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OpenStage – komunikacja bez granic

Nowa generacja aparatów telefonicznych OpenStage do intuicyjnej obs∏ugi zaawansowanych rozwiàzaƒ
telekomunikacyjnych nowej generacji w technologii SIP i TDM.
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Wprowadzenie
Telefony OpenStage oferujà abonentom
interaktywny interfejs komunikacyjny,
umo˝liwiajà wspó∏prac´ z aplikacjami
systemowymi udost´pniajàc
nowoczesne funkcje.

OpenStage charakteryzujà si´ wyjàtkowà
ergonomià i nowoczesnà stylistykà.
U∏atwiajà dost´p do wszelkich funkcji
serwerów IP.

Telefony wyposa˝one sà w interfejsy
dotykowe do regulacji si∏y g∏osu
(TouchSlider), ko∏o nawigacyjne
(TouchGuide), barwne wskaêniki trybu
pracy oraz uchylne, kolorowe, dotykowe
wyÊwietlacze. Poprawia to w znaczàcy
sposób interakcj´ u˝ytkownika
z urzàdzeniem.

Dowolnie programowalne przyciski
dotykowe umo˝liwiajà dost´p do funkcji
systemowych i szybkiego inicjowania
po∏àczeƒ przy u˝yciu nazw abonentów.

System posiada tak˝e sta∏e przyciski
funkcyjne takie jak: odrzucanie
i zwalnianie po∏àczeƒ, ponowne
wybieranie numeru, przekazywanie
po∏àczeƒ, wyciszanie dêwi´ku oraz
wy∏àczanie g∏oÊnika.

U˝ytkownik ma bezpoÊredni dost´p do
ksià˝ki telefonicznej, historii rozmów
wychodzàcych i po∏àczeƒ
przychodzàcych, rozmów oczekujàcych
oraz systemu poczty g∏osowej.

Telefony OpenStage wykorzystujà
najnowsze rozwiàzania w zakresie
akustyki, zapewniajàce optymalnà jakoÊç
dêwi´ku dzi´ki zastosowaniu wysokiej
jakoÊci mikrofonów i g∏oÊników (obs∏uga
szerokopasmowego kodeka G.722 dla
aparatu telefonicznego, g∏oÊnika
i zestawu s∏uchawkowego).

Do produkcji aparatów OpenStage
wykorzystano ró˝norodne materia∏y –
kolorowe tworzywa sztuczne, metal oraz
polerowane aluminium.

Aparaty OpenStage sà proste
w instalacji i administrowaniu. Mogà byç
centralnie zarzàdzane jako cz´Êç
Êrodowiska sieci IT.

Produkty OpenStage sà zgodne
z nowymi otwartymi standardami
komunikacji g∏osowej opartej na
protokole SIP oraz TDM. Rozwiàzanie to
zapewnia elastycznà budow´ firmowej
strategii IT dzi´ki uniezale˝nieniu si´ od
okreÊlonego dostawcy us∏ug
telekomunikacyjnych.

Rodzin´ aparatów OpenStage
wspó∏pracujàcà z protoko∏em SIP tworzà
cztery modele:
• OpenStage 80
• OpenStage 60
• OpenStage 40
• OpenStage 20

Rodzin´ aparatów OpenStage
wspó∏pracujàcà z protoko∏em TDM
tworzà cztery modele:
• OpenStage 80 T
• OpenStage 60 T
• OpenStage 40 T
• OpenStage 20 T

OpenStage 20 to najprostsze
rozwiàzanie w zakresie efektywnej
i profesjonalnej telefonii. Ka˝dy kolejny
model oferuje dodatkowe funkcje.
Najbardziej zaawansowanym jest
OpenStage 80 – przeznaczony dla kadry
zarzàdzajàcej firmy, podkreÊlajàc presti˝
zajmowanego stanowiska.

Funkcje
Aparaty IP OpenStage wspó∏pracujà ze
standaryzowanym protoko∏em SIP (RFC
3261). Oferujà jednoczeÊnie dodatkowe
funkcje takie jak: po∏àczenia
konsultacyjne, konferencje trójstronne,
wieloliniowoÊç itp. Ka˝dy aparat jest
dost´pny w wersji z miniprze∏àcznikiem
trzyportowym Ethernet (10/100 Base-T).
Urzàdzenia sà zgodne ze standardem
802.3af zasilania z sieci LAN (PoE).

