
Avaya IP Office סקירה כללית

 פתרון תקשורת חכם לעסקים
קטנים ובינוניים

גלו כיצד לשפר את שירות הלקוחות שלכם, לשלוט טוב יותר בהוצאות, ולהניע את העסק 

שלכם באופן היעיל ביותר - עם הפתרון המשמש באופן יומיומי אלפי עסקים כמו שלכם 

ברחבי העולם ובישראל.



Avaya IP Office
תקציר

www.avaya.co.il

קריית עתידים, בניין ¥,

רמת החייל 

תל-אביב 1≤611 

0≥-6¥µ7µ00 :טלפון

0≥-6¥µ766≥ :פקס

idai@avaya.com

avaya.com

avaya.com

קול העולם

Avaya אודות
חברת Avaya מציעה לעסקים וארגונים פתרונות ושירותים לתכנון, הקמה וניהול 

רשתות התקשורת שלהם. למעלה ממיליון עסקים ברחבי העולם, לרבות •90 

מחברות ה-Fortune µ00, מתבססים על הפתרונות והשירותים של Avaya לייעול 

תהליכים, שיפור הפרודוקטיביות והשגת יתרון תחרותי.

Avaya היא מובילה עולמית בתחום טלפוניית ה-IP ובשילוב יישומי קול ונתונים 

על-גבי רשתות ארגוניות. לקוחותיה, ביניהם ארגונים ועסקים גדולים וקטנים כאחד, 

נהנים משיפור מתמיד בביצועים העסקיים שלהם, בזכות הפתרונות המתקדמים, 

הבטוחים והאמינים של החברה.

שלוש שנות אחריות
Avaya IP Office תוכננה לרמה גבוה של אמינות, ומגובה בשלוש שנות אחריות על החומרה ושנת אחריות אחת על מכשירי הטלפון.

60≤-2 משתמשים, עד 192 קווים, תמיכה בקווי E1 120Ø, עד ∏12 קווי SIP. הוספת משתמשים 

או תכונות קלה לביצוע ומשתלמת.

החזר ההשקעה כבר בפנים

מרכזיית PBX משולבת קטנה, מאפשרת לך לשלב שימוש בתקשורת אנלוגית ודיגיטלית עם 

.IP טכנולוגיית

תקשורת משולבת

 IP ,בין שהמטרה היא עבודה משותפת, ניידות, שירותי מסרים או אינטגרציה של התקנים

Office מציעה סביבת תוכנה פתוחה שהופכת את התקשורת בין המשתמשים פשוטה וחלקה.

תקשורת מאוחדת

IP Office מציעה מערך שלם של כלים למענה קולי, דיווחי שיחות היסטוריים או בזמן-אמת, 

.Microsoft CRM ואינטגרציה מלאה עם

קשרי לקוחות

כלים גרפיים פשוטים, מבוססי תפריטים, חוסכים את הזמן וההוצאה על הניהול השוטף. קל 

לבצע שינויים ותוספות.

ניהול עצמי

רשת השותפים של Avaya מאפשרת לך לקבל שירותים פרואקטיביים, כדי לזהות בעיות שונות 

ולהציע להן פתרונות הרבה לפני שהן משפיעות על תפקוד העסק שלך.

אבחון מרחוק
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"זה אומר שהלקוחות שלנו יכולים להשתמש במספר אחד כדי ליצור 
קשר עם הבנקאים שלנו, בין אם הם נמצאים במשרד, עובדים מחדר 

במלון או ממהרים לטיסה."

כריסטופר בטין

Cascadia Capital ,מנהל טכנולוגית מידע

תקשורת 
חכמה

היתרון התחרותי שלך

בין אם העסק שלך גדול, בינוני או קטן, Avaya מציעה פתרונות 

תקשורת שיכולים לחולל בו שיפור מיידי, ויודעים לגדול יחד איתו, 

בצורה פשוטה.

עכשיו אתה יכול לקבל את התכונות החיוניות והפשוטות ביותר 

- כמו לגרום לכך ששיחת טלפון נכנסת תנותב תמיד לאדם הנכון; 

 IP Office-כמו גם את התכונות המתוחכמות יותר - כמו לגרום ל

ליצור עבורך באופן אוטומטי שיחת וועידה, בהתאם לעיתוי ולאנשים 

שהגדרת מראש.

