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ΝΕΟ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


Ότι πιο ισχυρό υπάρχει σήμερα στα υπολογιστικά συστήματα,



Βιομηχανικό κουτί μεγάλης ανθεκτικότητας με εύκολο έλεγχο και πρόσβαση στο
εσωτερικό, χωρίς να χρειάζεται να λυθεί,
 Διπλά ή τριπλά τροφοδοτικά για συνεχή λειτουργία χωρίς πρόβλημα-διακοπή , εν
θερμώ αποσπώμενα, με ενδεικτικές λυχνίες καλής λειτουργίας,
 Έξι ανεμιστήρες εν θερμώ αποσπώμενοι με ενδεικτικές λυχνίες καλής λειτουργίας,



Δύο επεξεργαστές Pentium 4 Xeon (!!!) και 2 Gb (!!!) DDR μνήμη RAM,
Διπλοί δίσκοι RAID 36 Gb SCSI, Ultra320, εν θερμώ αποσπώμενοι,



Αισθητήρες και λογισμικό για διαρκή αυτο-έλεγχο του συστήματος και αυτόματη
ειδοποίηση για hardware βλάβες, μέσω δικτύου ή Ιντερνετ,
 και πολλές ακόμα δυνατότητες, για διαρκή λειτουργία χωρίς... άγχος!

ΝΕΟΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ





Νέος εξοπλισμός-κάρτα τηλεφωνίας, νέας γενιάς, με πολλαπλάσια ισχύ,
Ακόμα μεγαλύτερη καθαρότητα φωνής, ποιότητα και αξιοπιστία,
Διπλός αριθμός CPUs (επεξεργαστών) και DSPs (D/600) για 30 γραμμές,
Υποστηρίζει συμπίεση σιωπής, για οικονομία στο μέγεθος των ηχογραφήσεων,



Υποστηρίζει την τεχνολογία CSP (Continuous Speech Processing) για μελλοντικές
εφαρμογές* αναγνώρισης φωνής (speech recognition),
 Υποστηρίζει onboard fax για μελλοντικές εφαρμογές* αυτόματης αποστολής
πολλαπλών φαξ,
 και πολλές ακόμα δυνατότητες, απαραίτητες για την... επόμενη πενταετία!

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
 Νέα πρωτοποριακή έκδοση 7, με χαρακτηριστικά και δυνατότητες που δεν
υπάρχουν σε κανένα άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα,
 Οδηγοί (drivers) για την αξιοποίηση του νέου εξοπλισμού φωνής,


Μοναδικός αυτο-έλεγχος και αυτο-διόρθωση προβλημάτων: επανεκίννηση
γραμμής ή/και ολόκληρου του συστήματος. Reboot, login, εκκίνηση των drivers και
της κονσόλας, αυτόματα, ή με το πάτημα ενός πλήκτρου, ακόμα και από απόσταση,
 Βελτιωμένο Section εκτροπών, ταχύτερη εκτέλεση Sections και πολλά νέα
Sections για εύκολη και άμεση δημιουργία* νέων, εντυπωσιακών υπηρεσιών,
 Άμεση ενημέρωση στατιστικών, παρακολούθηση συστήματος και διαχείριση από
απόσταση, μέσω Ίντερνετ ή τηλεφώνου,
 Μοναδική συνεργασία με κινητά νέας γενιάς, για δημιουργία νέων υπηρεσιών
αλλά και για παρακολούθηση και μελλοντικά και διαχείριση* από απόσταση,
 και πολλά ακόμα που θα σας φανούν... απίστευτα!

RESTART

*

* με πρόσθετο λογισμικό, άδειες χρήσης και ενδεχομένως επιπλέον κόστος
Τα παραπανω χαρακτηριστικά, φωτογραφίες, περιγραφές είναι ενδεικτικά και ενημερωτικά. Μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.
KOSMONivr7_epistolh.cdr

