Telefony systemowe optiPoint 500
Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath

Telefony optiPoint 500 zapewniajà szybki i ∏atwy dost´p do szerokiej gamy funkcji systemowych platform komunikacyjnych HiPath i Hicom.
Charakterystycznà cechà aparatów optiPoint 500 jest interaktywna komunikacja z u˝ytkownikiem za pomocà trzech
klawiszy funkcyjnych.
Umieszczone na telefonie diody sygnalizujà, które funkcje sà w danej chwili aktywne.
Dost´pne funkcje sà podzielone na
osobne grupy w bardzo przejrzysty sposób i widoczne na wyÊwietlaczu aparatu podczas obs∏ugi menu. Ponadto wybieranie funkcji mo˝na inicjowaç bezpoÊrednio z zaprogramowanego wczeÊniej
klawisza lub za pomocà odpowiedniego kodu.
Cz´sto u˝ywane funkcje sà zapami´tywane indywidualnie pod okreÊlonymi
klawiszami.
Dost´pne sà nast´pujàce modele telefonów:
• optiPoint 500 entry,
• optiPoint 500 economy,
• optiPoint 500 basic,
• optiPoint 500 standard,
• optiPoint 500 advance.
Zainstalowany w aparacie optiPoint
500 port USB 1.1 umo˝liwia bezpoÊrednie po∏àczenie telefonu z komputerem
osobistym PC (bez dodatkowego adaptera). Aby komputer móg∏ si´ komunikowaç z telefonem potrzebne jest jeszcze specjalne oprogramowanie TAPI
o nazwie Call Bridge TU przeznaczone
dla rozwiàzaƒ CTI.
Nowatorska idea zastosowania adapterów umo˝liwia proste i szybkie dosto-

sowanie aparatów optiPoint 500 do wymogów i specyfiki danego stanowiska
pracy. Adaptery sà ma∏ymi, kompaktowymi modu∏ami mocowanymi na zatrzaski od spodu aparatów.

Dzi´ki nim mo˝liwe jest pod∏àczenie do
aparatu optiPoint 500 m.in.: faksu, drugiego telefonu czy te˝ zestawu nag∏ownego.

Telefony

optiPoint 500 entry
• 8 programowalnych klawiszy z diodami LED,
• g∏oÊne s∏uchanie,
• 2 klawisze (plus/minus) do ustawiania
g∏oÊnoÊci dzwonka, jego tonu oraz sygna∏u ostrzegawczego,
• wybieranie numeru przy od∏o˝onej
s∏uchawce,
• mo˝liwoÊç monta˝u na Êcianie,
• dost´pny w kolorach: arctic, mangan.

optiPoint 500 economy
• 12 programowalnych klawiszy z diodami LED,
• g∏oÊne s∏uchanie,
• dwuwierszowy alfanumeryczny wyÊwietlacz LCD (24 znaki w jednym
wierszu),
• 3 klawisze dialogowe do obs∏ugi interaktywnego menu (klawisze: akceptacja, przewiƒ w przód, przewiƒ
w ty∏),
• 2 klawisze (plus/minus) do ustawiania
g∏oÊnoÊci dzwonka, jego tonu oraz sygna∏u ostrzegawczego i kontrastu wyÊwietlacza,
• wybieranie numeru przy od∏o˝onej
s∏uchawce,
• mo˝liwoÊç monta˝u na Êcianie,
• dost´pny w kolorach: arctic, mangan.
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optiPoint 500 basic
• 12 programowalnych klawiszy z diodami LED,
• g∏oÊne s∏uchanie,
• zintegrowany interfejs USB 1.1,
• mo˝liwoÊç pod∏àczenia 1 adaptera,
• mo˝liwoÊç pod∏àczenia 2 przystawek:
– optiPoint key module,
– optiPoint signature module,
• dwuwierszowy alfanumeryczny wyÊwietlacz LCD (24 znaki w jednym
wierszu),
• 3 klawisze dialogowe do obs∏ugi interaktywnego menu (klawisze: akceptacja, przewiƒ w przód, przewiƒ
w ty∏),
• 2 klawisze (plus/minus) do ustawiania
g∏oÊnoÊci dzwonka, jego tonu oraz sygna∏u ostrzegawczego i kontrastu wyÊwietlacza,
• wybieranie numeru przy od∏o˝onej
s∏uchawce,
• mo˝liwoÊç monta˝u na Êcianie,
• dost´pny w kolorach: arctic, mangan.

