
Ðiện thoại IP Phone cơ bản cho phép tối ưu hoá chi phí triển khai

Khả năng tự cấu hình - Zero Touch Provisioning

Phần mềm quản lý các thiết bị đầu cuối

Hot-Desking

Bảo mật với  VPN tích hợp

 

 

 

 

Sangoma S206
IP Phone

Ðược thiết kế để hoạt động với tổng đài FreePBX và PBXact, các điện thoại IP Phone Sangoma rất thông minh, bạn có thể 
nhanh chóng và dễ dàng sử dụng chúng ngay khi vừa mở hộp.

Sangoma s206 là một chiếc điện thoại IP Phone đầy đủ các tính năng với 2 tài khoản SIP cùng mức giá rất cạnh tranh. 
Những điện thoại này có thể nhanh chóng tự kết nối với tổng đài FreePBX / PBXact và lấy cấu hình một cách tự động chỉ 
trong vài giây thông qua Internet! Hoàn toàn không cần mở hộp – True Zero Touch Configuration.

S206 có tính năng cấp nguồn qua mạng (PoE) tiêu chuẩn công nghiệp, do đó không cần cáp nguồn hoặc ổ cắm điện. Nó 
có chế độ đàm thoại rảnh tay, hai cổng Ethernet, cuộc gọi hội nghị 5 chiều, chất lượng thoại cao (HD) và tích hợp VPN.

Khi sử dụng điện thoại Sangoma, phần mềm Endpoint Manager bên trong tổng đài 
FreePBX / PBXact sẽ được tự động kích hoạt. Điều này cho phép người dùng kiểm soát 
cài đặt toàn cầu, lập trình phím chức năng, gán các số thuê bao, tải lên hình ảnh, tải 
xuống  rmware mới và nhiều hơn nữa.

2 tài khoản SIP.

Cổng Ethernet 10/100 Mbps kép.

Màn hình LCD 128 x 40 pixel với 
đèn nền

Cuộc gọi hội nghị 5 chiều. 

Ðàm thoại rảnh tay hai chiều

Tích hợp VPN để bảo mật plug & 
play cho người dùng từ xa.

Các điện thoại VoIP khác có thể phức tạp ở khâu cài đặt và việc thiết lập cấu 
hình thủ công với nhiều thông số khác nhau cho hàng trăm thuê bao có thể 
mất hàng giờ. Khi bạn mua và cài đặt các điện thoại IP Phone Sangoma, máy 
chủ sẽ chuyển hướng điện thoại tới tổng đài Sangoma FreePBX / PBXact để 
được cấu hình một cách tự động.

Các nhà cung cấp khác có thể có máy chủ chuyển hướng, nhưng chúng phải 
được lập trình với chi tiết tổng đài IP. Chỉ Sangoma có thể cung cấp việc cấp 
cấu hình Zero Touch Provisioning với tổng đài FreePBX / PBXact.

Đối với những người dùng không có bàn làm việc cố định, có thể đăng nhập trên bất 
kỳ điện thoại nào với số thuê bao nội bộ và mật khẩu của họ, sau đó tất cả các thiết 
lập cá nhân sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Hoàn hảo cho các điện thoại viên Contact 
Center, và các nhân viên làm việc chuyển vùng.

Tất cả các điện thoại Sangoma đều được cung cấp tính năng VPN client để tự động kết 
nối an toàn đến hệ thống tổng đài PBXact của công ty. Hoàn hảo cho những người 
làm việc từ xa có thể truy cập tất cả các công cụ của họ ở văn phòng mà không có rủi 
ro về an ninh mạng.



Đặc điểm chung:
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tính năng tổng đài IP:

Tính năng Codec thoại:

Hiển thị và chỉ báo:

Phím chức năng:

Kết nối:

Quản lý:

Mạng và Bảo mật:

Ngôn ngữ:

- FCC Class B, CE

Các đặc tính vật lý:

Phụ kiện tuỳ chọn:

Giới thiệu về Sangoma

Trở thành đối tác của Sangoma

  

- 2 Tài khoản SIP
- Giữ cuộc gọi, tắt tiếng, DND
- Quay số nhanh một chạm, đường dây nóng
- Chuyển tiếp cuộc gọi, cuộc gọi chờ, chuyển 
   cuộc gọi
- Gọi lại cuộc vừa gọi, gọi lại, trả lời tự động
- Gọi hội nghị 5 chiều
- Trình duyệt XML
- Cuộc gọi IP trực tiếp
- Tuỳ chỉnh nhạc chuông / provisioning
- Ðặt ngày giờ tự động hoặc thủ công
- Gói quay số cho mỗi tài khoản
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- Action URL / URI

Sangoma Technologies là nhà dẫn đầu đáng tin cậy trong các giải pháp Truyền thông hợp nhất (UC) và UC dưới 
dạng dịch vụ (UCaaS) dựa trên giá trị cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn, OEM, carrier và nhà cung 
cấp dịch vụ. Các giải pháp VoIP mà Sangoma mang lại bao gồm hệ thống điện thoại tại chỗ và trên nền tảng đám 
mây, dịch vụ trung kế chuẩn SIP và phần cứng điện thoại. Sangoma là nhà phát triển và tài trợ chính cho dự án 
Asterisk, phần mềm truyền thông nguồn mở, và dự án FreePBX, phần mềm tổng đài nguồn mở được sử dụng rộng 
rãi nhất trên thế giới.

