
 

 

 

 

 

 

  

Technologie nieustannie rewolucjonizują sposób komunikowania 

się firm. Coraz więcej MŚP zdaje sobie sprawę, że w swojej 

strategii cyfrowej transformacji potrzebuje czegoś więcej niż tylko 

centrali PBX. Dążenie do pozostania konkurencyjnymi zmusza do 

poszukiwania systemu, który przełamie bariery dystansu oraz 

zapewni elastyczność i indywidualizację. 

Dla MŚP, które mają wyższe oczekiwania wobec systemu 

komunikacji oraz potrzebują profesjonalnego, niezawodnego     

i elastycznego systemu PBX. Brak funkcji zwiększających 

wydajność, słabe doświadczenie użytkownika i niemożność 

dostosowania się do szybko zmieniającego się środowiska 

biznesowego sprawiają, że system komunikacji jest mniej 

pożądany. 

PBX Plus Więcej korzyści i możliwości 

Yeastar stawia czoła wyzwaniom przez system PBX serii P. 

Produkt „PBX Plus More” pozwala firmom na nieprzerwaną 

komunikację przez cały czas w pełnoprawnym systemie. Oprócz 

samej centrali PBX zapewnia małym i średnim przedsiębiorstwom 

wizualizację zarządzania połączeniami, komunikację wideo, 

zaawansowane funkcje centrum obsługi telefonicznej, aplikacje do 

ujednoliconej komunikacji, łączność w dowolnym miejscu i czasie 

oraz wszystko, co jest praktyczne, a jednocześnie przewyższa 

wydajność w przeglądarkach, telefonach komórkowych          

i komputerach stacjonarnych. 

Dostępna w wersji Appliance, Software i Cloud Edition, seria P 

zapewnia elastyczne opcje wdrażania, dzięki czemu można je 

zlokalizować lokalnie lub w chmurze. Równoważenie kosztów     

i przyszły rozwój wymaga niższych całkowitych kosztów, mniejszej 

liczby szkoleń i mniejszych wysiłków w zakresie zarządzania. 

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz zmianę systemu 

telefonicznego, czy zaczynasz od podstaw. 

Zasoby komunikacyjne innych firm, w tym telefony IP, CRM, 

narzędzia do współpracy, można również łatwo zintegrować      

z serią P. Tworząc spójne rozwiązanie do komunikacji i współpracy 

oraz przełamując granice systemów. 

Seria P jest zoptymalizowana dzięki odpowiedniemu zestawowi 

funkcji, łatwości użytkowania oraz zarządzania, elastyczności     

i możliwości adaptacji. 

Więcej niż centrala PBX 

 Opcje w chmurze i lokalne oraz brak 

kłopotów z konfiguracją 

 Dostarczaj, zarządzaj i monitoruj 

usługi za pośrednictwem Yeastar 

Central Management 

 Bez względu na odległość i wybór 

urządzenia 

 Doskonałe funkcje telefonii 

obejmujące to, co niezbędne 

 Możliwość prowadzenia zdalnych 

spotkań 

 Usprawnione operacje dzięki 

wizualnym czynnościom połączeń 

 Administracja panelowa, która ułatwia 

wszystko 

 Szczegółowe uprawnienia oparte na 

różnych rolach użytkowników 

 Lepsza cena  

 Wbudowany mechanizm 

bezpieczeństwa  

 Zintegrowany model obejmujący 

więcej możliwości 

System PBX Serii P 
Połącz dźwięk, wideo, aplikacje dla 

potrzeb MŚP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PBX Plus  

Klienci UC 

Zaprojektowane w celu zwiększenia 

komfortu komunikacji. Linkus UC Clients 

umożliwia użytkownikom central PBX serii 

P łatwy dostęp do kompleksowego 

pakietu połączeń, konferencji, poczty 

głosowej, kontaktów w przedsiębiorstwie, 

współpracy z poziomu interfejsu przy 

użyciu przeglądarek internetowych, 

telefonów komórkowych i komputerów 

stacjonarnych. Pracownicy mogą 

pozostawać w kontakcie ze sobą i 

klientami, gdzie, kiedy i jak chcą. 

