Praticidade para os
hóspedes. Agilidade para
os seus processos.
Uma central que facilita e otimiza a comunicação do seu hotel, além de
impulsionar a produtividade nos seus processos de negócio.

Check in / check out automático do apartamento
com bloqueio e desbloqueio do ramal;
Serviço despertador com áudio no idioma do
hóspede, com relatório integrado ao PMS;
Correio de voz com menu de navegação no
idioma do hóspede;
Identificação de chamadas com informação de
idioma, quarto e nome do hóspede em aparelhos
com display;
Guia vocal para programação de serviço
despertador, lançamento de consumo de minibar
e estado do quarto;
Lançamento das chamadas telefônicas nas
despesas do quarto, integrado ao PMS;
Critérios de tarifação independentes para
administrativo e hóspedes;
Facilidade na comunicação hoteleira com
áudio em diferentes idiomas (português, inglês,
espanhol, francês, italiano e alemão).

COMPATÍVEL COM PMS MICROS, PMS CMNET (TOTVS-BEMATECh), NEWHOTEL E SIHOT.

perfeito para o
mercado hoteleiro.

Recepção

Telefones IP com design elegante e
simples utilização.

ADMINISTRAÇÃO

Mais funcionalidades para aperfeiçoar
o atendimento.

QUARTOS

Telefones com estética diferenciada
e capaz de harmonizar com qualquer
ambiente.

A união entre design
e desempenho em
terminais DESENVOLVIDOS
para o segmento de
hotelaria.

DESENVOLVIDO PARA HOTELARIA.
10 teclas programáveis dos serviços do hotel, tais como: recepção,
limpeza, serviço de quarto, restaurante, bar, despertador, etc;
Fácil visualização das novas mensagens de correio de voz por
LED e acesso pela tecla;
Viva voz de qualidade com ajuste de 4 níveis de volume;
Tecla para ajuste de volume de áudio;
Tecla Hold para colocar em espera sem derrubar a chamada;
Tratamento de proteção contra raios UV.
Obs.: Alguns recursos podem ser opcionais. Consulte a Leucotron para mais informações.

Usabilidade, Ergonomia e
Tecnologia de Ponta.
2 memórias diretas e 10
memórias indiretas;
Ajuste de posição (mesa,
inclinado e parede);
Ajuste de volume de recepção
através do teclado;
Campainha com 3 tipos de
timbre e 3 níveis de volume;

Filtro ADSL incorporado;
Gancho inteligente;
LED de sinalização de correio
de voz;
Tecla mute com LED indicador;
Tempo de flash igual a 300 ms;
Tratamento de proteção
contra raios UV.

Obs.: Alguns recursos podem ser opcionais. Consulte a Leucotron para mais informações.

GXV3240
Smart Terminal Android.
Possui sistema Android que permite a instalação de aplicativos
diretamente da Google Play StoreTM, incluindo aplicativos profissionais e de produtividade.
• 2 interfaces de rede (WAN/
LAN);
• Aceita módulo de expansão
GXP2200 para até 160 teclas;
• Áudio HD;
• Bluetooth;
• Conexão para headset;
• HDMI;

• Gigabit;
• Fonte PoE;
• SD;
• Sistema Android;
• Touchscreen capacitiva de 4,3”;
• USB;
• Viva voz HD;
• Wi-Fi.

GXP2140
SOFISTICADO.
• Aceita módulo de expansão GXP2200 para até 160 teclas;
• Bluetooth;
• Gigabit;
• LCD TFT colorido de 4,3”;
• Fonte PoE;
• USB.

GXP2130
DIFERENCIADO.
• 2 interfaces de rede (WAN/LAN);
• 8 teclas BLF;
• Áudio HD;
• Bluetooth;
• Conexão para headset;
• Gigabit;
• LCD TFT colorido de 2,8”;
• Fonte PoE;
• Viva voz HD.

GXP1630
PRÁTICO E SIMPLES.
• 2 interfaces de rede (WAN/LAN);
• 8 teclas BLF;
• Áudio HD;
• Conexão para headset;
• Gigabit;
• LCD de 132x64 pixels;
• Fonte PoE;
• Viva voz HD.

GXP1625
VERSÁTIL E EFICIENTE.
• 2 interfaces de rede (WAN/LAN);
• Áudio HD;
• Conexão para headset;
• LCD de 132x48 pixels;
• Fonte PoE;
• Viva voz HD.

O Flux IP é compatível com telefones Teledex e Telematrix.
Consulte modelos homologados.

O melhor da telefonia IP
aliado às vantagens da
telefonia tradicional.
Com o Flux IP você tem o melhor de dois mundos:
as melhores possibilidades em economia com a melhor
qualidade de chamada.

