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Swoboda wyboru Swoboda wyboru

Centrala Prima 
jako element systemu teleinformatycznego

Ważniejsze cechy:

Platan Prima to pierwsza tej klasy centralka z polem 
komutacyjnym IP, która poza tradycyjną łącznością 
umożliwia korzystanie z tanich rozmów w technologii 
VoIP, a dzięki zintegrowanym kartom GSM – również 
z rozmów i wiadomości SMS w sieciach komórkowych. 
Oferuje zaawansowane funkcje, jak nagrywanie 
rozmów, poczta głosowa oraz zdalne zarządzanie 
przez przeglądarkę internetową.

Idealna dla rynku SOHO, mikrofirm, niewielkich 
oddziałów, przychodni, punktów usługowych 
lub sklepów, liczących od kilku do dwudziestu 
dwóch pracowników, a także dla domów jedno- 
i wielorodzinnych. Plug & Talk – prosta w konfiguracji 
i użytkowaniu, gotowa do pracy zaraz po wyjęciu 
z pudełka.

Dobierz do swoich potrzeb

Prima
VoIP stał się prostszy

GSM

PSTN
sieć LAN

do 8 kanałów VoIP
(do 8 jednoczesnych 

rozmów)

antena do sieci GSM

2 analogowe
linie miejskie

linie miejskie 
analogowe
lub ISDN (2B+D)

linie wewnętrzne

bramofon 6 telefonów analogowych z CLIPfax

2 systemowe 
telefony IP

6 systemowych telefonów IP

8 telefonów analogowych z CLIP

Platan CTI
telefon 

IP DECT

Poczta Głosowa 
i nagrywanie rozmów 
na karcie SD/SDHC

   Plug & Talk, czyli podłącz i rozmawiaj – centralka  
gotowa do użycia, ze wstępnymi ustawieniami 
organizacji ruchu i taryfikacji.

   5 w 1 – wybieraj, czego potrzebujesz – modułowa 
budowa pozwalająca na swobodny wybór 
wyposażeń miejskich i wewnętrznych.

   Wielokanałowe nagrywanie rozmów. 

   Komórka w centrali, czyli tania lub darmowa 
łączność w ramach sieci komórkowych dostępna 
z tradycyjnych telefonów dzięki zintegrowanym 
kartom GSM.

   Poczta Głosowa dla wszystkich użytkowników.

   Zobacz, Kto Dzwoni – prezentacja numeru 
(usługa CLIP) osoby dzwoniącej.

   Zarządzanie przez przeglądarkę internetową, 
lokalnie i zdalnie.

VEK Voipowy Eliminator Kosztów:

   Dostęp do taniej telefonii internetowej bez 
dodatkowych bramek i kart (wbudowany VoIP).

     Unikalna funkcja Call Through – dzwoń z komórki 
przez VoIP.

  Możliwość wykorzystania telefonów VoIP.

   Obsługa wielokanałowych łączy VoIP (SIP trunk).

PZK Program Zarządzania Kosztami:

   Aplikacja Grosik – indywidualne rozliczanie 
kosztów rozmów telefonicznych.

   System restrykcji – ograniczanie niepożądanych 
połączeń wychodzących.

   Funkcja LCR – automatyczny i precyzyjny wybór 
najtańszej drogi połączeniowej.

Platan Video 
Softphone

Internet
Prima Web Konfigurator, Grosik,  

Agent 001, mojacentrala.pl

administrator

Platan Video
Softphone

pracownik zdalny
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Dobierz do swoich potrzeb

Prima nano
Swoboda wyboru 

   Plug & Talk, czyli podłącz i rozmawiaj – centralka  
gotowa do użycia, ze wstępnymi ustawieniami 
organizacji ruchu i taryfikacji.

   5 w 1 – wybieraj, czego potrzebujesz – minimalna 
konfiguracja bazowa i modułowa budowa 
pozwalające na swobodny wybór wyposażeń 
miejskich i wewnętrznych.

   Wielokanałowe nagrywanie rozmów. 

   Komórka w centrali, czyli tania lub darmowa 
łączność w ramach sieci komórkowych dostępna 
z tradycyjnych telefonów dzięki zintegrowanym 
kartom GSM.

   Poczta Głosowa dla wszystkich użytkowników.

   Zobacz, Kto Dzwoni – prezentacja numeru 
(usługa CLIP) osoby dzwoniącej.

