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Ưu điểm hệ thống 

 

� Hệ thống gọn nhẹ, linh hoạt 

� Tiết kiệm chi phí gọi đường dài 

� Dễ dàng nâng cấp mở rộng máy nhánh 

� Hỗ trợ trung kế analog, digital và IP 

� Quản lý đơn giản bằng giao diện Web 

� Tận dụng thiết bị và cơ sở hạ tầng sẵn có 

 

 

     Chi nhánh tạ
     402 Cao Thắ

Open Source
 SIP IP 

 
 

 

Hệ thống thoại là một thành phần không thể thiếu trong c

tầng của một đơn vị, cùng với email nó đóng vai tr

trình giao tiếp nội bộ và với các đối tác kinh doanh

Với ưu điểm là gọn nhẹ, dễ dàng mở rộng v

có sở hạ tầng mạng dữ liệu sẵn có mà không ph

khác.  

Tổng đài IP là một lựa chọn tiết kiệm và đơn gi

thống thoại cho doanh nghiệp, văn phòng và chi nhánh m

  

Hướng vào phân khúc thị  trường doanh nghi

NETCOM giới thiệu giải pháp Open Source IP PBX

mã nguồn mở Asterisk và FreePBX , cho phép 

dựa trên nền IP một cách dễ dàng, nhanh chóng và ti

Khi trang bị thêm phần cứng khuyến cáo v

nền hệ thống mạng sẵn có đơn vị có thể dễ dàng tri

tổng đài nội bộ với đầy đủ các chức năng cơ b

năng nâng cao không có ở tổng đài analog ho

khoản chi phí lớn. 
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Open Source 
 PBX for SMB 

 

ần không thể thiếu trong cơ sở hạ 

nó đóng vai trò tiên quyết trong quá 

ối tác kinh doanh.  

ở rộng và có thể hoạt động trên 

mà không phải xây dựng hệ thống 

và đơn giản để triển khai hệ 

và chi nhánh mới thành lập 

ng doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty 

Open Source IP PBX chạy trên phần mềm 

, cho phép triển khai hệ thống thoại 

dàng, nhanh chóng và tiện lợi. 

n cáo với 4 hoặc 8 port FXO, trên 

dàng triển khai một hệ thống 

c năng cơ bản, cùng với một số chức 

ng đài analog hoặc có nhưng phải bỏ ra 



 

 

 

 

Một số tính năng nổi bật 
 
 

Tổng đài điện thoại 
Các tính năng của một tổng đài điện 

thoại như: Hộp thư thoại, hệ thống trả lợi 
tự động, chi tiết cuộc gọi 

 
 

Xử lý cuộc gọi linh hoạt 
Các chức năng như call forward/ call 
transfer/ call park/ call pickup / call hold 
được hỗ trợ đầy đủ 
 
 

Hỗ trợ  200+ users 
Số lượng máy nhánh hỗ trợ lớn, dễ dàng 
di chuyển và thay đổi. Có thể sử dụng 
ATA, IP phone, Gateway 
 

 

Hỗ trợ nhiều CODEC 
Các CODEC hỗ trợ bao gồm G.729, 
G.711, G.726, GSM… 
 

 
Analog Trunk 

Hỗ trợ 04-08+analog trunk để kết nối 

với PSTN 

 
 

SIP Trunk 
Hỗ trợ kết nối SIP trunk tới ITSP 

hoặc chi nhánh khác 
 

 
 

Hiển thị tên và số gọi đến 
Tên và số gọi đến được thể hiện 

trên IP Phone hoặc softphone 
 

Thông số kỹ thuật 

 
Giao thức và tính năng hỗ trợ 

Call control SIP 2.0,  RTP  

Registration  Max. 200+ nodes / SIP IP phones / ATA / FXO gateways  

Calls Max. 50+ concurrent calls  

Trunk Max. 50 trunks 

Voice CODEC Support G.726,  G.711, GSM, G.729 

Voice Processing  
DTMF detection and generation 

In-Band and Out-of-Band (RFC 2833), (SIP INFO)  

PBX features 

Interactive Voice Response (IVR) 

Records IVR via IP Phone 

Voicemail Support (VM)  

Voicemail Send to E-mail 

Call Detailed Record (CDR) 

User Management via Web Browsers 

Backup and Restore Configuration file 

Call / Pickup Group 

Displays Registered User’s Status 

Displays  Registered Trunk’s Status:  

Fax Support using G.711 Pass-Through or T.38  

Call features  

Caller ID 

Call Group 

Call Hold 

Call Waiting 

Call Transfer 

Call Forward (Always, Busy, No Answer) 

Call Pickup 

Call Park 

Call Resume 

Music on Hold 

Three-way conference with feature phones  

Management  HTTP Web Browser  

Cấu hình phần cứng đề nghị 

LAN 1 RJ-45 (10/100Base-TX, Auto-Sensing / Switching) 

Processor P4 2.4Ghz or higher 

Memory 1GB 

Storage 160GB 

Analog card 4 or 8 port FXO 
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