מערכת הIP Office - תאפשר לך ולעובדיך תקשורת חכמה ויעילה 

עם לקוחות, ספקים ושותפים עסקיים. באופן כזה היא לא רק 

תשפר את פעולת העסק, אלא גם תבדל אותך בהשוואה למתחרים 

האחרים בשוק. חברות דומות לשלך משלבות כיום יכולות תקשורת 

מתקדמות לתוך התהליכים העסקיים שלהן, ונהנות משיפור מובהק 

ביעילות העובדים, בנאמנות הלקוחות וברווחיות. 

כיצד? בוא ונראה.

נגישות ויעילות בכל מקום וזמן.
Avaya IP Office מאפשרת לך ולעובדיך לעבוד מכל מקום ובכל זמן - מהבית, בית מלון ואפילו שדה תעופה.

נמאס לך להפיץ מספרי טלפון שונים בהתאם למקום בו תהיה? 

עם IP Office תוכל להשתמש במספר טלפון ישיר אחד, והוא 

יוביל את השיחות אליך לכל מקום בו תהיה.

יצרניות ללא הפסקה, שגם עולה פחות. תוכל להמשיך לעבוד 

 ,IP Office גם כשתהיה בבית, בבית-מלון או בשדה-תעופה. עם

המחשב הנייד מאפשר לך לקחת את הטלפון שלך לכל מקום. 

בשיחות מבתי-מלון, במיוחד אם הן בינלאומיות, תזכה בחיסכון 

משמעותי ומיידי בעלויות. כל שתצטרך לשם כך הוא חיבור 

אינטרנט.

•

•

מגיע למשרד בעיר או ארץ אחרת? IP Office יאפשר לך 

להשתמש בכל טלפון - דיגיטלי, אנלוגי או מכשיר IP - כאילו 

היה זה הטלפון הרגיל שבמשרד שלך. כל מה שאתה צריך הוא 

להימצא במקום שיש בו רשת. 

קיום והשתתפות בשיחות וועידה מתוכננות או ספונטניות, 

ישירות משולחן העבודה שלך. מערכת ה- IP Office יודעת 

להפעיל ולנהל באופן אוטומטי שיחות וועידה, עבורך ועבור 

עובדיך ועמיתיך. היא תאפשר לכם לחבר את האנשים הרצויים 

יחד, לפגישה מתוכננת או מאולתרת, באופן פשוט ומיידי, כדי 

להאיץ את תהליכי קבלת ההחלטות. 

•

•

תקשורת חכמה
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מיליוני משתמשים בעסקים קטנים ובינוניים בכל העולם, 
מתקשרים אלה עם אלה באמצעות Avaya, בכל יום

Avaya עוזרת לך להשיג את יעדיך.
כל עסק קטן או בינוני זקוק לדרכים לצמצם את הוצאותיו ולייעל 

את התהליכים העסקיים שלו. כמו בכל עסק, אתם שו אפים לשמר 

את הלקוחות הקיימים, להוסיף לקוחות חדשים, ולגדול בקצב 

המתאים לכם. 

Avaya יודעת את זה. עם למעלה מ-100 שנות ניסיון כחברת 

תקשורת מובילה, אנו יודעים שהפתרון האידיאלי לעסק שלכם הוא 

כזה שיאפשר לכם להגדיל את הרווחיות, לשפר את היעילות ולרכוש 

יתרונות תחרותיים.

תקשורת של ארגון גדול במחירים של עסק קטן.
 IP דוגמת ,Avaya עסקים בכל העולם משתמשים בפתרונות של

Office - מערכת תקשורת עטורת פרסים שמעניקה לעסקים 

צומחים פתרון שלם לטלפוניה, מסרים מאוחדים, שירותי וועידה, 

ניהול לקוחות ועוד הרבה יותר. 

אנו גם הופכים את הרכישה של פתרונות אלו פשוטה לעסקים כמו 

שלך, באמצעות מערך מגוון של מסלולי מימון ותשלום?

