Νέες υπηρεσίες για τις Επιχειρήσεις
Απλότητα, Ευελιξία και ∆ημιουργικότητα.

Ηλίας Πολυχρονόπουλος
Head of Corporate Market

•50 χρόνια
εμπειρίας στις
τηλεπικοινωνίες

Μετάβαση στον
•Business
κόσμο των
Transformation
επιχειρηματικών
λύσεων νέας
γενιάς

• Εκσυγχρονισμός
• Αναβάθμιση
• Οικονομία
• Απλοποίηση
• Ευελιξία

business
transformation.
• Πλήρης κάλυψη των
τηλεπικοινωνιακών
αναγκών της
σύγχρονης
επιχείρησης

• Για επιχειρήσεις
κάθε μεγέθους,
από την πολύ
μικρή μέχρι και
την πολύ μεγάλη

Από μία
έως
απεριόρι
στες
θέσεις
εργασίας

Από ένα
έως
πολλαπλά
σημεία
παρουσίας

Εκσυγχρονισμός
Οικονομία &
Οι επιχειρήσεις δεν είναι πια υποχρεωμένες, ειδικά σε δύσκολη
περίοδο για τον επιχειρηματικό τομέα, να επιλέγουν οικονομικά
ασύμφορες και ανελαστικές λύσεις σύμφωνα με παλαιότερες
τεχνολογίες.

IMS
IP Multimedia Subsystem

Η Cyta αξιοποιεί τα
οφέλη του σύγχρονου
ιδιόκτητου δικτύου
της νέας γενιάς

Κάλυψη των
πραγματικών
αναγκών, μείωση
περιττού κόστους
για τον επαγγελματία, τη μικρή & μεσαία επιχείρηση
Ολοκληρωμένο προϊόν Τηλεφωνίας και Internet το οποίο
δημιουργήθηκε για να καλύψει ποικίλες και διαφορετικές
ανάγκες.
Ξεκινώντας από το βασικό πρόγραμμα, ο Πελάτης το φέρνει
βήμα βήμα στα μέτρα του και στις δικές του εξειδικευμένες
ανάγκες.

Που απευθύνεται

για τον επαγγελματία, τη μικρή & μεσαία επιχείρηση
Εταιρείες με
ISDN συνδέσεις ή
που μεταφέρουν
τις απλές PSTN
συνδέσεις σε μια
ολοκληρωμένη
υπηρεσία 2play

με συμβατικό
PSTN/ISDN
Τ/Κ

Πελάτες, οι οποίοι
χρησιμοποιούν ήδη
ή επιθυμούν να
αποκτήσουν
Τηλεφωνικό
Κέντρο IP-PBX

IP-PBX

Επαγγελματίες,
μικρές εταιρείες,
οικιακοί με
αυξημένες ανάγκες
τηλεφωνίας χωρίς
επένδυση σε Τ/Κ ή
εσωτερικές
καλωδιώσεις

Micro PBX
Gigaset
DX800A

Πελάτες που
μεταφέρουν
πολλαπλές PSTN
συνδέσεις, σε μια
ολοκληρωμένη
υπηρεσία 2play

χωρίς Τ/Κ

Συνδυάζεται με όλες τις υποδομές
• με IP Τηλεφωνικό Κέντρο
όταν ο Πελάτης διαθέτει IP ready ή IP enabled PBX

• με συμβατικό PSTN/ISDN Τηλεφωνικό Κέντρο
όταν ο Πελάτης διαθέτει Τηλεφωνικό Κέντρο με συνδυασμό FXS/BRI θυρών

• χωρίς Τηλεφωνικό Κέντρο

όταν ο Πελάτης δεν διαθέτει Τηλεφωνικό Κέντρο και αξιοποιεί τις FXS θύρες του εξοπλισμού

• με micro PBX Gigaset DX800A
παρέχεται από τη Cyta στις περιπτώσεις που ο Πελάτης δεν διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο, αλλά έχει ανάγκη
για υπηρεσίες που παρέχονται από ένα τηλεφωνικό κέντρο σε πολύ προσιτή τιμή και χωρίς κάποια
πολυπλοκότητα εγκατάστασης ή καλωδίωσης μιας και αυτό γίνεται ασύρματα.