ECONOMIA NA CONTA
O Flux IP possui recursos feitos para que você tenha reduções
significativas na conta telefônica.
Controle de gastos dos ramais administrativos.
Fim da evasão de receita: as despesas dos ramais dos
hóspedes são lançadas diretamente no PMS do hotel.
Redução de custos nas chamadas para celular: as ligações
realizadas pelos ramais do Flux IP para telefones móveis
são completadas como se fossem de celular para celular.
Com o Gateway GSM NeoGate é utilizado o chip da mesma
operadora do número discado, podendo chegar a custo zero.
Redução dos gastos com manutenção: os equipamentos são
robustos e de manutenção simplificada.

MOBILIDADE
O dinamismo dos negócios requer sua
presença em diferentes locais durante o
dia. Com o Flux IP Leucotron você pode
utilizar seu celular como ramal ou telefone
IP em qualquer ponto do planeta conectado
à internet.

GERENCIAMENTO
Administração remota via rede e serviço de suporte
premium Leucotron.
O sistema Leucotron foi projetado para oferecer uma
experiência contínua de uso.
Processo de manutenção e suporte transparente para o
cliente.
Atividades de configuração e diagnóstico podem ser
realizadas remotamente, a partir do controle de serviços
da Leucotron.
Redução no tempo de atendimento.

recursos para
o dia a dia
As facilidades que tornam o dia a dia mais produtivo estão
presentes nesta plataforma de comunicação:
Conferência para até
8 participantes;
Pêndulo entre chamadas;
Siga-me interno e externo;
Não perturbe;
Discagem abreviada;

Chamada direta a ramal (DDR);
Cadeado eletrônico;
Identificação de chamadas
e transferência com e sem
consulta;
Espera telefônica agradável,
com áudio de música em espera
com base em arquivos WAV.

TECNOLOGIA DE PONTA
E INTEGRAÇÃO COM OS PRINCIPAIS
SOFTWARES HOTELEIROS.

Troncos IP
Conexão com serviços de
telefonia IP para redução de
custos.
Ramais IP
Mobilidade, produtividade
e redução de custos de
mudanças.

Troncos analógicos
Compatibilidade com as linhas
tradicionais.
Ramais analógicos
Aproveitamento da
infraestrutura de telefonia já
existente.

Troncos digitais
Serviços de telefonia de alta
densidade e alta confiabilidade.

ASPECTOS TÉCNICOS
ARQUITETURA
Arquitetura para Rack 19”, modular e escalável, com unidade principal
e bastidores para expansão de troncos/ramais.

CAPACIDADE
2000 portas, sejam IP, analógicas ou digitais.
Portas distribuíveis de forma livre entre troncos e ramais.
400 Chamadas simultâneas.

TECNOLOGIA
Tecnologia dos troncos

IP (SIP RFC 3261)
Analógicos e Digitais (R2 ou ISDN PRI)

Tecnologia dos ramais

IP (SIP RFC 3261) e Analógicos

Codecs de áudio

G.711A/U, G.722, G.729 e iLBC

AMBIENTE DE INSTALAÇÃO
Temperatura de
operação

10°C a 35°C
A temperatura máxima é reduzida em 1°C para cada
300m de altitude
Gradiente de Temperatura Máximo: 20°C por hora

Umidade de operação

20% a 80% sem condensação
Twmáx: 20°C
Gradiente de Umidade Máximo: 10% por hora

FUNÇÕES GERAIS
• Administração remota via rede;
• Alarmes de eventos do PABX via
interface web;
• Atendimento automático;
• Backup/Restauração da base de
configuração;
• Autoatendimento;
• Bilhetagem;
• Cadeado eletrônico;
• Captura chamadas de ramal;
• Captura de setor;
• Categorização de ramais;
• Chamada de setor;
• Classes de serviço;
• Conferência para até 8
participantes;
• Consulta;
• Correio de voz com recuperação
por e-mail ou terminal;
• DAC por setor com diferentes
critérios de distribuição;
• DDR;
• Discagem abreviada;
• Despertador automático;
• Desvio se não atende;

• Desvio se ocupado;
• Estacionamento de ligações;
• Identificação de chamadas
(Tronco digital, IP ou analógico
DTMF/FSK);
• IPV6;
• Música em espera por arquivos
wav;
• Mídia RTP P2P;
• Não perturbe;
• Pêndulo;
• Plano de numeração de ramais de
até 5 dígitos;
• Ramal analógico;
• Ramal IP - SIP;
• Ramal no celular;
• Retenção;
• Rota de menor custo;
• Serviço noturno;
• Siga-me externo;
• Siga-me ou desvio incondicional;
• Tarifação;
• Transferência com consulta;
• Transferência sem consulta.

idea

0800 035 8000
Leucotron Equipamentos Ltda.
Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil
www.leucotron.com.br
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