Aparaty serii TDM komunikujà si´ z ser-
werem HiPath za pomocà interfejsu UP0E.

OpenStage 20

Najprostszy telefon z rodziny OpenStage
pozwala wykorzystaç pe∏nà
funkcjonalnoÊç systemów IP.
Wyposa˝ony jest w interaktywny
interfejs u˝ytkownika. Aparat jest
uniwersalnym rozwiàzaniem w zakresie
efektywnej i profesjonalnej telefonii.

WyÊwietlacz
• Uchylny dwuwierszowy monochroma-

tyczny wyÊwietlacz graficzny.

Przyciski
• Klawiatura telefoniczna
• 7 sta∏ych przycisków funkcyjnych

wyposa˝onych w czerwone wskaêniki
diodowe LED

• Przyciski regulacyjne +/–
• Nawigator 3-kierunkowy

Dêwi´k
• system g∏oÊnego mówienia i s∏uchania

(pe∏ny dupleks)

Monta˝ Êcienny

OpenStage 40

OpenStage 40 to telefon dedykowany
dla biur, urz´dów oraz wspó∏dzielonych
miejsc pracy. Idealna oferta dla
zespo∏ów roboczych oraz centrów
telefonicznej obs∏ugi klienta.

WyÊwietlacz
• Uchylny 6-wierszowy

monochromatyczny wyÊwietlacz
graficzny z podÊwietleniem

• Optyczna sygnalizacja po∏àczenia LED

Klawiatura
• Klawiatura telefoniczna
• 8 sta∏ych przycisków funkcyjnych

(cz´Êciowo wyposa˝onych
w czerwone diody LED)

• 6 programowalnych podÊwietlanych
przycisków dotykowych z czerwonymi
diodami LED (przyciski funkcji,
szybkiego wybierania numerów lub
linii)

• przyciski regulacji +/–
• nawigator 5-kierunkowy

Audio
• system g∏oÊnego mówienia i s∏uchania

(pe∏en dupleks)

Interfejsy
• gniazdo do pod∏àczenia zestawu

s∏uchawkowego

Monta˝ Êcienny

OpenStage 20 T
ice blue

OpenStage 20 T
lava



OpenStage 60 i 80

OpenStage 60
Aparat oferujàcy zaawansowane funkcje
telekomunikacyjne. Urzàdzenie posiada
profesjonalny interfejs u˝ytkowy oraz
elegancki wyglàd. Mo˝e byç
wykorzystywany do obs∏ugi aplikacji
wspó∏pracujàcych z systemami
komunikacyjnymi VoIP. Stanowi idealne
rozwiàzanie dla sekretariatów i prezesów
firm.

OpenStage 80
To najwy˝szej klasy telefon z kolorowym
ekranem dotykowym o najwi´kszej
rozdzielczoÊci. Zapewnia dost´p do
wszystkich funkcji serwerów
komunikacyjnych, aplikacji oraz baz
danych. Pozwala na pe∏nà
synchronizacj´ danych z przenoÊnych
komputerów PDA oraz aparatów
telefonii komórkowej. Spe∏nia wszelkie
wymogi kadry zarzàdzajàcej
nowoczesnej firmy.

WyÊwietlacz
• OpenStage 60: Uchylny kolorowy

graficzny wyÊwietlacz TFT, 320 x 240
pikseli (QVGA) z podÊwietleniem

• OpenStage 80: Uchylny kolorowy
graficzny wyÊwietlacz TFT, 640 x 480
pikseli (VGA) z podÊwietleniem

• Optyczna sygnalizacja po∏àczeƒ

Klawiatura
• Klawiatura telefoniczna
• 6 sta∏ych przycisków funkcyjnych

(cz´Êciowo wyposa˝onych
w niebieskie diody LED)

• 8 (OpenStage 60) i 9 (OpenStage 80)
programowalnych podÊwietlanych
przycisków dotykowych z niebieskimi
diodami LED (przyciski funkcji,
szybkiego wybierania numerów lub
linii)

• 6 dotykowych podÊwietlanych
przycisków trybu pracy z niebieskimi
lub niebiesko-bia∏ymi wskaênikami
LED (np. do uruchomienia
zewn´trznych aplikacji)

• Dotykowy podÊwietlany wskaênik
regulacji si∏y g∏osu TouchSlider
w kolorze niebieskim

• Nawigator TouchGuide

Audio
• system g∏oÊnego mówienia i s∏uchania

(pe∏en dupleks)
• wysokiej jakoÊci dzwonki polifoniczne
• system g∏osowego wybierania

numerów

Interfejsy
• gniazdo do pod∏àczenia zestawu

s∏uchawkowego
• interfejs Bluetooth
• interfejs USB Master

Akcesoria
Aparaty OpenStage mogà byç
wyposa˝one w nast´pujàce akcesoria:

Przystawka rozszerzajàca
OpenStage

• 12 dodatkowych programowalnych
przycisków z diodami LED; do
szybkiego wybierania numerów lub
linii (obs∏uga kilku warstw)

• du˝y wyÊwietlacz graficzny do opisu
przycisków

• mo˝liwoÊç instalacji z aparatami
OpenStage 40, 60, 80

Interfejs USB OpenStage

• umo˝liwia pod∏àczenie:
– modu∏u akustycznego OpenStage
– rejestratora rozmów
– innych urzàdzeƒ takich jak mysz,

klawiatura itp
• mo˝liwoÊç instalacji z aparatami

OpenStage 60, 80

OpenStage 40 T
ice blue

OpenStage 40 T
lava

OpenStage 60 T
lava

OpenStage 60 T
ice blue

OpenStage 80 T



Modu∏ akustyczny OpenStage

• dodatkowy modu∏ ze zintegrowanym
g∏oÊnikiem i mikrofonem

• przycisk regulacji si∏y g∏osu ze
wskaênikiem

• mo˝liwoÊç instalacji z aparatami
OpenStage 60, 80

Zestaw do monta˝u
Êciennego

• mo˝liwoÊç instalacji z aparatami
OpenStage 20, 40

Menad˝er OpenStage

Aplikacja przeznaczona do
administrowania aparatami OpenStage
80 i 60. Mened˝er OpenStage umo˝liwia
wykonywanie nast´pujàcych operacji:

• administrowanie ksià˝kà telefonicznà
OpenStage, w tym
– synchronizacj´ kontaktów
– edycj´ ksià˝ki telefonicznej
– dodawanie grafiki i zdj´ç

• edycj´ wygaszacza ekranu
• konfigurowanie aparatu telefonicznego

OpenStage

Personalizacja

Aparaty telefoniczne serii OpenStage 60
i 80 (w wersji TDM i SIP) umo˝liwiajà
konfiguracj´ indywidualnych ustawieƒ
interfejsu u˝ytkownika:

• wgrywanie sygna∏ów dzwonienia
w formacie mp3 i synchronizowanie
z odpowiednimi numerami
telefonicznymi

• wgrywanie zdj´ç i ∏àczenie ich
z odpowiednimi wpisami w kontaktach

• wybór z dwóch uk∏adów ustawieƒ
graficznych interfejsu

• personalizacja wygaszacza
ekranowego

Przystawka rozszerzajàca
OpenStage Busy
Lamp Field 40

• 90 dodatkowych dowolnie
programowalnych klawiszy
funkcyjnych

• mo˝liwoÊç przyporzàdkowania
numerów telefonicznych lub
funkcyjnych

• dost´pna z aparatem OpenStage 40
• dost´pna wy∏àcznie dla abonentów

systemu HiPath 3000
• dost´pna w kolorze ice blue oraz lava
• wymagany dodatkowy zasilacz

OpenStage Phone Adapter
(wy∏àcznie do serii T)

• adapter stosowany do pod∏àczenia
drugiego telefonu na tym samym
interfejsie Up0e

lub
• do pod∏àczenia urzàdzenia

analogowego (np. telefonu lub faxu)
• obydwa urzàdzenia posiadajà odr´bnà

numeracj´ telefonicznà
• stosowany w aparatach OpenStage

20, 40,60,80 serii T

Aplikacje OpenStage
OpenStage jest wyjàtkowo
zaawansowanà platformà dodatkowych
aplikacji biznesowych.