   Zarządzanie przez przeglądarkę internetową, 
lokalnie i zdalnie.

VEK Voipowy Eliminator Kosztów:

   Dostęp do taniej telefonii internetowej bez 
dodatkowych bramek i kart (wbudowany VoIP).

   Unikalna funkcja Call Through – dzwoń z komórki 
przez VoIP.

   Możliwość wykorzystania telefonów VoIP.

  Obsługa wielokanałowych łączy VoIP (SIP trunk).

PZK Program Zarządzania Kosztami:

      Aplikacja Grosik – indywidualne rozliczanie 
kosztów rozmów telefonicznych.

   System restrykcji – ograniczanie niepożądanych 
połączeń wychodzących.

   Funkcja LCR – automatyczny i precyzyjny wybór 
najtańszej drogi połączeniowej.

Ważniejsze cechy:

Platan Prima nano to zaawansowana centralka 
o modułowej budowie, co wraz z  minimalną 
konfiguracją bazową w atrakcyjnej cenie pozwala 
na pełną swobodę wyboru wyposażeń według 
rzeczywistych potrzeb użytkownika.

Umożliwia korzystanie z tanich rozmów w technologii 
VoIP, współpracuje z Platan SIP trunk. Tanie lub 
darmowe rozmowy w sieciach komórkowych oraz 
wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS są łatwo 

dostępne dzięki zintegrowanym kartom GSM. 
Funkcjonalność zwiększają wbudowane nagrywanie 
rozmów i poczta głosowa, a zarządzanie centralką jest 
wyjątkowo proste poprzez przeglądarkę internetową.

Idealna dla rynku SOHO, mikrofirm, niewielkich 
oddziałów, przychodni, punktów usługowych lub 
sklepów, liczących do dwudziestu pracowników, a także 
dla domów jedno- i wielorodzinnych. 

Centrala Prima nano 
jako element systemu teleinformatycznego

GSM

PSTN
sieć LAN

linie miejskie 
analogowe
lub ISDN (2B+D)

linie wewnętrzne

bramofon 4 telefony analogowe z CLIP

8 telefonów analogowych z CLIP

fax

do 8 kanałów VoIP
(do 8 jednoczesnych 

rozmów)

Platan CTIantena do sieci GSM

Poczta Głosowa 
i nagrywanie rozmów 
na karcie SD/SDHC

8 systemowych telefonów IP

telefon 
IP DECT

Platan Video 
Softphone

Internet
Prima nano Web Konfigurator, Grosik, 

Agent 001, mojacentrala.pl

administrator

pracownik zdalny

Platan Video
Softphone
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Dobierz do swoich potrzeb

   Plug & Talk, czyli podłącz i rozmawiaj – centralka  
gotowa do użycia, ze wstępnymi ustawieniami 
organizacji ruchu i taryfikacji.

   Zobacz, Kto Dzwoni – prezentacja numeru 
(usługa CLIP) osoby dzwoniącej na 
wyświetlaczach aparatów telefonicznych oraz 
w programie Platan CTI – wirtualnej konsoli.

   Współpraca z aplikacją Platan CTI – informacja 
zawsze pod ręką.

   Własne zapowiedzi głosowe, polifoniczne melodie 
dla połączeń oczekujących.

   DISA – wybierz numer wewnętrzny w czasie. 
zapowiedzi powitalnej.

   Zarządzanie przez przeglądarkę internetową, 
lokalnie i zdalnie.

 PZK Program Zarządzania Kosztami:

   Aplikacja Grosik – indywidualne rozliczanie 
kosztów rozmów telefonicznych.

   System restrykcji – ograniczanie niepożądanych 
połączeń wychodzących.

   Funkcja LCR – automatyczny i precyzyjny wybór 
najtańszej drogi połączeniowej. 

Ważniejsze cechy:

Platan Prima mini to uproszczona wersja centrali 
Prima, bez funkcjonalności VoIP. Sprawdzi się wszędzie 
tam, gdzie najważniejsza jest stabilna komunikacja 
dobrej jakości w atrakcyjnej cenie, a mniej istotne są 
usługi dodatkowe. 

Odpowiada potrzebom rynku SOHO, mikrofirm, 
niewielkich oddziałów, punktów usługowych lub 
sklepów liczących do dziesięciu pracowników, a także 
dla domów jedno-  i wielorodzinnych. Plug & Talk –
gotowa do pracy zaraz po wyjęciu z pudełka.

Prima mini
nowa klasyka

GSM

PSTN

Prima mini Web Konfigurator,
 Grosik, mojacentrala.pl 

Platan CTI

sieć LAN

administrator

bramka GSM

2 analogowe
linie miejskie

linie wewnętrzne

6 telefonów analogowych z CLIP 2 lub 4 telefony analogowe z CLIP

Centrala Prima mini 
jako element systemu teleinformatycznego

bramofon fax

Internet

6 7www.platan.pl www.platan.pl



Swoboda wyboru Swoboda wyboru

Korzystaj z tanich lub darmowych połączeń 
oferowanych przez telefonię internetową VoIP. Mogą 
to być zarówno pojedyncze konta u operatora VoIP, 
jak i Platan SIP trunk, czyli wielokanałowe łącze VoIP 
umożliwiające prowadzenie kilku rozmów jednocześnie. 
Prima może też pełnić rolę prostej bramy VoIP do 
sieci analogowych i GSM, a dodatkowo rejestrować  
i rozliczać połączenia oraz nagrywać rozmowy.

Dzwonisz z dowolnego firmowego telefonu 
stacjonarnego, a Prima, w zależności od numeru, na 
który dzwonisz, wybiera najtańszą drogę połączeniową 
(funkcja LCR) i kieruje najdroższe rozmowy do sieci 
VoIP lub poprzez kartę GSM – do sieci komórkowych. 
Jesteś poza firmą? Zadzwoń z komórki na numer 
obsługiwany przez Primę, centralka rozpozna Cię 
i przekieruje na dowolny numer poprzez sieć VoIP 
(funkcja Call Through). To prosty sposób na tanie 
rozmowy, zwłaszcza zagraniczne.

Jesteś w domu lub w podróży i chcesz pracować 
zdalnie? Wystarczy dostęp do Internetu oraz telefon IP 
lub smartfon z aplikacją umożliwiającą komunikację 
VoIP. Po jego zalogowaniu do Primy będziesz dostępny 
pod numerem wewnętrznym i tanio zadzwonisz na 
dowolny numer na świecie. Do rozmów możesz 
wykorzystać także aplikację Platan Video Softphone 
(PVS) w wersji na laptopa lub mobilnej, na system 
Android.

Jeżeli rozmawiasz w ramach grupy biznesowej operatora 
komórkowego – zintegrowane karty GSM sprawią, że 
wszyscy pracownicy korzystający ze zwykłych telefonów 
w firmie będą mogli dzwonić i wysyłać wiadomości SMS 
tak, jakby mieli telefony komórkowe. Tanie czy nawet 
darmowe rozmowy będą mieli również pracownicy 
mobilni, gdy zadzwonią do firmy.

Oszczędność procentuje

Zobacz, jak wiele możesz

Zobacz, jak proste mogą być instalacja 
i korzystanie z centralki telefonicznej. Dzięki unikatowej 
funkcji Plug & Talk, czyli podłącz i rozmawiaj, Prima 
jest gotowa do użycia zaraz po wyjęciu z pudełka. 
Programujemy dla Ciebie najczęściej używane 
ustawienia. Wystarczy włączyć centralkę do prądu, 
podłączyć do niej telefony oraz linię telefoniczną 
od operatora i – rozmawiać. Jeśli chcesz korzystać 
z tańszych rozmów w technologii VoIP, nie zapomnij 
podłączyć centralki także do Internetu i skonfigurować 
konto do przynajmniej jednego operatora VoIP.

Pozwól Primie powitać dzwoniących klientów 
i kontrahentów miłymi zapowiedziami głosowymi, 
informować o numerach wewnętrznych pracowników, 
a w dni świąteczne i wieczorami – o godzinach pracy 

firmy. Pracownikom możesz nadać dowolne numery 
wewnętrzne, bezpośrednie numery DDI oraz stworzyć 
numery grupowe, dla łatwiejszego kontaktu np. 
z grupą handlowców. 