Mang đến cho khách hàng của bạn những sản phẩm VoIP nổi bật và Truyền thông hợp nhất chất lượng, cung cấp 
giá trị dẫn đầu ngành. Với tư cách là một đối tác được Sangoma ủy nhiệm, bạn sẽ có được sự hỗ trợ cần thiết để phát 
triển doanh nghiệp của bạn và những ưu đãi bạn muốn để dễ dàng dành được doanh số. 

Công ty TNHH Giải Pháp Số Toàn Cầu
Website: https://sangoma.dsg.com.vn/      
Tel: +84-28-9999-9996     |     Email: uc@dsg.com.vn

- Busy Lamp Field (BLF)
- Call park/pickup
- Nhạc chờ
- Thư thoại
- Cuộc gọi nặc danh / từ chối
- Chỉ báo tin nhắn chờ
- Liên lạc, phân trang
- Follow-me / DND
- Hiện diện
- Hot-Desking

- Thoại HD: ống nghe HD, loa HD
- Các codec
   iLBC, G.722, G.711 (A /), GSM_FR, G.723,
   G.729AB, G.726-32, Opus
- DTMF
   In-band, RFC 2833, SIP INFO
- Ðàm thoại rảnh tay hoàn toàn với AEC
- VAD, AGC, CNG, AEC, PLC, AJB

- Màn hình LCD 128 x 40 pixel với đèn nền
- Ðèn LED cho cuộc gọi và chỉ báo tin nhắn chờ
- ID người gọi với tên và số
- Ðèn LED chiếu sáng cho thông tin trạng thái

- 6 phím chức năng: tai nghe, loa, giữ, im lặng,
  chuyển tiếp, hội nghị
- Các phím 2 dòng có đèn LED
- 6 phím điều hướng
- 4 phím “chức năng” phân biệt ngữ cảnh
- Phím điều chỉnh âm lượng

- 2 cổng Ethernet 10/100 Mbps
- 1 cổng tay cầm điện thoại RJ9 (4P4C)
- 1 cổng tai nghe RJ9 (4P4C)
- Cấp nguồn qua mạng (IEEE 802.3af) (PoE), class 2

- Cấu hình:
  Trình duyệt / LCD-menu / auto-provisioning
- Auto-provision qua HTTP / HTTPS, FTP / TFTP
- Auto-provision với PnP
- Ðăng nhập / Ðăng xuất (Hot-Desking)
- Ðặt lại về cài đặt nhà sản xuất, khởi động lại
- Xuất nhật ký theo dõi cục bộ, nhật ký hệ thống

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Dự phòng máy chủ / proxy SIP
- Truyền tải NAT -> Chế độ STUN
- DHCP / tĩnh / PPPoE
- Máy chủ web HTTP / HTTPS
- Ðồng bộ hóa ngày giờ bởi SNTP
- DNS-NAPTR / DNS- SRV (RFC 3263)
- IEEE802.1X
- TLS (Transport Layer Security)
- VPN mở
- QoS: 802.1p / Q tagging (VLAN)
- Layer 3 ToS DSCP
- Quản lý chứng nhận HTTPS
- Mã hóa AES cho file cấu hình
- Xác thực sử dụng MD5 / MD5-sess

- Ðược tích hợp:
Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ðức, tiếng Tây 
Ban Nha, tiếng Bồ Ðào Nha, tiếng Nga, tiếng 
Ý, tiếng Ba Lan, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng 
Serbia, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung 
phồn thể, tiếng Slovenia, tiếng Ba Tư, tiếng 
Slovakia và tiếng Cộng hoà Séc
- Ðiều khiển bởi tổng đài:
Tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, 
tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ðức, tiếng Ý, 
tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Ðào Nha, tiếng Nga, 
tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

- Kích thước vận chuyển
  200mm (W) x 193mm (D) x 102mm (H)
- Trọng lượng vận chuyển
   1kgs (2.2lbs)
- Có thể gắn lên tường
- Đứng với 3 góc điều chỉnh
- Tiêu thụ điện năng (PSU)
   2.0 ~ 4.6W
- Tiêu thụ điện năng (PoE)
   2.5 ~ 5.5W
- Độ ẩm khi hoạt động
  10 ~ 95%
- Nhiệt độ khi hoạt động
   -10 ~ 50 ° C

- Bộ tiếp hợp AC chuẩn phổ thông (US, UK, EUR)
- Ðầu vào AC 100 ~ 240V
- Ðầu ra DC 5V / 1.2A

Chứng nhận:


