Pioneirismo tecnológico e
FLEXIBILIDADE na migração
O Ision IP é uma plataforma de comunicação convergente,
aderente às principais necessidades das empresas que atuam
no Brasil, tanto em suas funcionalidades quanto nos opcionais
que o complementam.
Pioneiro na tecnologia touchscreen e amplamente flexível,
o Ision IP possibilita uma migração prática e gradual para a
telefonia IP. Projetado para atingir excelente performance,
possui o que há de mais moderno em tecnologia IP aliado à
confiabilidade e à expertise TDM Leucotron.

Tecnologia IP
Utiliza protocolo SIP;
Possibilita a interligação entre matriz e filiais facilitando a interação;
Comunicação a custo zero entre as localidades;
Facilidade na discagem intragrupo com números abreviados;
Oferece alta disponibilidade via rotas de contingência locais, gerando
mais confiabilidade na comunicação;
Possibilita o uso de troncos IP/SIP reduzindo os custos das ligações;
Mobilidade através do uso de ramais IP e ramal no celular de qualquer
lugar do mundo conectado diretamente à central.

Versatilidade na APLICAÇÃO
Alta capacidade
Capaz de administrar até 600 portas com até 4 links E1.
Proteção de investimento
Com o Ision IP você aproveita parte do investimento realizado na sua central
Active.
Tecnologia touchscreen
O Ision IP é o primeiro PABX do mercado com software projetado para a
tecnologia touchscreen.
Hot desking
Troca rápida de ramais para postos de trabalho ocupados por mais de uma
pessoa.
Integração com softwares hoteleiros
Compatível com os principais softwares hoteleiros de mercado, o Ision IP
contribui para a melhoria da qualidade do serviço oferecido pelos hotéis.

Funções BÁSICAS
Atendimento automático;

Feedback falado;

Correio de voz por e-mail;

Configuração via web;

Gravação sob demanda;

Conferência;

Busca pessoa;

Espera interno;

Códigos de conta/ramal virtual;

Serviço despertador.

Ramal móvel
Nomad;
Leucotron Móvel.

Ramal remoto
Orbit.go IP.

Controle de gastos com telefonia
Tarifador Taritron Flex.

Economia nas ligações para celular
NeoGate;
Serviço de Portabilidade;
ChipWay.

Sistema de gravação
V-REC;
IPCom.

Redirecionador de ligações
Sentinela.

Televendas e atendimento ao cliente
Call Center.

Comunicação facilitada
Terminal Virtual Contaction Touchscreen.

Uma linha completa de terminais
Linha Orbit;
Linha Leucotron by GrandStream.

Para cada necessidade, uma solução.
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