Do aparatów OpenStage 60, 80
dedykowane sà nast´pujàce aplikacje:

• graficzna obs∏uga po∏àczeƒ
– menu kontekstowe
– u∏atwione korzystanie ze z∏o˝onych

funkcji telefonu
• osobista ksià˝ka telefoniczna

– wpisywanie maks. 1000 kontaktów
osobistych z kilkoma numerami
telefonów

– ∏àczenie kontaktów w grupy u˝ytkowe
– przyporzàdkowanie obrazów i grafik

do ulubionych kontaktów
• dziennik/historia po∏àczeƒ

– wyÊwietlanie listy nieodebranych,
przekazanych, inicjowanych
i odebranych po∏àczeƒ

– wybieranie numerów z listy
dziennika po∏àczeƒ

• dost´p katalogowy (klient LDAP)
– przeszukiwanie katalogów

firmowych przy u˝yciu protoko∏u
LDAP

– szybkie i zaawansowane
wyszukiwanie zgodnie z ró˝nymi
kryteriami

• graficzna obs∏uga poczty g∏osowej
– sygnalizowanie oczekujàcych

wiadomoÊci przy u˝yciu wskaênika
oraz ikony na ekranie g∏ównym

– intuicyjny interfejs u˝ytkownika
stosowany w odtwarzaczach CD

– pe∏na obs∏uga systemu
zunifikowanej komunikacji
Xpressions V5.0

• Bluetooth V1.2
– profil przekazywania obiektów:

wysy∏anie i odbieranie wizytówek/
vCard

– profil zestawu s∏uchawkowego:
po∏àczenie z zestawem
s∏uchawkowym Bluetooth

• wspó∏praca z platformami aplikacji
– OpenStage 60/80 umo˝liwia obs∏ug´

aplikacji XML

Wspó∏praca
z serwerami HiPath
Aparaty telefoniczne OpenStage
SIP/TDM sà w pe∏ni zintegrowane
z serwerami:
• HiPath 8000 V 2.2.
• HiPath 3000 /5000 V 7.0
• HiPath 2000 V 2.0

Dost´p do publicznej sieci
telefonicznej / warunki
akustyczne / jakoÊç dêwi´ku

Urzàdzenia OpenStage spe∏niajà
nast´pujàce normy:
• FCC cz´Êç 68/CS-03 (Wymagania

techniczne dotyczàce pod∏àczania
terminali abonenckich do sieci
telefonicznej)

• TIA/EIA-810A (Wymagania dotyczàce
wàskopasmowych cyfrowych
telefonów bezprzewodowych
zgodnych z protoko∏em VoIP i Voice
over PCM)

• TBR8 (Us∏ugi telefoniczne 3,1 kHz;
wymagania dotyczàce pod∏àczania
dodatkowych zestawów
s∏uchawkowych)

• Obs∏uga wyposa˝enia dodatkowego
dla osób niedos∏yszàcych (HAC)
zgodnie ze standardem TIA/EIA-504A
(Zalecane przez Towarzystwo
Przemys∏u Elektronicznego
standardowe kryteria nat´˝enia pola
magnetycznego RS-504 dla zgodnoÊci
aparatów telefonicznych
z wyposa˝eniem pomocniczym dla
osób niedos∏yszàcych)



OpenStage 20 OpenStage 40 OpenStage 60 OpenStage 80

WyÊwietlacz

WyÊwietlacz (uchylny) 205 x 41 pikseli 240 x 128 pikseli 320 x 240 pikseli 640 x 480 pikseli 
2 wiersze 6 wierszy (QVGA) kolorowy TFT (VGA) kolorowy TFT

PodÊwietlenie — Tak Tak Tak

Klawiatura/wskaêniki

Sta∏e przyciski funkcyjne 7 8 6 6
(przyciski, cz´Êciowo 5 czerwonych diod 6 czerwonych diod 5 niebieskich diod 5 niebieskich diod 
podÊwietlane) LED LED LED LED

Programowalne podÊwietlane — 6 czerwonych diod 8 niebieskich diod 9 niebieskich diod
przyciski dotykowe LED LED LED