1 

PBX Plus  

Komunikacja wideo  

System PBX serii P sprawia, że 

zdalna komunikacja wideo jest 

natychmiastowa, prosta, bezpieczna  

i angażująca. Dzięki multimedialnemu 

środowisku do interaktywnych 

wirtualnych konferencji, MŚP mogą 

korzystać z bardziej angażujących 

doświadczeń spotkań wraz ze 

zintegrowanym udostępnianiem 

ekranu, czatem zespołowym podczas 

spotkania i nie tylko. 

2 

PBX Plus 

Call Center 

System PBX serii P wprowadza 

rozwiązanie call center, aby poprawić 

wydajność agentów, szybkość reakcji, 

a ostatecznie satysfakcję klientów. 

Oprócz standardowych funkcji 

komunikacyjnych, dystrybucja 

połączeń, panel kolejki, tablica, 

umowa SLA i raporty połączeń zostały 

zaprojektowane z myślą o bardziej 

proaktywnym monitorowaniu 

wydajności, raportowaniu i 

zarządzaniu. 

3 PBX Plus  

Obecność i komunikatory 

Jako fundamentalne elementy 

ujednoliconej komunikacji, 

komunikatory pomagają MŚP 

realizować współpracę i zwiększać 

produktywność. Funkcja Obecność 

w centralach PBX serii P zapewnia 

bogate informacje o dostępności 

użytkowników i dużą elastyczność 

w przełączaniu statusu, podczas 

gdy funkcja IM, wraz z 

udostępnianiem plików, uzupełnia 

inne formy komunikacji 

pracowników. 

4 PBX Plus  

Panel operatora 

Panel Operatora to wizualizowana 

konsola dla operatorów korporacyjnych 

i recepcjonistek do szybkiej obsługi 

połączeń przychodzących w oparciu  

o dostępność pracowników. Mogą po 

prostu przeciągnąć i upuścić 

połączenie na panelu, aby 

przekazywać je do numerów 

wewnętrznych, grup kontaktowych     

i kolejek. Poza tym elastyczne 

uprawnienia oparte na rolach dają 

dużą skuteczność. 

5 

PBX Plus  

Książka telefoniczna 

System PBX serii P sprawia, że 

organizowanie kontaktów jest łatwe  

i intuicyjne. Użytkownicy mogą 

tworzyć katalogi firmowe i wpisy 

kontaktów osobistych oraz 

zarządzać nimi. Oba są 

zsynchronizowane z klientami 

Linkus UC, telefonami IP i centralą 

PBX, umożliwiając łatwy dostęp i 

wybieranie numeru z dowolnego 

miejsca. Każdy dział ma osobne 

uprawnienia do różnych książek 

telefonicznych. 

6 PBX Plus  

Praca zdalna 

System PBX serii P pomaga MŚP 

dostosować się do pracy w domu, 

umożliwiając mobilność, 

zmniejszając wyzwania związane z 

bezpieczeństwem i administracją, 

wspierając zdalne sterowanie        

i zarządzanie. Dzięki funkcjom 

przyjaznym dla pracy zdalnej, 

dostępnym po wyjęciu z pudełka, 

rozproszone zespoły zjednoczone    

w ramach tego samego systemu 

PBX mogą pozostać 

zaangażowane i wydajne. 

7 PBX Plus  

Zintegrowany system 

Oprócz pracy z systemem PBX, 

współpracuje również z innymi 

firmami, w tym z serii punktów 

końcowych, CRM, narzędziami do 

współpracy itp., zapewniając 

ujednolicone doświadczenie z 

niezrównaną wiedzą i 

możliwościami. Przełamując 

bariery systemu komunikacji z 

serii systemów, centrala PBMiG z 

małymi miastami. 
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Dzięki wbudowanej platformie dostarczania usług, 

wystarczy kilka kliknięć, aby utworzyć instancje 

PBX o różnej pojemności. Mając wiele węzłów na 

całym świecie, możesz wybrać preferowane 

serwery hostowane najbliżej Twoich klientów. 

Centrala PBX zostanie natychmiast uruchomiona. 

Niezależnie od tego, czy obsługujesz garstkę 

użytkowników, czy nawet tysiące. 

Przyspiesz wdrażanie swojej usługi 

Wersja w chmurze 

Rozwiązanie pod klucz 

Najszybciej na rynku 

Łatwiejsze dostarczanie usług 

Wyższy zwrot z inwestycji 

 Zwiększone zainteresowanie UCaaS stwarza ogromne możliwości zarówno dla MSP, VAR, jak i innych partnerów 

handlowych. Jako gotowa do wdrożenia opcja Yeastar Seria P Wersja w Chmurze jest przeznaczona dla 

dostawców usług komunikacyjnych opartych na chmurze w celu szybkiego rozpoczęcia działalności i zwiększenia 

przychodów tak szybko, jak to możliwe. Przy minimalnych kosztach początkowych, wiedzy technicznej i szkoleniu 

dostawcy usług mogą z pewnością dostarczać najlepsze w swojej klasie rozwiązania UCaaS, zachowując 

jednocześnie swoich klientów. 

 

Dla tych, którzy chcą uniknąć złożoności 

infrastruktury chmury, to rozwiązanie „pod klucz” 

eliminuje kłopoty i początkowe wydatki związane z 

konfiguracją własnych serwerów, zmniejszając w 

ten sposób ryzyko związane z wprowadzeniem 

nowej usługi. Wystarczy zakupić pakiety 

hostingowe za pośrednictwem Yeastar Partner 

Portal i od razu możesz sprzedawać. 

Przenieś się z CapEx do OpEx  

Dzięki serwerom do replikacji i bezproblemowemu 

przełączaniu awaryjnemu, infrastrukturze o 

zrównoważonym obciążeniu dla maksymalnego 

wykorzystania zasobów, SBC i innym 

mechanizmom bezpieczeństwa chroniącym przed 

złośliwymi atakami, nie ma potrzeby poświęcania 

dodatkowego czasu, wysiłku i wydatków na 

utrzymanie i konserwację. 

Na szczycie wysokiej dostępności 

 

 

Jako doskonała okazja do rozwoju, rozwiązanie to 

umożliwia również tworzenie własnych pakietów 

usług, łączenie telefonów IP i innego sprzętu oraz 

dodawanie trunkingu SIP i innych usług. Co 

więcej, wystarczy jedno kliknięcie, aby skalować 

usługi w górę i w dół oraz aktualizować plany 

subskrypcji pod kątem różnych potrzeb, co z kolei 

prowadzi do bardziej stabilnych relacji z klientami. 

Dostosuj i skaluj na żądanie 

 

Oprócz przeglądania wszystkich instancji PBX i 

klientów w widoku listy, możesz je bezpośrednio 

edytować i tworzyć zadania, aby automatycznie 

wykonywać aktualizacje i inne operacje. 

Informacje o centralach PBX w chmurze, 

zadaniach, alarmach i nie tylko, są również 

wyświetlane na dynamicznym pulpicie 

nawigacyjnym opartym na widżetach. 

Jeden interfejs dla wygody obsługi  

Dzięki automatycznemu monitorowaniu przez 

YCM stanu wszystkich instancji PBX Twoich 

klientów, otrzymujesz natychmiastowe alerty w 

przypadku wystąpienia zagrożeń związanych z 

bezpieczeństwem lub innych krytycznych 

problemów systemowych, a także możesz szybko 

je zdiagnozować i rozwiązać, zanim zaszkodzą 

one Twojemu wynikowi finansowemu. 

Wykrywaj problemy, zanim zrobią to klienci 



 

 

