuratie met Gigaset-telefoonsystemengarandeert snelle en
eenvoudige configuratie.
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Functie-overzicht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximaal 4 parallelle gesprekken
Maximaal 6 handsets
Maximaal 6 VoIP-accounts
Compatibel met DECT-handsets van Gigaset PRO
Uitstekend geluid met HDSP™ 1,2
Toegang tot lokale netwerktelefoonboeken en openbare
onlinetelefoonboeken 1
E-mailnotificatie en e-maillezer 2
Auto provisioning 3
Geschikt voor bureau of voor wandmontage
4 energiebesparende ECO-functies
Geïntegreerde voeding via Ethernet

DECT-technologie.
Storingsvrije DECT-technologie biedt voordelen op het gebiedvan bereik, standby-tijd en spraakkwaliteit. SIP-technologie
voor draadloze telefoons. Bewezen en geoptimaliseerde
SIP-technologie garandeert hogecompatibiliteit (meer dan
250 providers wereldwijd).

Zakelijke productiviteit.
Dankzij toegang tot een lokaal netwerktelefoonboek en openbare
online-telefoonboeken is het beheren van contactgegevens
zeer eenvoudig. Gebruikers kunnen direct online-informatie
bekijken en tekstberichten ontvangen via de e-maillezer
Gebruiksvriendelijkheid.
De gebruikersinterface in de nieuwe generatie handsets van Gigaset
pro is klantvriendelijk en visueel aantrekkelijk, waardoor communicatie heel eenvoudig wordt.
Flexibel inzetbaar.
Dankzij de zakelijk ontworpen Gigaset PRO-handsets is er voor
elke gebruiker een passende handset. Compatibiliteit met een breed
scala aan IP-providers, maar ook met telefooncentralesystemen maakt
flexibele combinaties mogelijk.
Aan te passen aan uw behoeften.
De N510 IP PRO kan worden uitgebreid met maximaal 6 DECT handsets. Ook te combineren met maximaal 6 extra basisstations om de
reikwijdte van de handsets te verhogen.

N510 IP PRO
DECT IP-basis voor mobiele communicatie in het MKB.
Professioneel HD-geluid.
Uitzonderlijk HDSP™1-geluid (High Definition Sound Performance) zorgt voor meer bedrijfsefficiëntie: dankzij voortreffelijke
en heldere breedband geluidstechnologie klinken telefoongesprekken als persoonlijke ontmoetingen.
Hypermoderne Gigaset pro-handsets.
Gebruikers kunnen kiezen uit een breed scala aan compatibele
handsets, afhankelijk van hun bedrijfsvereisten. De handsets
van Gigaset pro zijn handig, ongecompliceerd en betrouwbaar.
Dankzij hypermoderne technologie, perfect geluid en innovatieve functies zijn de handsets uitermate prettig in het gebruik, en
grondige test hebben hun duurzaamheid bewezen. De handsets
zijn ontworpen in een eigentijdse, elegante stijl en passen dan
ook perfect in bedrijfsomgevingen. ECO DECT reduceert het
stroomverbruik en het DECT-signaal, zodat bedrijven milieu
vriendelijk kunnen werken.

Oproepen ontvangen2
•
•
•
•
•
•
•
•

Online automatisch opzoeken1
Lijst met gemiste, ontvangen en gekozen oproepen
Wachtstand, omleiden en doorverbinden
Gesprek in wachtstand zetten en terugnemen
Wachtmuziek
Anonieme oproepen blokkeren
DTMF (SIP Info / RFC 2833)
Naast het Nederlands toonschema en het Internationale
toonschema, zijn er nog toonschema‘s uit 16 landen
beschikbaar

CTI (Computer Telephony Integration)
• Via standaard SIP-procedure zoals in de Gigaset T440 PRO
en T640 PRO
• BroadSoft: kiezen en antwoorden met één muisklik

Voicemail
• SIP MWI-berichten
• MWI-toets

Technische gegevens

Functies van een telefoonsysteem1,3

Contacten en kiezen
•
•
•
•
•
•
•

Externe netwerktelefoonboeken via XML-interface of LDAP
Omgekeerde zoekfunctie en online automatisch opzoeken
vCard-vermeldingen
NummerWeergave1 voor inkomende en uitgaande oproepen
Lijsten voor gemiste oproepen en nummerherhaling
Zoekfunctie
Automatisch regionummer kiezen of provider selecteren

Connectiviteit
Flexibele en schaalbare
aansluitmogelijkheden
met de N510 IP PRO.

