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Ingate SIP Trunking
Aastra MX-ONE 5.0,
de oplossing voor telewerkers
De Aastra MX-ONE 5.0 oplossing is een op SIP gebaseerd communicatiesysteem toegespitst op gecombineerde communicatie en mobiliteitsoplossingen.
Aastra MX-ONE 5.0 biedt u de mogelijkheid om alle kantoor functionaliteiten
te bereiken, zoals agenda, contactpersonen, aanwezigheid en telefonie; audio,
data en video. Dit alles is mogelijk via 1 netwerk, openbaar of particulier, vast
of mobiel. De Ingate SIParator®, Aastra gecertificeerde Enterprise Session Border Controller (E-SBC) maakt beveiligde SIP-communicatie mogelijk, naadloos
aansluitend op uw bestaande firewall, ongeacht waar de gebruiker zich bevind,
op voorwaarde dat er internetverbinding beschikbaar is.
MX-ONE 5.0 is een geïntegreerde multimedia-communicatie oplossing die de samenwerking tussen personen faciliteert. De e Ingate SIParator ®, E-SBC, en
Aastra MX-ONE bieden een veilige en betrouwbare
oplossing voor SIP gebaseerde communicatie, waarbij
de Ingate SIParator ® de Aastra MX-ONE toestaat om
te opereren in een omgeving voor verschillende interpretaties van de SIP.

• Maakt integratie van externe SIP-DECT based
stations naar de PBX (Aastra SIP-DECT 600 d serie
en 650 c) mogelijk.
• Integraties van SIP mobiele clients, AMC (Aastra
mobiele Client) en andere SIP softphone clients ,
goedgekeurd door Aastra, naar de PBX.
• Verbeterde beveiliging tegen schadelijke aanvallen,
en verbeterde beschikbaarheid door de unieke
VoIPsurvival ,met de mogelijkheid voor lokale
gesprekken zonder noodzaak voor een dienstverlener.
• Mogelijkheid voor adaptie met de meeste
interpretaties van SIP, waardoor soepele integratie in
gemengde provider omgevingen mogelijk is.
• Geschikt voor ‘ cloud making’; waardoor deze
communicatieoplossing ideaal is voor degenen die
gebruik willen maken van een cloud architectuur
binnen hun nieuwe business-modellen en virtuele
omgevingen.
De voordelen van

Ingate SIParator®,

E-SBC

Voordelen van Ingate SIParator®
met Aastra MX-ONE

De SIParator ® maakt het mogelijk om externe
telewerkers te integreren in de MX-ONE. De
oplossing stelt telecom gebruikers in staat om
verbinding te maken met hun particuliere netwerken,
en gebruik te kunnen maken van de voordelen van
UC, ongeacht waar de gebruiker zich bevindt: in het
hotel, op de luchthaven of zelfs thuis zonder enige
noodzaak voor VPN- of port forwarding. De e Ingate
SIParator ® samen met de Aastra MX-ONE biedt ook
andere innovatieve voordelen zoals:
• Unieke beveiligingsfuncties bieden controle van
ingebouwd XML-Browsers op de nieuwe Aastra SIP
telefoons (Aastra 6700i serie SIP telefoon)
• BluStar software cliënt ondersteuning met inbegrip
van video en chat functies via unieke aanpassingen aan
de MSRP (Aastra 8000i, (BAS) BluStar Application
Server)
Bekijk Aastra SIP-telefoons in http://www.aastra.com/productsdeskphones.htm goedgekeurd
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De Ingate SIParators ® zijn Enterprise Session Border
Controllers (E-SBCs) gemaakt voor kleine tot grote
ondernemingen en serviceproviders. Een krachtig
hulpmiddel biedt ondernemingen een gecontroleerde
en veilige migratie naar (VoIP (Voice-over-IP) en
andere live communicaties, gebaseerd op Session
Initiation Protocol (SIP).
Alleen beschikbaar vanaf Ingate® Systems, de e
SIParator ® werkt naadloos samen met uw bestaande
firewall om de flow van SIP traffic in staat te stellen om
de gebruiker in de onderneming te bereiken, ongeacht
waar de gebruiker zich bevindt, op voorwaarde dat er
een internetverbinding beschikbaar is. Beschikbaar in
een reeks van formaten; Ingate’s beveiligingsproducten
bieden ongekende waarde aan ondernemingen die
gebruik maken ban SIP.
Contact gegevens:
Voor meer informatie over de Ingate SIParator®
in combinatie met Aastra MX-ONE 5.0, kunt u
contact opnemen met: sales@ingate.com of met
uw lokale Aastra kantoor: http://www.aastra.com
partners.htm.
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