Pracuj i rozmawiaj tak, jak jest Ci najwygodniej, 
a Prima w tym pomoże. Jeśli jesteś w firmie – skieruje 
rozmowę na telefon na biurku, gdy nie odbierzesz – 
przekieruje na komórkę lub numer domowy. Chyba 
że chcesz mieć tego dnia wolne, wtedy włączy pocztę 
głosową lub przekieruje rozmowę do Twojego zastępcy. 
Wyszedłeś już z firmy, nikogo tam nie ma, a chcesz 
wiedzieć, jeśli ktoś będzie dzwonił do bramy? Przecież 
bramofon może zadzwonić na Twój numer komórkowy 
lub domowy.

Zapraszamy do kontaktu 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8-16. 
Aby zostawić wiadomość...
Aby wysłać faks...
 

Witamy w firmie Platan
wybierz 10 - Biuro Handlowe
wybierz 20 - Serwis
wybierz 30 - Sekretariat

10

20

Klinet dzwoni
w godzinach 
pracy firmy
 

Klinet dzwoni
poza godzinami 
pracy firmy
 

automatyczny 
transfer faksu

Klient wybiera bezpośredni numer DDI do danej osoby, np. 58 555 88 88

grupa handlowców

Tu poczta głosowa
firmy ...

Tu poczta głosowa
numeru ...

pocztę głosową

inny nr wewnętrzny

telefon komórkowy 

Przekierowanie, gdy użytkownik
nie odbiera lub jest zajęty, na: 

Przykładowa organizacja ruchu telefonicznego w centrali Prima

Prosto do celu

Rozmowy internetowe VoIP w centrali. Prima jako bramka VoIP do sieci PSTN i GSM

Internet
Komputer stacjonarny 

z aplikacją PVS

Telefon analogowy

Telefon IP

Telefon IP

Laptop z aplikacją PVS

Pracownicy w firmie

Smartfon  
z aplikacją PVS

GSM

PSTN

Operatorzy VoIP

IP

IP

IP
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Do prowadzenia rozmów przez Internet wykorzystaj 
darmową aplikację Platan Video Sofphone (bez 
przekazu wideo, obsługiwanego przez większe serwery 
Platan). Wersję na PC zainstaluj na komputerze 
stacjonarnym lub przenośnym i podłącz słuchawki 
z mikrofonem.

W głównym oknie programu PVS masz dostęp do 
najprzydatniejszych funkcji w czasie prowadzenia 
rozmów – przełączania (FLASH), wyciszania (MUTE) 
oraz przekierowania połączeń bez ich odbierania 
(TRANSFER). Przyciski szybkiego wybierania informują 
kolorem o stanie zajętości współpracowników. Aplikacja 
pozwoli też na szybki dostęp do poczty głosowej (nowe 
wiadomości są sygnalizowane zmianą koloru ikonki) 
oraz funkcji DND „nie przeszkadzać”.

Kontakty zapisuj i wyszukuj w Książce telefonicznej 
lub wśród Ulubionych. Do każdego z nich możesz 
dołączyć zdjęcie dla łatwiejszej identyfikacji rozmówcy. 
Intuicyjny graficzny podgląd historii połączeń ułatwi 
Ci przeglądanie, sortowanie lub wyszukiwanie 
wśród połączeń przychodzących, wychodzących, 
nieodebranych i niezrealizowanych.

Z aplikacji PVS korzystaj na smartfonie z systemem 
Android (w wersji mobilnej wyślesz także wiadomości  
tekstowe między użytkownikami Platan CTI). Dzwoń 
z dowolnego miejsca na świecie, gdzie tylko jest dostęp 
do Internetu.

Aplikacja Platan CTI przyda się w komunikacji 
wewnętrznej oraz usprawni obsługę klientów. Na 
monitorze wyświetlą się informacje o numerach 
i nazwiskach dzwoniących osób, szybciej wybierzesz 
numer z bazy kontaktów lub historii połączeń. 

Na wirtualnej konsoli widzisz stan zajętości kolegów 
i ich statusy (np. „na spotkaniu”), więc wiesz, do 
kogo w danej chwili możesz zadzwonić lub przełączyć 
rozmowę. Zapisz najczęściej używane numery pod 
przyciskami skróconego wybierania, a gdy wolisz pisać 
– wysyłaj i odbieraj wiadomości tekstowe oraz SMS 
(pojedyncze i grupowe).