4/1 Mbps
1 κανάλι φωνής
Απεριόριστα* Σταθερά Ελλάδος

συν

Επιλογή Αυξημένης Ταχύτητας
24/1 Mbps
1 Static IP

35/3 Mbps
1 Static IP

50/10 Mbps
1 Static IP

1

Πρόσθετα Κανάλια Φωνής
1 έως 7
με Απεριόριστα* προς Σταθερά Ελλάδος
∆υνατότητα, το 1 πρόσθετο κανάλι φωνής για
αποκλειστική χρήση fax
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Προγράμματα Χρόνου Ομιλίας
Κινητά Ελλάδος
Σταθερά Διεθνών Προορισμών

3

Α, Β, Γ Ζώνη
Cyta προς Cyta Κύπρος

Ο Πελάτης χτίζει το
δικό του προϊόν

Πρόσθετες Επιλογές
Domain Name, Πακέτα στατικών IPs
Back up τηλεφωνίας – αυτόματη δρομολόγηση σε
προσυμφωνημένο #
Χρόνος Ομιλίας σε όλα τα Σημεία Παρουσίας

4

Συνδυασμός Υπηρεσίας
Χωρίς Τηλεφωνικό Κέντρο
Mε συμβατικό PSTN/ISDN Τηλεφωνικό Κέντρο
Με IP Τηλεφωνικό Κέντρο
Με Gigaset DX800A
*Με πολιτική ορθής χρήσης 1500’ ανά κανάλι φωνής

Επιλογές που καλύπτουν τις
προσωποποιημένες ανάγκες
του Πελάτη και
τροποποιούνται εύκολα
σύμφωνα με τις εκάστοτε
ανάγκες του

5

Μοναδικές επιλογές και συνδυασμοί
 Αυξήστε την Ταχύτητα
 Επιλέξτε ADSL ή VDSL
 Προσθέστε
• Κανάλια Φωνής
• Χρόνους Ομιλίας
• Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Κατανάλωση
επιλεγμένων
χρόνων ομιλίας
από όλα τα σημεία
παρουσίας της
Επιχείρησης

Προστιθέμενες υπηρεσίες
Ο επιχειρηματίας μπορεί μέσω του
υπολογιστή του να εκτελεί και να
λαμβάνει κλήσεις τηλεφωνίας,
βιντεοκλήσεις και στιγμιαία
μηνύματα όπου και να βρίσκεται,
στο γραφείο, στο σπίτι, στο
εξωτερικό ή εν κινήσει.
Ο υπολογιστής του γίνεται και
σταθερό τηλέφωνο

Ο υπολογιστής μετατρέπεται σε
σταθερό τηλέφωνο,
με ξεχωριστό τηλεφωνικό αριθμό

Ο Πελάτης επιλέγει τόσους αριθμούς Communicator, όσα και τα κανάλια φωνής του προϊόντος

2play Επιχειρηματικό

 ∆ωρεάν κλήσεις μεταξύ του
Communicator και του/των
αριθμού/ών της βασικής υπηρεσίας
του πελάτη και αντίστροφα

Τηλεφωνία

Βιντεοκλήση

Chat

∆ιαθεσιμότητα
παντού στον
κόσμο
Προϋπόθεση η
σύνδεση με το
διαδίκτυο


∆ωρεάν κλήσεις από
Communicator σε Communicator
 ∆ωρεάν call forward από τον
Communicator στον/στους
αριθμό/ούς της βασικής υπηρεσίας
του πελάτη και αντίστροφα
 Κατανάλωση των προγραμμάτων
χρόνου ομιλίας της
βασικής υπηρεσίας 2play

Με μια ματιά!

Τα οφέλη του 2Play Επιχειρηματικού
ολοκληρωμένο προϊόν για όλες τις ανάγκες σε κανάλια φωνής, ταχύτητες, χρόνους ομιλίας,
υφιστάμενες & μελλοντικές υποδομές (με ή χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, 1 ή πολλαπλά σημεία)

πολύ χαμηλό πάγιο για το βασικό πρόγραμμα το οποίο από μόνο του αποτελεί ένα ολοκληρωμένο
προϊόν για βασικές επαγγελματικές ανάγκες

πλήθος προγραμμάτων χρόνου ομιλίας
ελκυστική τιμή για αύξηση καναλιών φωνής

(συμπεριλαμβάνει “Απεριόριστο” χρόνο ομιλίας προς Σταθερά Ελλάδος)

μοναδικό πρόγραμμα Cyta προς Cyta Ελλάδα-Κύπρος (Σταθερά & Κινητά) με τιμή ανά λεπτό,
φθηνότερη από αστική χρέωση

δυνατότητα κατανάλωσης του χρόνου ομιλίας από, περισσότερα του ενός, σημεία παρουσίας της

επιχείρησης

back-up δυνατότητα αυτόματης δρομολόγησης τηλεφωνίας, σε σταθερό ή κινητό τρίτου δικτύου, σε

