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Kerio Operator
“JUST POINT AND CLICK. 
TALK ABOUT EASY”

Kerio Operator Softphone jest aplikacją umożliwiającą
wykonywanie i odbieranie połączeń na urządzeniach mobilnych 
Android i iOS, korzystając z firmowego systemu telefonicznego.

Kerio Operator jest systemem telefonicznym VoIP PBX,
stworzonym by poprawić efektywność komunikacji biznesowej. 

FUNKCJE I KORZYŚCI

Funkcjonalność Opis funkcjonalności Korzyści

          Integracja poczty
          i e-mail

• Synchronizacja poczty głosowej z Kerio Connect
• Przekierowanie poczty głosowej na inne skrzynki 

e-mail

• Proste zarządzanie wiadomościami z jednej skrzynki 
e-mail i przejrzysta synchronizacja z pocztą głosową

• Odczytywanie e-mail i odsłuchiwanie wiadomości 
głosowych z tej samej skrzynki

          Automatyczne   
          zapowiedzi

• Łatwe do spersonalizowania opcje menu 
zapowiedzi

• Ustawienia warunków czasowych

• Ustawianie sposobu automatycznego odbierania       
i przekierowywania

• Zróżnicowane traktowanie rozmów w zależności   
od pory dnia, treści oraz znaczenia

          Auto-
          Provisioning

• Automatyczna konfiguracja telefonów
• Nieograniczona ilość podłączanych numerów 

wewnętrznych  

• Zredukowanie czasu i kłopotów związanych             
z ręcznym konfigurowaniem nowych telefonów     

• Bezproblemowe dodawanie do systemu nowych 
użytkowników lub telefonów

          MyPhone • Interfejs użytkownika dostępny z każdego miejsca 
przez przeglądarkę

• Historia połączeń, poczta głosowa, 
przekierowywanie i szybkie wybieranie

• Pozwala użytkownikom na dostęp do telefonu 
firmowego zawsze i wszędzie

• Dostarcza prosty w użytkowaniu interfejs dający 
dostęp do połączeń i zarządzania telefonem 
w biurze

Webowy interfejs administratora pozwala na zdalne zarządzanie 
wszystkimi ustawieniami, a także monitorowanie systemu i raportów. 
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VOIP PBX
Kerio Operator jest systemem VoIP PBX 
dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
Intuicyjny interfejs administratora zapewnia 
niezrównaną łatwość obsługi.

Oparty o standardowy protokół SIP jest 
kompatybilny z każdym urządzeniem 
i dostawcą tej technologii. Dla najbardziej 
popularnych telefonów SIP dostępne są 
autokonfiguracje.

Kerio Operator może być stosowany jako 
rozwiązanie SIP PBX z telefonami 
i dostawcami usług SIP lub jako rozwiązanie 
hybrydowe z telefonami SIP i usługodawcami 
T1/E1/EuroISDN/analogowymi. Produkt 
dostępny jest w wersjach hardware lub 
software, także jako VMware Virtual 
Appliance.

PODŁĄCZANIE DO USŁUG 
TELEFONICZNYCH
Jeżeli korzystasz z rozwiązań telefonii SIP,  
linii T1, E1, ISDN lub analogowych, możesz 
wprosty sposób skonfigurować Kerio Operator. 
W przypadku SIP, wystarczy użyć prostego 
kreatora. W tradycyjnej telefonii, Operator 
wykrywa i automatycznie konfiguruje każdą 
kartę Digium, wystarczy jedynie odpowiednio 
ustawić zasady ruchu połączeń.

Kerio Operator Box
Wersja sprzętowa Kerio Operator Box 1210 Kerio Operator Box 3210

Użytkownicy 5 (z możliwością rozszerzenia) 5 (z możliwością rozszerzenia)

WYDAJNOŚĆ

Jednoczesne połączenia 50 (G.711 codec) 150 (G.711 codec)

Jednocześnie nagrywane 
połączenia

10 10

Konferencje Nieograniczone. Ilość uczestników musi być mniejsza od ilości jednoczesnych połączeń.