Abonenckie centrale telefoniczne służą przede 
wszystkim do obsługi ruchu telefonicznego przez grupę 
osób. Rozdzielą przychodzące połączenia między tych, 
którzy mają je odbierać, ułatwią konsultacje między 
pracownikami, pozwolą na przełączenie rozmowy 
lub jej automatyczne przekierowanie na inny numer 
w razie czyjejś niedostępności. W ruchu wychodzącym 
przyspieszą wybieranie numerów, zamawianie połączeń 

lub ich ponawianie, a ponadto – zapewnią darmową 
komunikację wewnętrzną. Zrealizowane połączenia 
zostaną zarejestrowane i rozliczone, a w razie potrzeby 
– nawet nagrane.

Centrala potrzebuje odpowiednich telefonów lub 
aplikacji, które wykorzystają jej możliwości. 

Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS

Zobacz, jak wiele możesz

Telefon Platan IP-T216C pełni w Primie funkcję aparatu 
systemowego. Dostęp do zaawansowanych ustawień 
przez menu telefonu i przeglądarkę internetową, 
odbieranie i wykonywanie połączeń również w trybie 
głośnomówiącym lub przez słuchawkę nagłowną, 
sygnalizacja wiadomości w poczcie głosowej, łatwe 
przeniesienie lub zawieszenie połączenia czy włączenie 
funkcji DND „Nie przeszkadzać” – to tylko przykłady, 
jak ten model może zwiększyć efektywność pracy. 

Jeśli w firmie jest potrzebne stanowisko operatorskie, 
z podglądem stanu zajętości wszystkich pracowników 
i możliwością szybkiego przełączania rozmów, telefon 
Platan IP-T216C doskonale sprawdzi się w zestawie 
z konsolą IP Platan EXT-244C. Nadzoruj wszystkich 
użytkowników centrali Prima – duży kolorowy wyświetlacz 
telefonu oraz zdjęcia kontaktów zapisane w książce 
telefonicznej ułatwią i uprzyjemnią pracę z nim. Dzięki 
nowoczesnemu designowi zestaw bardzo dobrze 
wygląda również na biurku managera czy dyrektora.

Dla pozostałych pracowników idealny będzie telefon 
Platan IP-T200. Rozbudowana książka telefoniczna 
i historia połączeń, dostęp do najczęściej używanych 
funkcji za pomocą jednego przycisku i intuicyjna 
obsługa doskonale sprawdzą się w codziennej pracy.

Telefon Platan IP-T200

Telefon Platan IP-T216C z konsolą Platan EXT-244C

Przyciski skróconego wybierania w Platan CTI 

Podręczna konsola w Platan Video Softphone

Wybieranie numeru w Platan Video 
Softphone (wersja na Android)

Łatwa komunikacja
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Pamiętaj o dodatkach

Akcesoria

Telefon to często podstawowe narzędzie pracy. 
Zdecyduj sam, jakimi narzędziami chcesz pracować. 
Dajemy Ci swobodny wybór, Prima współpracuje 
z aparatami różnych producentów. Może to być 
zwykły telefon analogowy z wyświetlaczem, słuchawka 
nagłowna albo bezprzewodowa systemu DECT.

Jeśli użyjesz telefonów IP, na przykład cyfrowych 
systemowych telefonów Platan IP-T216C lub 
Platan IP-T200, to wyjątkowo łatwa będzie zmiana 
stanowisk przez pracowników. Gdziekolwiek 
w firmowej sieci podłączy się taki telefon – zostaną 
przeniesione wszystkie ustawienia, jakie dana osoba 
miała. Łatwiejsze jest również dodawanie kolejnych 
użytkowników przy zwiększaniu zatrudnienia, w tym 
osób pracujących zdalnie. Dzięki telefonom IP centrala 
Prima może obsługiwać łącznie nawet 22 osoby. 
Podświetlane przyciski konsoli Platan EXT-244C 
pozwolą na podgląd stanu zajętości współpracowników 
i szybki kontakt z zapisanymi numerami. 

Jeśli przemieszczasz się po firmie i zawsze chcesz być 
w kontakcie, dobrym rozwiązaniem może być system 
IP DECT. Bezprzewodowe słuchawki, których bazy 
łączą się po sieci LAN z serwerem, zapewnią dobrą 
mobilną łączność np. na terenie większego biura, 
warsztatu lub parkingu. Podobny efekt uzyskasz, gdy 
zalogujesz telefon komórkowy z aplikacją do rozmów 
internetowych, np. Platan Video Softphone, na 
wewnętrzny numer VoIP centrali – będziesz pod tym 
numerem dostępny wszędzie tam, gdzie tylko będzie 
bezprzewodowy Internet.