GATEWAY

• Auto provisioning
• Centraal PBX-telefoonboek
N510 IP PRO

SIP-provider of PBX
(Gigaset pro of andere
fabrikanten) of Cloud /

GIGASET PBX
T440 / T640 PRO

Hosted-PBX mogelijk.

Uitbreidbaar tot
max. 6 DECT handsets.

GATEWAY

Netwerk-voicemail
Conferentiegesprekken
Oproep doorverbinden: aangekondigd, vroeg aangekondigd
Gesprek in wachtstand zetten
Oproep weigeren
Gesprek voortzetten
Terugbellen
CLIR
Gesprek in de wacht
Gesprek omleiden: CFU, CFNR, CFB
Geen indicatie van „een gemiste oproep“ (MWI) als gesprek
elders wordt voltooid
• Oproepenlijst
• Auto provisioning3

Functies met de Gigaset pro-telefoonsystemen 3,5

DESKTOP PHONE

PoE
NETWORK
SWITCH
INTERNET ACCESS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menu PBX-Manager op handset 3,5

Speciale functies

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Hotdesking
Oproeplijsten
Oproep blokkering
Nummerweergave
Beheer van groepen
Omleiden
Weergave van voicemails
Centraal telefoonboek

Hardware
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geschikt voor bureau of voor wandmontage
Gebruik binnenshuis (IP20)
Statuslampje en pagingknop
Ethernet RJ45 10/100 Mbps
Geïntegreerde voeding via Ethernet (PoE Klasse 1 < 4 W)
Stroom besparende 230 V voedingsadapter
Kleur: poolwit SF9063
Afmetingen: 132 mm (h) x 105 mm (l) x 46 mm (d)
Gewicht: 120 g
Twee jaar garantie

Compatibiliteit met telefoonsystemen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gigaset pro
Asterisk
Starface
BroadSoft
Teles
Unify
3CX
Hybird
en meer (http://wiki.gigasetpro.com)

ECO en meer IP-telefoonsystemen (SIP)
• Maximaal 60% minder energieverbruik met energiezuinige
voeding4
• ECO-mode - Maximaal bereik uit voor 80% reductie
van DECT-signaal8
• ECO-mode - DECT-uit voor 100% reductie van DECT-signaal van
basisstation en alle aangemelde handsets8
• Variabele verlaging van signaal afhankelijk van afstand tussen
handset en basisstation

E-mailnotificatie en -lezer (POP3, POP3S)2
Maximaal 6 accounts (1 per gebruiker)
Maximaal 560 tekens
Info Center met online content: weer, nieuws, internetradio
en meer
• Grotere reikwijdte, uitbreidbaar met maximaal 6 repeaters
• MWI-signalering is instelbaar

Inrichting en beheer
• Eenvoudige configuratie via webserver of handset
• Eenvoudige configuratie via XML-configuratiebestand
• Ophalen van provisioning-URL via SIP Multicast, Redirectserver
of DHCP optie 114
• Automatische configuratie via plug-and-play voor operator-/
klantvarianten
• Firmware-updates/-downgrades
• Sysdump

DECT-interface
• Frequentie: 1,88 tot 1,90 GHz (EMEA), DECT shifted
• DECT EN 300 175-x
• DECT-radiodekking maximaal 50 m binnenshuis en
300 m buitenshuis
• Nieuwste DECT-beveiligingsnorm1

IP-protocollen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SIP (RFC 3261, RFC 2396, RFC 2976)
HTTP/HTTPS -Digest Authentication (RFC 2617)
SIP-server lokaliseren (RFC 3263)
Oproep doorverbinden (RFC 3515, RFC 3891, RFC 3892)
MWI (RFC 3265, RFC 3842)
SDP (RFC 4566, RFC 3264,RFC 3555)
RTP (RFC 3550, RFC 3551, RFC 3555, RFC 2833)
Online-telefoonboekprotocol van Gigaset op XML-basis, HTTP,
SNTP, STUN, POP3, DNS, TCP, UDP, IPv4, QoS
Codecs: G.711, G.722, G.726, G.729ab
VAD/CNG
QoS, VLAN
DHCP (optie 60, 114, 120)