PodÊwietlane dotykowe — — 6 z niebieskimi lub 6 z niebieskimi lub 
przyciski trybu pracy niebiesko-bia∏ymi niebiesko-bia∏ymi 

wskaênikami LED wskaênikami LED

Optyczna sygnalizacja po∏àczeƒ — w kolorze czerwonym w kolorze niebieskim w kolorze niebieskim

Regulacja g∏oÊnoÊci przycisk +/– przycisk +/– TouchSlider TouchSlider
wskaê. niebieski/bia∏y wskaê. niebieski/bia∏y

Nawigator 3-kierunkowy 5-kierunkowy TouchGuide TouchGuide

Interfejsy

Bluetooth V1.2 (obs∏uga vCard) — — Tak Tak

Z∏àcze dla przewodowego/ — Tak Tak Tak
bezprzewodowego zestawu 
s∏uchawkowego

USB Master — — Tak Tak

Rozszerzenie USB OpenStage — — Tak Tak

Klawiatura OpenStage — Tak Tak Tak
(maks. 2) (maks. 2) (maks. 2)

Modu∏ akustyczny OpenStage — — Tak Tak

Interfejs dla aparatów TDM Up0e Up0e Up0e Up0e

(protokó∏ CorNet-TS)

Wbudowane 3 porty Ethernet 10/100 Base-T 10/100 Base-T 10/100 Base-T 10/100 Base-T
dla aparatów SIP lub lub lub lub

Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet

Certyfikaty

Znak CE, EMC EN55022 klasa B, EN55024, EN61000-4-11, EN61000-3-2, Bezpieczeƒstwo EN60950-1, 
Ameryka Pó∏nocna EMC (FCC) cz´Êç 15 (CFR 47) klasa B, Bezpieczeƒstwo UL60950-1/CSA 22.2 No950

Audio

G.711 (64 kb/s a/m law) Tak Tak Tak Tak

G.722 (64 kb/s) Tak Tak Tak Tak

G.729AB (8 kb/s) Tak Tak Tak Tak

System g∏oÊnomówiàcy Tak Tak Tak Tak

System g∏oÊnego s∏uchania Tak Tak Tak Tak
(pe∏ny dupleks)

Wybieranie numerów — — Tak Tak
przy u˝yciu g∏osu

Kompensacja echa (AEC), Tak Tak Tak Tak
pe∏ny dupleks

Specyfikacje techniczne



OpenStage 20 OpenStage 40 OpenStage 60 OpenStage 80

Aplikacje

zob. str. 4 — — Tak Tak

Zabezpieczenia

Uwierzytelnianie warstwy 2 (802.1x) Tak Tak Tak Tak

Sieç

IEEE802.1Q Tak Tak Tak Tak

QoS (DIFFSERV i IEEE802.1p) Tak Tak Tak Tak

Zasilanie

Zasilacz zewn´trzny Tak Tak Tak Tak

Zasilanie PoE: IEEE 802.3af Tak Tak Tak Tak

Klasa PoE Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 3

Dane techniczne

Wymiary (wys. x szer. x d∏ug. [mm]) 70 x 240 x 221 70 x 270 x 221 70 x 300 x 269 70 x 300 x 280

Waga (kg) 0,834 1,068 1,245 1,435

Kolory obudowy jasnoszary, matowy jasnoszary, matowy jasnoszary, matowy, srebrno-antracytowy, 
lakierowany

Warunki przechowywania –40°C do +70°C (ETSI EN300 019-2-2)

Warunki u˝ytkowania +5°C do +40°C
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Informacje zamieszczone w tym dokumencie stanowià
ogólny opis lub charakterystyk´ produktów i nie
zawsze odzwierciedlajà pe∏ne w∏aÊciwoÊci produktów.
Publikowane informacje mogà ulec zmianie w zwiàzku
z modernizacjà produktów. Producent b´dzie
zobowiàzany do zapewnienia odpowiednich
w∏aÊciwoÊci produktów zgodnie z warunkami
kontraktu. Dost´pnoÊç i specyfikacje techniczne
produktów mogà ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe wykorzystane w tym dokumencie sà
w∏asnoÊcià firmy Siemens Enterprise Communications
Sp. z o.o. lub innych firm.www.hipath.pl