FUNKCJE 

 Plan Basic Plan Enterprise Plan Ultimate 

Tryb wdrażania Urządzenie 
Urządzenie, 

Oprogramowanie, Chmura 
Urządzenie, 

Oprogramowanie, Chmura 

Funkcje biznesowe • • • 

Funkcje telefoniczne • • • 

Administracja i bezpieczeństwo • • • 

Unified Communications  • • • 

Call Center  • • 

Panel kolejki typu tablica   • • 

Wskaźniki w czasie rzeczywistym na tablicy  • • 

Umowa SLA dotycząca pomiaru wydajności  • • 

Wnikliwe raporty Call Center  • • 

Kolejka oddzwaniania  • • 

Usługa zdalnego dostępu*  • • 

Nazwa domeny dostarczona przez Yeastar  • • 

Zdalny i bezpieczny dostęp do portalu PBX  • • 

Zdalne połączenie klientów Linkus UC  • • 

Stała komunikacja w biurze  • • 

Zaawansowana kontrola dostępu  • • 

Integracja z CRM  • • 

Wyskakujące okienka połączeń przychodzących  • • 

Dziennik połączeń automatycznych  • • 

Kliknij, aby zadzwonić do kontaktów CRM  • • 

Bezproblemowa konfiguracja  • • 

Wsparcie dla Zoho i Salesforce  • • 

Książka telefoniczna  • • 

Natywne zarządzanie kontaktami PBX  • • 

Oddzielna kontrola uprawnień dla książki   • • 

Synchronizacja kontaktów CRM  • • 

Synchronizuj między klientami Linkus UC  • • 

Natychmiastowe wiadomości  • • 

Księgowość połączeń  • • 

Połączenie wideo WebRTC   • 

Wideokonferencje   • 

Masowa wiadomość e-mail i zaproszenie   • 

Dźwięk i wideo HD   • 

Udostępnianie ekranu   • 

Czat podczas spotkania   • 



 

 

Dostępne w dowolnym planie abonamentowym 

Funkcje biznesowe 

 Wsparcie BLF 

 Godziny pracy i święta 

 Zablokowane i dozwolone numery 

 Nagrywanie rozmów* 

 Równoczesne rejestracje dla telefonów IP 

 Niestandardowe monity 

 Charakterystyczny dzwonek 

 DNIS 

 Numer alarmowy 

 Powiadomienia alarmowe 

 Faks na e-mail 

 Grupowa poczta głosowa 

 Serwer LDAP 

 Rozszerzenie mobilności 

 Muzyka na czekanie 

 Lista odtwarzania muzyki na czekanie 

 Integracja Microsoft Teams 

 Osobiste powitanie w poczcie głosowej 

 Lista PIN 

 Rozszerzenia zdalne 

 Szybkie wybieranie 

 Faks T.38 

 Poczta głosowa 

 Poczta głosowa na e-mail 

 Połączenie audio WebRTC 

Funkcje telefoniczne 

 AutoCLIP 

 Przekazywanie połączeń 

 Monitorowanie połączeń  

 Parkowanie połączeń 

 Odbieranie połączeń 

 Routing połączeń 

 Przekazywanie połączeń 

 Połączenie oczekujące 

 Identyfikator dzwoniącego 

 Routing połączeń oparty na CID i DID 

 Sale konferencyjne 

 Raporty CDR i podstawowe 

 Wybierz według nazwy 

 Bezpośrednie wybieraniewewnętrzne 

 Bezpośrednie wybieranie zewnętrzne 

 DND (nie przeszkadzać) 

 IVR 

 Przywoływanie i domofon 

 Kolejka 

 Grupa kontaktowa 

Administracja i bezpieczeństwo 

 Centralne zarządzanie Yeastar 

 Automatyczne udostępnianie 

 AMI (interfejs menedżera Asterisk) 

 GUI oparty na sieci Web 

 Pulpit nawigacyjny 

 Szczegółowa rola użytkownika 

 Masowy import i eksport (rozszerzenie, 

trunk, route, kontakty) 

 Grupa rozszerzeń 

 Wbudowany serwer SMTP 

 Gorący tryb gotowości (urządzenie, 

oprogramowanie) 

 Dzienniki zdarzeń 

 Powiadomienia o zdarzeniach 

 Dysk sieciowy 

 Kopia zapasowa i przywracanie 

 Dzienniki operacji 

 Bezpieczna komunikacja (SRTP i TLS) 

 Rozwiązywanie problemów 

 Bezpieczeństwo 

 Egzekwowanie zasad haseł 

 Automatyczna i statyczna obrona  

 Lista dozwolonych adresów IP (chmura) 

 Lista zablokowanych adresów IP 

 Dozwolone adresy IP i kody krajów 

 Certyfikaty (urządzenia, oprogramowanie) 

 Ograniczenie częstotliwości połączeń 

wychodzących 

 Alerty bezpieczeństwa przez e-mail 

Unified Communications 

 Klient sieciowy Linkus 

 Klient mobilny Linkus (iOS i Android) 

 Klient pulpitu Linkus (Windows i MacOS) 

 Yeastar Linkus dla rozszerzenia Google 

Chrome 

 Obecność 

 Niestandardowy opis obecności 

 CTI (Integracja telefonii komputerowej) 