Dzięki bramofonom zintegrowanym z centralą Prima 
nie musisz zakładać osobnej instalacji bramofonowej, 
a drzwi lub furtki możesz otwierać ze zwykłych 
telefonów. Masz do wyboru bramofony jedno-, dwu- 
lub wieloprzyciskowe. 

Prowadzisz biuro, a charakter Twojej pracy wymaga 
używania faksu? Prima rozpozna sygnał faksu, gdy 
ktoś będzie chciał Ci coś przesłać, i skieruje wysyłany 
dokument bezpośrednio na urządzenie.

Telefon IP  
Platan IP-T216C

Konsola IP
Platan EXT-244C

Telefon IP DECT

Oprogramowanie

Zarządzanie taryfikacją w module Grosik Zarządzanie nagranymi rozmowami 
w aplikacji Agent 001 

Centralą Prima zarządzasz bez instalacji dodatkowych 
programów – wystarczy przeglądarka internetowa, 
z komputerem pracującym w dowolnym systemie 
operacyjnym. Dzięki wbudowanej w centralę aplikacji 
Prima Web Konfigurator ustalisz między innymi, 
które telefony kiedy mają dzwonić, obejrzysz rejestr 
połączeń przychodzących i wychodzących lub wpiszesz 
numery, na które będziesz otrzymywać powiadomienia 
o wykorzystaniu pakietu darmowych minut w sieci 
komórkowej. Konfigurator pozwoli także na wgranie 
własnych zapowiedzi głosowych, przygotowanych 
wcześniej w formie plików .wav.

Czas i koszty prowadzonych rozmów rozliczysz 
w uproszczonym module taryfikacyjnym Grosik, 
umożliwiającym eksport danych do plików .csv, do 
dalszych analiz i wykorzystania w innych programach. 

Pragniesz poprawiać kwalifikacje swoich pracowników, 
dbasz o wysoką jakość obsługi klienta i potrzebujesz 
narzędzia do nadzoru prowadzonych rozmów? A może 
zdarzają się przypadki, gdy trzeba rozstrzygać sporne 
kwestie z klientem i przydałoby się nagranie rozmowy? 
Prowadzisz gabinet lekarski, przychodnię lub aptekę 

i ze względów bezpieczeństwa lub z powodu wymogów 
formalnych chcesz mieć zapis prowadzonych rozmów? 
Prima nagrywa rozmowy telefoniczne. To wyjątkowe 
rozwiązanie w tak małej centralce.

Dla bezpieczeństwa rozmowy są szyfrowane, można 
je odsłuchać i nimi zarządzać jedynie w programie 
Agent 001. W razie potrzeby możesz nagrania zapisać 
w otwartym formacie .wav.

Tworzysz własne oprogramowanie typu CTI albo 
korzystasz z aplikacji lub urządzeń innych producentów 
– centrala Prima będzie się z nimi komunikować 
poprzez otwarty protokół PCTI.

Masz lub rozważasz założenie firmy taksówkarskiej? 
Nawet niewielka centralka Prima zintegrowana 
z oprogramowaniem do zarządzania zleceniami 
pozwoli na obsługę ruchu telefonicznego przez kilku 
dyspozytorów, z wyświetlaniem informacji o numerze 
dzwoniącym czy nagrywaniem rozmów.

Telefon komórkowy 
z Platan Video Softphone

Telefon IP 
Platan IP-T200

Bramofony serii DB Faks

Telefon analogowy 
z identyfikacją numerów
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Swoboda wyboru

Prima Prima nano Prima mini

Obsługa do 8 operatorów VoIP (SIP 2.0) + + -

Wybór najtańszej drogi połączeniowej LCR + + +

Numery DDI / MSN - dla ISDN oraz VoIP + + nd.