optiPoint 500 standard
• 12 programowalnych klawiszy z diodami LED,
• mo˝liwoÊç prowadzenia rozmowy
przy od∏o˝onej s∏uchawce – pe∏en
dupleks z kompensacjà echa,
• zintegrowany interfejs USB 1.1,
• mo˝liwoÊç pod∏àczenia 1 adaptera,
• mo˝liwoÊç pod∏àczenia 2 przystawek:
– optiPoint key module,
– optiPoint signature module,
• dwuwierszowy alfanumeryczny wyÊwietlacz LCD (24 znaki w jednym
wierszu),
• 3 klawisze dialogowe do obs∏ugi interaktywnego menu (klawisze: akceptacja, przewiƒ w przód, przewiƒ w ty∏),
• 2 klawisze (plus/minus) do ustawiania
g∏oÊnoÊci dzwonka, jego tonu oraz sygna∏u ostrzegawczego i kontrastu wyÊwietlacza,
• wybieranie numeru przy od∏o˝onej
s∏uchawce,
• mo˝liwoÊç monta˝u na Êcianie,
• dost´pny w kolorach: arctic, mangan.
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Przystawki

optiPoint 500 advance

optiPoint key module

• 19 programowalnych klawiszy z diodami LED,
• mo˝liwoÊç prowadzenia rozmowy przy od∏o˝onej s∏uchawce – pe∏en dupleks z kompensacjà echa,
• zintegrowany interfejs USB 1.1,
• mo˝liwoÊç pod∏àczenia 2 adapterów,
• 1 port do pod∏àczenia zestawu nag∏ownego (121 TR9-5),
• mo˝liwoÊç pod∏àczenia 2 przystawek:
– optiPoint key module,
– optiPoint signature module,
• dwuwierszowy alfanumeryczny wyÊwietlacz LCD (24 znaki w jednym wierszu),
• dodatkowe podÊwietlanie t∏a, które pozostaje aktywne przez
oko∏o 5 sekund,
• 3 klawisze dialogowe do obs∏ugi interaktywnego interfejsu u˝ytkownika (klawisze: akceptacja, przewiƒ w przód,
przewiƒ w ty∏),
• 2 klawisze (plus/minus) do ustawiania g∏oÊnoÊci dzwonka,
jego tonu oraz sygna∏u ostrzegawczego i kontrastu wyÊwietlacza,
• wybieranie numeru przy od∏o˝onej s∏uchawce,
• mo˝liwoÊç monta˝u na Êcianie,
• dost´pny w kolorach: arctic, mangan.

Przystawka mo˝e byç
nast´pujàcych aparatów:
optiPoint 500 basic,
optiPoint 500 standard,
optiPoint 500 advance.

do∏àczana

do

• 16 dodatkowych klawiszy programowalnych w dwóch warstwach (prze∏àczanie pomi´dzy warstwami odbywa si´ przez naciÊni´cie klawisza Shift), które mogà byç skonfigurowane jako przyciski bezpoÊredniego
po∏àczenia lub jako przyciski funkcyjne,
• diody LED do
optycznej sygnalizacji aktywnych
funkcji/klawiszy,
• mo˝liwoÊç przy∏àczenia maks. 2
przystawek,
• dost´pne kolory:
arctic i mangan.

optiPoint signature module
Czytnik kart chipowych do telefonów:
optiPoint 500 basic,
optiPoint 500 standard,
optiPoint 500 advance.
Do∏àczenie przystawki jest najprostszym sposobem dostosowania posiadanego
aparatu do wspó∏pracy z kartami
chipowymi bez jego przebudowy lub
wymiany.
Dost´pne kolory:
arctic i mangan.

optiPoint BLF
Przystawka optiPoint BLF jest podobna do optiPoint key module, ale posiada 90 klawiszy funkcyjnych z diodami LED.
Przystawka mo˝e byç podlàczona do aparatów
optiPoint basic, standard i advance. Mo˝liwoÊç
pod∏àczenia maksymalnie 2 przystawek.
Dost´pne kolory: arctic i mangan.

Adaptery

Akcesoria

Adaptery sà ma∏ymi, kompaktowymi modu∏ami mocowanymi na zatrzaski od spodu aparatów optiPoint 500 basic, optiPoint 500 standard i optiPoint 500 advance.
Dzi´ki nim mo˝liwe jest proste
i szybkie dopasowanie telefonów
do wymogów i specyfiki danego
stanowiska pracy.

Uchwyt do monta˝u na Êcianie

Drugi zestaw nag∏owny

Mo˝na go stosowaç do wszystkich
telefonów optiPoint 500, za wyjàtkiem aparatów posiadajàcych:
• przystawki,
• interfejs USB 1.1,
• pod∏àczone adaptery.

Drugi zestaw nag∏owny mo˝na
przy∏àczyç do urzàdzenia o nazwie
optiPoint recorder adapter.

Kable po∏àczeniowe
optiPoint acoustic adapter umo˝liwia przy∏àczenie dodatkowego
wyposa˝enia takiego jak:
– aktywny g∏oÊnik, mikrofon przy∏àczany za pomocà kabla typu Y,
– zestaw nag∏owny przewodowy
(121 TR9-5) lub bezprzewodowy
(121 TR 9-5”) z funkcjà przyjmowania/roz∏àczania
rozmowy
w cz´Êci mobilnej,
– lampka zaj´toÊci / domofon oraz
– drugi dzwonek / sygnalizacja
Êwietlna z niezale˝nym zasilaniem przez styk bezpotencja∏owy.
optiPoint analog adapter s∏u˝y do
przy∏àczenia dodatkowego urzàdzenia analogowego (np. telefonu analogowego, faksu grupy 3, modemu).
Wymagany jest dodatkowy zasilacz.
optiPoint ISDN adapter pozwala na
przy∏àczenie standardowego terminala ISDN z interfejsem S0 posiadajàcego niezale˝ny zasilacz (np.
komputer PC z kartà S0).
optiPoint phone adapter umo˝liwia
przy∏àczenie drugiego terminala
UP0/E z niezale˝nym zasilaczem
(klient), w celu wykorzystania drugiego kana∏u B.
optiPoint recorder adapter s∏u˝y do
przy∏àczenia zewn´trznego magnetofonu lub zestawu nag∏ownego.

Nie dostarcza si´ ˝adnych specjalnych kabli po∏àczeniowych do aparatów optiPoint 500. Stosowane sà
nast´pujàce kable po∏àczeniowe:
• Mini-Western MW6/MW6,
• MW/Vdo4,
• MW 6/MW 8.
Kable pomocnicze
• kabel USB 1.1 z wtykiem kàtowym
USB do po∏àczenia z komputerem
PC (potrzebnym do CallBridge TU),
• kabel Y do aktywnego g∏oÊnika
i dodatkowego mikrofonu.

Mikrofon biurkowy
Mikrofon biurkowy zast´puje mikrofon zintegrowany w telefonie i pozwala na prowadzenie rozmowy
przy od∏o˝onej s∏uchawce nawet
w trudnych warunkach akustycznych. Âwiecàca si´ dioda LED
oznacza, ˝e mikrofon jest aktywny.
W∏àczenie mikrofonu nast´puje po
naciÊni´ciu odpowiedniego klawisza
na aparacie. Mikrofon mo˝na chwilowo wy∏àczyç, wciskajàc klawisz
wyciszenia. ZgaÊni´cie diod LED
wskazuje na od∏àczenie mikrofonu.
Dane techniczne
Wymiary (wys. x szer. x g∏.) w mm
25 x 68 x 77.
Dost´pne kolory: arctic i mangan.

Zestawy nag∏owne
Zestaw nag∏owny zast´puje s∏uchawk´ telefonicznà. Dzi´ki temu
u˝ytkownik aparatu optiPoint 500 ma
wolne r´ce podczas prowadzenia rozmowy. Takie rozwiàzanie jest szczególnie przydatne dla osób, które wyjàtkowo du˝o korzystajà z telefonu
podczas pracy (telefoniczne centra
obs∏ugi klienta, telemarketing). Do
optiPoint acoustic adapter i telefonu
optiPoint 500 advance mo˝na przy∏àczaç nast´pujàce zestawy nag∏owne:
• Encore monoaural,
• Encore binaural,
• Tristar,
• Supra,
• Duoset,
• Profile monaural,
• Profile binaural.

Etykiety z opisem klawiszy
funkcyjnych
Narz´dzie do tworzenia etykiet
z opisem klawiszy funkcyjnych
w aparatach optiPoint 500 (Online
Key Labeling Tool), jest niezwykle
proste w u˝yciu. Etykiety sà przygotowywane przez dzia∏ serwisowy
Siemensa lub administratora systemu w danej firmie. Arkusze z etykietami dla wszystkich typów telefonów mo˝na zamawiaç w pakietach zawierajàcych po 50 sztuk
(zawartoÊç: 10 arkuszy do aparatów
optiPoint entry, 40 arkuszy do aparatów optiPoint basic/standard/advance). Narz´dzie to jest na ca∏ym
Êwiecie dost´pne przez Internet.

Akcesoria

Zestawienie funkcji

economy

basic

standard

advance

Dodatkowy aktywny g∏oÊnik wspomaga prac´ g∏oÊnika zintegrowanego
w aparacie optiPoint 500. Takie rozwiàzanie poprawia jakoÊç dêwi´ku i umo˝liwia prowadzenie telekonferencji.
Âwiecàca si´ dioda LED informuje, ˝e
g∏oÊnik jest w∏àczony. G∏oÊnik uaktywnia si´ odpowiednio zaprogramowanym
klawiszem znajdujàcym si´ na aparacie.
G∏oÊnoÊç mo˝na regulowaç u˝ywajàc
klawiszy plus/minus na aparacie.

entry

Aktywny g∏oÊnik

Programowanie klawiszem z diodami LED

8

12

12

12

19

Klawiatura numeryczna z 12 klawiszami

•

•

•

•

•

2 klawisze g∏oÊnoÊci (plus/minus)

•

•

•

•

•

G∏oÊne s∏uchanie

•

•

•
•

•

Telefony optiPoint 500

Rozmowa przy od∏o˝onej s∏uchawce
(pe∏en duplex)
Liczba adapterów

1

1

2

Dane techniczne

Interfejs USB 1.1

•

•

•

Wymiary (wys. x szer. x g∏.) w mm
160 x 100 x 95.
Kolory: arctic i mangan.

Port do pod∏àczenia zestawu
nag∏ownego (121 TR9-5)

•

3 klawisze dialogowe
WyÊwietlacz (liczba znaków)

•

•

•

•

2 x 24

2 x 24

2 x 24

2 x 24

PodÊwietlany wyÊwietlacz

•

Przystawki
2 key module lub
1 key module i 1 signature module
Mo˝liwoÊç monta˝u na Êcianie

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

SzerokoÊç

159

214

214

214

214

G∏´bokoÊç

220

220

220

220

220

WysokoÊç

64

68

68

68

68

Wymiary w mm

Telefony optiPoint 500 mo˝na przy∏àczaç
do nast´pujàcych systemów:
• HiPath 3000,

Nr A31002-H8400-A100-1-5529 • Wydrukowano w Polsce
www.hipath.pl

Mo˝liwoÊci techniczne i zmiany dostaw zastrze˝one

• HiPath 4000.
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