περίπτωση ανάγκης

Τηλεφωνικό κέντρο
στο cloud.
Η υπηρεσία προσομοιώνει τις λειτουργίες ενός τυπικού τηλεφωνικού
κέντρου (PBX), μέσω ενός “εικονικού” κεντρικού τηλεφωνικού
κέντρου της πλατφόρμας IMS που φιλοξενείται στο υπερσύχρονο
κέντρο δεδομένων της Cyta.
Νέες λύσεις
vs.
Συμβατικές
Λύσεις

Η επιχείρηση δεν
επενδύει πλέον σε
εξοπλισμό PBX, απλά
επιλέγει το πλήθος των
τηλεφωνικών αριθμών
(θέσεων εργασίας) που
χρειάζεται σε κάθε
σημείο παρουσίας της.
Όλα τα σημεία
εξυπηρετούνται από το
“εικονικό”, κεντρικό
τηλεφωνικό κέντρο.

Τηλεφωνικό
κέντρο στο
cloud.

Η επιχείρηση, αναλόγως των αναγκών
της επιλέγει την υπηρεσία με το πλήθος
των
τηλεφωνικών
αριθμών
που
πραγματικά χρειάζεται.
Παρέχονται τόσα κανάλια φωνής όσες
και οι πραγματικές ανάγκες της
επιχείρησης.

∆ιαθέσιμες όλες οι λειτουργίες
ενός παραδοσιακού
τηλεφωνικού κέντρου καθώς και
νέες επιλογές οι οποίες
εκσυγχρονίζουν την επιχείρηση,
μεταφέροντάς τη σε ένα νέο,
αναβαθμισμένο περιβάλλον
εργασίας με αυξημένες
λειτουργικές δυνατότητες

Η επιχείρησηΠελάτης
απαλλάσσεται
πλήρως από την
ανάγκη
επένδυσης σε
ιδιόκτητες
τηλεπικοινωνιακές
υποδομές

∆υνατότητα συνδυασμού της υπηρεσίας με τα
υπόλοιπα προϊόντα για επιχειρήσεις της Cyta με
στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών κάθε σημείου
παρουσίας ξεχωριστά και ανάλογα με το μέγεθος και
τις εξειδικευμένες ανάγκες του

Τηλεφωνικό
κέντρο στο
Cloud

Τηλεφωνία

Τηλεφωνία

Trunking

για μεγάλες
επιχειρήσεις

SIP
Επιχειρηματικό

PRA

Με μια ματιά!

Τα οφέλη μίας cloud τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας
ολοκληρωμένη και πλήρως διαχειρίσιμη λύση τηλεφωνίας
μειωμένα κεφαλαιουχικά (κόστος αγοράς PBX) και λειτουργικά έξοδα (κόστη διαχείρισης και
συντήρησης PBX)

δωρεάν ενδο-εταιρικές κλήσεις
προσωποποιημένος τιμοκατάλογος τηλεφωνίας προς όλους τους προορισμούς με ελκυστικές
τιμές, ξεκινώντας από το πακέτο των 5 αριθμών

πλήθος δυνατοτήτων συνδυασμού με τα υπόλοιπα προϊόντα της Cyta για επιχειρήσεις
ευελιξία αναβάθμισης – υποβάθμισης
μοναδιαία προσθήκη - αφαίρεση τηλεφωνικών αριθμών – μείωση περιττού κόστους
ρύθμιση λειτουργιών μέσω ενός φιλικού web πόρταλ από την επιχείρηση
σύγχρονες διευκολύνσεις οι οποίες δεν παρέχονται από ένα παραδοσιακό τηλεφωνικό κέντρο
(π.χ. remote office)

Customer Portal

Customer
portal

∆ιαδικτυακό portal με φιλικό μενού χρήσης.
Ο εργαζόμενος μπορεί να ρυθμίζει τις
λειτουργίες, ανάλογα με τις ανάγκες του
 να αλλάξει τον κωδικό του στο portal
 να έχει πρόσβαση στο webmail για να λάβει τα φωνητικά
του μηνύματα συνημμένα σε e-mails

 να δει τους οδηγούς χρήσης των συσκευών του
 εάν είναι ο διαχειριστής ομάδας ή επιχείρησης να δει τα
μέλη του

Customer Portal

Customer
portal

• Μέσω του web portal ο administrator της
επιχείρησής σας μπορεί να παραμετροποιήσει
τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Cloud IP PBX
(IP Centrex).
• Οι διευκολύνσεις ορίζονται σε τρία επίπεδα,
εταιρίας (enterprise), ομάδας (group) και

Το portal είναι

τελικού χρήστη (user).

σε customer
view, δηλαδή ο
administrator
βλέπει σε
επίπεδο
εταιρείας μόνο
το tab profile.