CLIP / CLIR (prezentacja numeru przychodzącego / zastrzeganie własnego numeru) + / + + / + + / +

Call Through - automatyczne połączenia z telefonów komórkowych do sieci VoIP + + -

Rejestracja i taryfikacja rozmów + + +

Poczta Głosowa + + -

Zintegrowane nagrywanie rozmów na karcie SD* + + -

Restrykcje połączeń wychodzących + + +

Tablice numerów zabronionych / dozwolonych (liczba numerów) 40 / 40 40 / 40 40 / 40

Numery skrócone + + +

Dowolność numeracji wewnętrznej (liczba cyfr) 1-4 1-4 1-4

Sygnalizacja połączenia oczekującego (oferowanie) + + +

Gorące linie (miejskie / wewnętrzne) + + +

Automatyczna zmiana trybów pracy + + +

Grupy wspólnego wywołania (numery grupowe) 2 2 2

Połączenie konferencyjne (max liczba uczestników) 8 8 8

Zawieszenie połączenia HOLD + + +

Przenoszenie wywołania + + +

DND („nie przeszkadzać”) + + +

Przechwytywanie wywołań + + +

Przekazywanie połączeń na miasto + + +

Zamawianie połączeń / Komunikat głosowy dla zamówionych połączeń + / + + / + + / +

Redial (ponowne wybieranie numeru) + + +

Proste oddzwanianie + + +

Budzenie + + +

SMS-y serwisowe / indywidualne / grupowe + / + / + + / + / + - / - / -

Podsłuch odległego pomieszczenia – „niańka” + + +
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Funkcje i usługi

Prima / Prima nano
 / Prima mini

 w standardzie        w opcji*  łączny czas pamięci głosowej przeznaczonej na nagrywanie rozmów zależy od pojemności zastosowanej karty SD. 
Zalecamy stosowanie przemysłowych kart SD

Porty abonenckie

    analogowe 6 / do 14 4 / do 12 6, 8 lub 10

    VoIP (IP EXT) 2 / do 8 do 8  -

Łącznie max liczba telefonów 22 20 10

Wyposażenia miejskie

    analogowe 2, 3 lub 4 1 lub 2 2

    ISDN (2B+D) 1 lub 2 1 lub 2  -

    VoIP (IP GW) / SIP trunk do 8 do 8  -

    GSM 1 lub 2 1 lub 2  -

Łącznie max liczba linii miejskich: 12 10 2

Protokół VoIP: SIP 2.0 + + nd.

Kodeki audio: G.711 µLaw, G.711 aLaw, G.726, GSM, G.729a +/+/+/+/+ +/+/+/+/+ nd.

DISA – bezpośrednie wybieranie numerów wewnętrznych + + +

Liczba zapowiedzi głosowych 8 8 8

Łączny czas zapowiedzi głosowych 8 min. 8 min. 8 min.

Łączny czas pamięci głosowej na Pocztę Głosową 1600 min. 1600 min. nd.

Melodie dla połączeń oczekujących 4 4 4

Pliki .wav dla nagranych zapowiedzi + +  +

Karta SD do nagrywania rozmów* i Poczty Głosowej + +  -

Automatyczny transfer faksu + +  +

Bufor rejestracji połączeń 5 000 5 000 5 000

Odbiór identyfikacji numerów dzwoniących (CLIP):

    z linii analogowych  /  ISDN  /  GSM  /  VoIP            + / + / +/ + + / + / +/ + + / nd./ nd. / nd.

Wysyłanie identyfikacji numerów (CLIP) na:

    porty wewnętrzne  /  wewnętrzne porty VoIP + / + + / + + / nd.

Współpraca z bramofonami + + +

Zintegrowane karty GSM + + -

System telefonii bezprzewodowej DECT / IP DECT + / + + / + + / -

Zasilanie rezerwowe UPS UPS UPS

Interfejs Ethernet (LAN) 10/100 Base-T 1 1 1

Zarządzanie przez przeglądarkę internetową: lokalnie / zdalnie (mojacentrala.pl) + / + + / + + / +

Moduł taryfikacji Grosik + + +

Program Agent 001 do obsługi nagrywanych rozmów + + -

Program Platan CTI + + +

Platan Video Softphone - programowy telefon do rozmów VoIP: wersja na PC / Android + / + + / + -  / -

Wymiary    - wys. x szer. x gł. [mm];         Masa [kg] 295x200x47;    1,6 295x200x47;    1,6 295x200x47;    1,6

Wyposażenie

Kompleksowa oferta

Przy wyborze centrali telefonicznej zadbaj o optymalne 
dopasowanie linii miejskich do liczby użytkowników 
i intensywności ruchu telefonicznego. Poza liniami 
analogowymi i cyfrowymi ISDN coraz większą 
popularnością cieszą się wielokanałowe łącza telefonii 
internetowej SIP trunk. Pozwalają one na prowadzenie 
wielu jednoczesnych rozmów i są atrakcyjną alternatywą 
cenową dla łączy tradycyjnych.