Goedkeuringen
• CE

Compatibele handsets

S650H PRO
Uw persoonlijke standaard in
zakelijke communicatie

• Groot 2,4” TFT-kleurendisplay met moderne
bediening
• Tot 12 uur gesprekstijd.
• Profielen voor privégesprekken,
vergaderingen en lawaaiige omgevingen
• Handsfree bellen in uitstekende HDSP/CATIQ 2.0 geluidskwaliteit
• Doorzoekbaar eigen contacten van
max. 500 vCards, en bedrijfsnummers
via PBX (XML, LDAP)
• Met menu-ondersteuning voor
providerfuncties
• Geen oproepsignaal in de lader bij
parallelle oproep
• Headsetverbinding via Bluetooth® of
2,5 mm jackplug
• Eenvoudige uitwisseling van gegevens via
Bluetooth® of micro-USB
• Toetsblokkering met PIN-beveiliging tegen
onbevoegd gebruik
• Oplaadbaar via elke micro-USB voeding
• Krasvast en bestand tegen desinfecteer
middelen
• Breder, dunner en eleganter

• Moderne gebruikersinterface via 1,8“
TFT-display met verlichting
• Geluidsprofielen voor meetings, rumoerige
omgevingen of persoonlijke instellingen
• Handsfree-functie met glasheldere HDSP/
CAT-IQ 2.0-geluidskwaliteit en hoog
maximaal volume
• Lokale Contacten met zoekfunctie,
max. 500 vCards en toegang tot bedrijfstelefoonboeken via PBX (XML, LDAP)
• Trilstand
• Geen oproepsignaal in de lader bij
parallelle oproep
• Headset-gebruik via Bluetooth® of
2,5 mm-aansluiting
• Comfortabele gegevensuitwisseling via
Bluetooth® of micro-USB
• Toetsblokkering met PIN-beveiliging tegen
onbevoegd gebruik
• Opladen met willekeurige netadapters van
mobiele telefoons met micro-USB-adapter
• Bestendig tegen krassen en
desinfecteermiddelen

De beste keuze voor u.
De nieuwe professionele serie van Gigaset voorziet bedrijven
van telefoonsystemen op maat voor betere communicatie.
Ontdek meer! Gigasetpro.nl

R650H PRO
Robuust en sterk
• Next-gen-gebruiksinterface op een verlicht
1,8 inch TFT-display
• Knoppen aan de zijkant om het volume
tijdens het gesprek aan te passen
• Tot 14 uur spreektijd.
• Visueel oproepsignaal via heldere LEDindicator
• Gebruiksprofielen voor binnen, buiten en
persoonlijk gebruik
• Handsfree-bellen in High Definition Voice/
CAT-iq 2.0 geluidskwaliteit
• Volledige compatibiliteit met Gigaset N510
IP single- en N720 IP multicellsystemen
• Lokaal telefoonboek met zoekfunctie van
max. 200 vCards, en bedrijfsnummers via
PBX (XML, LDAP)
• Trilfunctie
• Geen oproepsignaal in de lader bij
parallelle oproep
• Headsetverbinding via 2,5 mm aansluiting
• Toetsvergrendeling met PIN-code voor
optimale beveiliging van de lijn
• Eenvoudig te updaten via ‚softwareupdate-over-the-air‘ 1
• Met menu-ondersteuning voor
providerfuncties

1 Afhankelijk van land/netwerk/provider
2 Afhankelijk van aangemelde handset
3 Indien gebruikt met een Gigaset-telefoonsysteem
4 In vergelijking met conventionele Gigaset-basisstations
5 Gepland voor een latere software-update
6 Alleen met compatibele handsets, zoals de Gigaset SL750H PRO, S510H PRO,
S650H PRO, SL610H PRO, R630H PRO
7 Voor alle aangemelde handsets – in vergelijking met wanneer
ECO-modus niet is geactiveerd en met conventionele basisstations van Gigaset
8 Wanneer de handset zich in ruststand bevindt en alle aangemelde handsets
ECO-modus Plus ondersteunen
9 Het mobiele apparaat is uitsluitend in de vakhandel verkrijgbaar
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SL750H PRO
Klein van stuk, maar een reus
in zakelijke communicatie