Pojemność skrzynki 
głosowej 

4 GB 12 GB

SPRZĘT

Obudowa Desktop typu rack, wielkość 1U

Wymiary (mm) 272 x 195 x 44 426 x 450 x 44

Waga (kg) 2 6.8

Ethernet 2 porty 2 porty

Moc wejściowa 60W 200W

Dysk Industrial Grade 8 GB Industrial Grade 16 GB

Pamięć 2 GB 2 GB

DODATKI SPRZĘTOWE 

PRI - T1/E1 Niedostępny Digium TE122 1-portowa  |  24/30 jedn. połączeń

BRI - EuroISDN Niedostępny Digium B410 4-portowa  |  8 jedn. połączeń

Gwarancja Standardowa gwarancja roczna Standardowa gwarancja roczna

Kerio Operator - software i hardware. 
Wybór należy do Ciebie. 
Kerio Operator Box.

SOLIDNA OCHRONA
Kerio Operator chroni system przed 
nadużyciami w taki sposób, abyś mógł 
zaoszczędzić swoje pieniądze. Niezawodna 
ochrona poprzez zabezpieczenie przed 
próbami odgadnięcia hasła użytkownika 
oraz wykrywanie podejrzanych zachowań 
dają administratorowi efektywne narzędzia 
do ochrony systemu przed niechcianymi 
„gośćmi”.

AUTO-PROVISIONIG
Auto – provisioning w Kerio Operator 
zmienia skomplikowaną konfigurację sieci 
telefonicznej w proste zadanie. 
Przy podłączeniu nowego telefonu, 
Kerio Operator wykryje go w sieci, 
skonfiguruje i przypisze numer wewnętrzny. 
Możesz zmieniać wszystkie ustawienia 
sieci telefonicznej bezpośrednio z konsoli 
administracyjnej.

AUTO-ATTENDANT
Komunikaty na początku menu 
lub pod przypisanymi przyciskami? 
Dopasowanie czasowe w zależności 
od godzin pracy biura lub wakacji? Kreator 
automatycznych zapowiedzi pozwoli Ci 
zaprojektować to, czego potrzebujesz.
Tworzenie skomplikowanych skryptów 
jeszcze nigdy nie było takie proste.

INNE FUNKCJE:
• Poczta głosowa na e-mail
• Śledzenie połączeń
• Przejmowanie połączeń
• Wsparcie dla Busy Lamp Field
• Rozmowy konferencyjne
• Rozmowy grupowe
• Grupy odbierających
• Wybieranie przez nazwę lub numer 

wewnętrzny
• Webowy interfejs administratora
• Kolejkowanie połączeń z opcją 

nagrywania rozmów
• Przekazywanie połączeń
• Planowane przekazywanie połączeń       
• Wsparcie Active Directory i Open Directory
• Lokalni użytkownicy, grupy i polityki
• Integracja poczty głosowej z Connect
• Predefiniowanie zapowiedzi po angielsku 

(US,UK), niemiecku i czesku
• Obsługa połączeń alarmowych

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Minimalne wymagania Zalecane wymagania

Celeron 1 GHz  Core Duo 2 GHz

512 MB RAM 2 GB RAM

8 GB HDD 16+ GB HDD

Karta Ethernet Karta Ethernet

*Nie wymaga systemu operacyjnego

AUTO-PROVISIONING -
WSPIERANE MODELE TELEFONÓW

Marka Model telefonu

Cisco 7940, 7941, 7960,7961, 7940G, 
7960G

Cisco 

(Linksys)

PAP2T, SPA504G, SPA520G, SPA901, 
SPA921, SPA922, SPA941, SPA942, 
SPA962, SPA 301-G2, SPA303-G2, 
SPA501G, SPA502G, SPA504G, 
SPA508G

Snom 300, 320, 360, 370, 820, 821, 870, 
M3, M9, Meeting Point

Polycom IP321, IP331, IP335, IP450, IP550, 
IP560, IP650, IP670, IP5000, IP6000, 
IP7000
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