Trzykanałowy Platan mini trunk jest wersją specjalną 
usługi SIP trunk oferowaną w formie abonamentu 
wyłącznie z centralami Prima lub Prima nano. Wybierz 
system z wymaganymi wyposażeniami i telefonami. 
Przenieś od innych operatorów znane klientom 
i kontrahentom numery telefonów, dodaj według 
potrzeb kolejne z dowolnych stref numeracyjnych 
(również złote lub specjalne 801) albo bezpośrednie 
numery DDI, różniące się tylko końcówką. A jeśli 
chcesz zrezygnować z urządzenia faksowego – przejdź 
na faks wirtualny. Płać za sprzęt w ratach, a całą 
kwotę abonamentu za łącze wykorzystaj na rozmowy. 
Nowocześnie i oszczędnie.

Zawsze jesteśmy blisko Ciebie. Wspiera nas sieć 
regionalnych Partnerów Platan i Autoryzowanych 
Instalatorów oraz współpracujących z nimi lokalnych 
firm instalatorskich. Nasi przedstawiciele zaproponują 

system z bogatym wyposażeniem standardowym 
i opcjonalnym, dopasowany do liczby użytkowników, 
istniejącej lub planowanej infrastruktury, specyfiki 
działalności oraz natężenia ruchu telefonicznego. 

Instalatorzy służą wsparciem technicznym 
i pomocą przy zmianach ustawień centrali, a jeśli 
potrzebujesz, wykonają zestawienie przeprowadzonych 
rozmów. Nawet nie będą musieli Cię odwiedzać, 
z Primą połączą się zdalnie, również przez platformę  
mojacentrala.pl. Dzięki niej uzyskanie zdalnego 
szyfrowanego dostępu do central i serwerów Platan 
nie wymaga skomplikowanych operacji na routerach, 
a zachowany zostaje wysoki poziom bezpieczeństwa.

Nie przepłacaj i swobodnie dobierz tylko niezbędne 
wyposażenia. Jeśli zmienią się potrzeby, w każdej chwili 
centralę rozbudujesz o kolejne moduły czy licencje. 
Primę zamówisz w pobliżu miejsca swojej działalności 
lub przez Internet, a zamówienie zostanie zrealizowane 
w krótkim czasie. Cenimy Twój czas i dopasowujemy 
się do Twoich potrzeb.

Pamiętaj o dodatkach
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wydanie 2017

Platan Sp. z o.o. sp. k. jest czołowym polskim 
producentem abonenckich central telefonicznych 
i serwerów telekomunikacyjnych. Kompleksowa 
oferta firmy pomaga zaspokoić najwyższe 
wymagania szerokiej grupy odbiorców – począwszy 
od małych i średnich firm, po duże przedsiębiorstwa, 
urzędy i instytucje publiczne, służby mundurowe 
i ratownicze. 

Platan dostarcza rozwiązania z zakresu teleko-
munikacji i łączności radiowej od 1985 roku.  
Należy do grona najbardziej innowacyjnych firm 
tego sektora. Systemy Platana to w całości polska 
myśl techniczna. W biurach konstrukcyjnych firmy  
wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu 
telekomunikacji, informatyki i elektroniki tworzą 
rozwiązania wykorzystujące najnowsze światowe 
technologie. Wszystkie produkty są elastycznie 
dostosowane do potrzeb i oczekiwań rynku.

Platan oferuje również systemy nagłaśniania, w tym 
megafonową sieć rozgłoszeniową dla kolei oraz 
dźwiękowe systemy ostrzegawcze dla obiektów 
użyteczności publicznej.   

Potwierdzeniem spełniania norm jakości jest 
posiadany Certyfikat Systemu Zarządzania 
ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, 
produkcji, sprzedaży oraz serwisu urządzeń 
telekomunikacyjnych.

Platan Sp. z o.o. sp. k.
ul. Platanowa 2
81-855 Sopot, Poland
tel. +48 58 555 88 00
fax +48 58 555 88 01

platan@platan.pl
www.platan.pl

Niniejszy folder nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązującego prawa. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian.