 Kontakty firmowe i osobiste 

 Klawisz funkcyjny klienta internetowego 

 Wybierz za pomocą klawisza skrótu 

 Transkrypcja poczty głosowej 

 Konferencje audio 

 Zunifikowane przesyłanie wiadomości 

 Poczta głosowa i lista nagrań 

 Wyskakujący adres URL 

 PanelOperatora 

 Nieograniczona liczba użytkowników 

 Wysyłanie aktywnych połączeń 

(przekierowywanie, przekazywanie, 

rozłączanie, nagrywanie, parkowanie, 

monitorowanie) 

 Monitoruj stan połączeń (przychodzące, 

wychodzące, wewnętrzne, zaparkowane, 

grupa dzwoniąca, kolejka) 

 Ujednolicony status obecności 

Notatka: 

1) Ponieważ Cloud Edition jest z natury dostępny z dowolnego miejsca, usługa zdalnego dostępu zawarta w planach Enterprise i Ultimate 

dotyczy tylko wersji Appliance i Software Edition. 

2) Funkcja nagrywania rozmów jest bezpłatna w wersji urządzenia i oprogramowania. Jeśli chodzi o Cloud Edition, każda instancja PBX 

zawiera 500 darmowych minut nagrywania, a w razie potrzeby można dodatkowo dokupić więcej. 



 

 

 

 

 

 

 

URZĄDZENIA 

Ogólne dane techniczne 

Urządzenie P550 P560 P570 

Bazowa / Max. liczba użytkowników 50 100 / 200 300 / 500 

Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń 25 30 / 60 60 / 120 

Bazowa / Max. liczba agentów Call Center 50 100 / 200 300 / 500 

Max. liczba portów FXS 8 8 16 

Max. liczba portów FXO/BRI 8 8 16 

Max. liczba portów GSM/3G/4G 4 4 6 

Max. liczba portów E1/T1/J1 – 1 2 

Możliwość rozbudowy D30 0 1 2 

Odczyt/zapis NFC Tak Tak Tak 

Interfejsy Ethernet 2 x (10/100/1000 Mbps) 

Dysk twardy Nie 1 złącze SATA (do 2 TB) 

USB 1 (do 2 TB) 

Zasilacz 
AC 100-240V 

50/60HZ 0.6A max. 
AC 100-240V 50/60HZ 1.5A max. 

Rozmiar (dł. x szer. x wys.) (cm) 34 x 21 x 4.4 44 x 25.2 x 4.4 44 x 25.2 x 4.4 

Waga 1.64 KG 2.37 KG 2.38 KG 

Montaż Montaż rack 1U 

Warunki środowiska 

Zakres działania: 0°C do 40°C, 32°F do 104°F 

Zakres przechowywania: -20°C do 65°C, -4°F do 149°F 

Wilgotność: 10-90% bez kondensacji 

 

 

 

Ogólne dane techniczne wersji oprogramowania 

Maks. rozszerzenie 500 

Maks. równoczesne połączenia 125 

System operacyjny Ubuntu 20.04 LTS 

Platformy wirtualne 
VMware 15.1.0 lub nowszy; Hyper-v-

10.0.17134.1 lub nowszy 

Metoda aktywacji Aktywacja online/aktywacja offline 

Opcje licencjonowania Plan Enterprise / Plan Ultimate  

Warunki subskrypcji Roczna subskrybcja 

Wymagania sprzętowe serwera 

Zalecany serwer Dell EMC PowerEdge R240/R340 

CPU 

Procesor Intel (R) Xeon (R) E3-1220 v6 

Rdzenie: 4 

Wątki: 4 

Częstotliwość procesora: 3,00 GHz 

RAM 8 GB 

Dysk twardy 1 TB 

Wymagania dotyczące chmury 

 
0-300 rozszerzeń 

(0-75 CC) 

300-500 rozszerzeń 

 (76-125 CC) 

Pamięć 4 GB 6GB 

Dysk twardy 50 GB 100 GB 

vCPU 4 6 

Częstotliwość 

procesora 
2.4 GHz 2.4 GHz 

ul. Pola Karolińskie 4  

02-401 Warszawa 

sales@acnet.com.pl 

+48 22 863 81 19 

OPROGRAMOWANIE 

Ogólne specyfikacje i 

Wymagania serwera 