Πλήθος
διευκολύνσεων
& επιλογών
Βασικό πακέτο
Διευκολύνσεις Χρήστη:

Anonymous Call Rejection

Automatic Call Back

Call Forwarding Always,
Busy, No Answer, Not
reachable, Selective

Call Return

Flash Call Hold

Call Transfer

Calling Line ID Blocking

Calling Line ID Delivery
(external and internal)

Call Waiting

Do Not Disturb

Extension Dialing
Διευκολύνσεις Ομάδας:

Call Pickup

Call Park

Calling Group ID Delivery

Configurable Extension
Dialing

Calling Plan Incoming,
Outgoing, Enhanced
Outgoing







Outgoing Calling Plan
Last Number Redial
Priority Alerting/Ringing
(only for IP phones)
Speed Dial 8&100
Sequential Ring
Simultaneous Ring
Personal
Three-Way calling
Voicemail
Voice Portal
Music on hold
Commpilot Manager






Music on hold
Series Completion
Voice Portal
Voicemail








Πρόσθετες επιλογές
με επιπλέον χρέωση




Απομακρυσμένο Γραφείο
(Remote Office)
Auto – Attendant
Hunt – Group

Πλήθος
διευκολύνσεων
& επιλογών
Πρόσθετες επιλογές
με επιπλέον χρέωση




Απομακρυσμένο Γραφείο
(Remote Office)
Auto – Attendant
Hunt – Group

Απομακρυσμένο Γραφείο (Remote Office)
• ∆ίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να
πραγματοποιούν και να δέχονται κλήσεις καθώς και
να χρησιμοποιούν τις διευκολύνσεις τους από
οποιοδήποτε τηλέφωνο (κινητό ή σταθερό).
Auto – Attendant
• Λειτουργεί ως μια αυτόματη «τηλεφωνήτρια»
που παρέχει προσωποποιημένο ηχογραφημένο
μήνυμα με επιλογές.
• ∆υνατότητα διαφορετικών μηνυμάτων ανάλογα
με κάποιο πρόγραμμα (π.χ. εργάσιμες ώρες,
αργίες)
Hunt – Group:
• Χρησιμοποιείται για την οργάνωση ομάδας
αριθμών, οι οποίοι χτυπούν με βάση
συγκεκριμένων αναγκών.
• Η κλήση δρομολογείται με βάση κάποιον
αλγόριθμο μέχρι να βρει κάποιον ελεύθερο
χρήστη

Προσαρμόζεται
ευέλικτα σε κάθε

Η υπηρεσία
στα μέτρα
σας!
Τυποποιημένο προϊόν
ανά σημείο παρουσίας
Πρόσθετοι αριθμοί
Συσκευές
Ψηφιακές ∆ιευκολύνσεις
Εξοπλισμός

μέγεθος
επιχείρησης, από
την πολύ μικρή μέχρι
και την πολύ μεγάλη
και, εξειδικευμένα, σε
κάθε σημείο
παρουσίας

Έως 5 αριθμοί
Έως 8 αριθμοί

1-450 αριθμοί
IP συσκευές
Αναλογικές
Βασικές
Πρόσθετες
Ανάλογα με το
είδος πρόσβασης

Οι βασικές ψηφιακές ∆ιευκολύνσεις
περιλαμβάνονται στο πάγιο του τυποποιημένου
προϊόντος, χωρίς πρόσθετη χρέωση.
Παρέχεται με χρησιδάνειο

50

χρόνια
εμπειρίας στις
τηλεπικοινωνίες

•

Εξειδικευμένο κέντρο εξυπηρέτησης
επιχειρηματικών Πελατών 24 x 7

• Μοναδικός ιδιόκτητος στόλος οχημάτων
τεχνικών

εξυπηρέτησης

και

εσωτερικά

τμήματα τεχνικών πεδίου και εξυπηρέτησης
Πελατών, πλήρως ελεγχόμενα από τη Cyta
• Προσωπικός σύμβουλος επικοινωνίας για
τη

διασφάλιση

του

ενιαίου

σημείου

επιχειρησιακής επαφής. Αυτό σημαίνει ότι κάθε

Εθνικός Οργανισμός
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

επιχειρηματικός Πελάτης έχει το δικό του
Τηλεπικοινωνιακό

Σύμβουλο

ο

οποίος

φροντίζει για τη σωστή ενημέρωσή του καθώς
και για την παροχή της σωστής λύσης και
εξειδικευμένης εξυπηρέτησης καθ’ όλη τη
διάρκεια της συνεργασίας

ελάτε σήμερα κιόλας να
σας συμβουλέψουμε
προσωποποιημένα, στο
χώρο μας, έξω από την
αίθουσα

Εμπιστευθείτε μας

www.cyta.gr 13878