1

3

2

IP Office

?IP Office מה זה
IP Office הוא פתרון תקשורת משולב שמחבר טלפוניה עם 

טכנולוגיית IP כדי לאפשר לך לצמצם הוצאות, להגדיל את היעילות 

ולשפר את שירות הלקוחות של העסק שלך.

כיצד אשתמש בזה בעסק שלי?
תוכל להשתמש בפתרון כדי לקיים תקשורת שוטפת עם עמיתיך 

ולקוחותיו; כדי לפשט את הגישה למידע שלך; לשמור על קשר עם 

 ,)IP טלפוניית( VoIP עובדים מרוחקים; לחסוך הוצאות באמצעות

שיחות וועידה, אפשרויות מתקדמות לניהול שיחות, ניידות ועוד.  

מהן האפשרויות שלי?
 IP האם לעסק שלך יש משרד אחד? או אולי מספר סניפים? עם

Office תקבל בחירה מתוך טווח רחב של מודלים, ותוכל להגדיל את 

הקיבולת, להוסיף יישומים ומכשירי קצה, לפי הצורך. בין אם יש לך 

עובדים מעטים או רבים, IP Office מהווה את הבחירה המיטבית 

עבורך.
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אז מה אתה רוצה
øתעשה בשבילך Avaya IP Office-ש

IP Office מגיעה עם אוסף רחב של כלים מבוססי תפריטים, שהופכים את הניהול השוטף פשוט להפליא. יעמדו  לרשותך מבחר כלים 

מתקדמים שיאפשרו לעסק להיות יעיל יותר, יפשטו את ההפעלה וההתאמה של IP Office, יעזרו לך לשלוט במשימות יומיומיות כמו עדכון 

מדריכי טלפון או ניידות שלוחות. האבחון מרחוק הופך פשוט בזכות ה-System Status Application, מערכת זמן-אמת נוחה ואינטואיטיבית.

לפשט את התחזוקה השוטפת.
ניהול התקשורת לצוות העובדים העסוק, הופך מהיר ונטול כאבים.

לעבוד מכל מקום
להשתמש במספר טלפון אחד 

מכל מקום בו אתה נמצא. לנתב 
את השיחות מהמשרד לטלפון 

הנייד שלך, ואפילו להאזין 
להודעות הדואר שלך.

חבר את
הסניפים שלך

חסוך, האץ תהליכים והדק 
את שיתוף הפעולה בין 

עובדיך. חסוך הוצאות על 
שיחות חוץ. קשר את כל 
משרדיך יחד, כאילו היו 

משרד אחד.

הגן על ההשקעה שלך
תקבל יותר מאשר שירותי 

תקשורת. יהיה בידיך פתרון 
שיחולל שינוי חיובי בעסק שלך 
מייד, וגם ידע לגדול ולהשתנות 

יחד איתו בעתיד.

לשפר את
שביעות הרצון

שפר את שביעות הרצון של 
לקוחותיך באמצעות מענה מיידי 
לשיחות שלהם. נתב את השיחות 
הנכנסות לאנשים שפנויים לטפל 
בהם, לא משנה היכן הם נמצאים

הערך את
שירות הלקוחות

חבילת הדיווח החזקה תיתן לך 
תמונה טובה של האופן בו אתה 

מעניק שירות ללקוחות. תוכל 
לדעת כמה זמן אתה מבזבז על 

כל שיחה, ולכמה שיחות אתה לא 
מספיק לענות.

לארח וועידות
תוכל לצמצם את הוצאותיך, 

ולהאיץ את תהליכי קבלת 
ההחלטות עם שיחות וועידה 
קוליות. המערכת תאפשר לך 
ליזום, לתזמן, וליצור וועידות 

באופן אוטומטי.

להיראות מקצועי 
תוכל גם להרשים את לקוחותיך 

וגם להעניק לעובדיך תנאי 
עבודה נוחים יותר, באמצעות 

השימוש במכשירי טלפון 
פונקציונליים, מעוצבים, נאים 

למראה, שמתאימים באופן מושלם 
לשימוש המקצועי.

אינטגרציה
עם יישומים

תוכל להוסיף בקלות תכונות 
למערכת, כמו הצגה של פרטי 

המתקשר והיסטוריית הרכישות 
שלו, או פרטים חיוניים אחרים. 

הלקוחות יתרשמו מהמקצועיות של 
עובדיך, ותהליכי המכירה ינוהלו 

בצורה מהירה ומושכלת יותר.
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העשרת חוויית הלקוח ושיפור בשימור הלקוחות.
כל שיחה נכנסת היא הזדמנות. עם Avaya IP Office תוכל למקסם כל הזדמנות כזו באמצעות מתן שירות מהיר 

ובאיכות גבוהה. 

כיצד התקשורת החכמה תאפשר לכם לגדול 
- ולחסוך!

שיחה שלא נענתה עולה לך כסף. מערכת IP Office מאפשרת 

לך לנתב כל שיחה נכנסת ישירות לעובד המתאים לטיפול בה, 

גם אם העובדים שלך מפוזרים בין אתרים שונים בארץ ובעולם. 

 Microsoft בנוסף, האינטגרציה הפשוטה עם יישומים כמו

Outlook תאפשר לעובדים לקבל מידע מפורט על המתקשר, כדי 

שיוכלו להעניק לו שירות מהיר ולהרשים אותו במקצועיות שלהם.

IP Office תיתן לך דיווחי שיחות מפורטים, כדי שתוכל •

לדעת עד כמה אתה מצליח להעניק ללקוחות שלך שירות 

טוב. היא גם תעזור לך להבין היכן אתה נכשל, ותצייד אותך 

במידע שיעזור לך לחולל שינוי אמיתי באופן שבו העסק שלך 

פועל כמו גם לשלוט בהוצאות התקשורת של הארגון.

IP Office מצויידת בתכונות נגישות ייעודיות, כדי לענות 

בצורה הטובה ביותר על הצרכים של עובדים או לקוחות 

עיוורים, לקויי ראייה, חרשים או לקויי שמיעה.  

•

•

עם IP Office תוכל להשתמש בקו התקשורת הרגיל עליו אתה 

 .®SIP כבר משלם, כדי לקבל שירותי טלפוניה מלאים ©בתקן

באופן כזה, תוכל לצמצם את הוצאות העסק על שיחות טלפון 

לחצי )הנתון מבוסס על העלויות המקובלות של חיבורי אינטרנט 

מהירים בעולם(.

תוכל לצמצם - או לבטל לגמרי - את העלויות של שיחות 

וועידה. במקום לשלם לנותני שירותים בתחום, תוכל להשתמש 

ב-IP Office כדי לבצע שיחות וועידה ישירות מהמשרד שלך, 

במאמץ מינימלי.

•

•

צמצום העלויות השוטפות.
IP Office תיתן לך בחינם שירותים שבאופן רגיל היו עולים לך כסף.

תחסוך הוצאות על שיחות מהבית. עם IP Office תוכל לאפשר 

לעובדים לבצע שיחות מביתם, תוך חסכון גדול בהוצאות.

אין אצלך עובדים שמועסקים מהבית? עדיין, תוכל להגדיל את 

יעלות עובדיך בכך שתאפשר להם להשתמש בטלפון, ללא כל 

עלות, גם כשהם נעדרים מהמשרד מסיבה זו או אחרת.

ביטול ההוצאה על שיחות בין סניפים. אם לעסק שלך יש 

מספר סניפים, באותה מדינה או במדינות שונות, תוכל לאפשר 

לעובדים בסניפים השונים להיות בקשר שוטף ללא עלויות 

מיוחדות. כולם יהיו נגישים זה לזה בחיוג פשוט מקוצר.

•

•

•

חשב את
החיסכון שלך°

רוצה לדעת כמה מערכת 

ה- IP Office תחסוך 

לעסק שלך? השתמש 

 IP Office Calc בכלי

Tool שנמצא בכתובת

avaya.com/ipofficeroi 
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לך יש שאלות...
ל-Avaya ולשותפים העסקיים 

שלה יש תשובות!

האם מערכת הטלפוניה הקיימת נותנת לעסק 
שלי מה שהוא צריך?

אם היא מבוססת על טכנולוגיה ישנה, כנראה שלא. המתחרים שלך 

יראו זריזים ומקצועיים ממך אם הם ישתמשו בטכנולוגיות תקשורת 

עדכניות. IP Office מציעה לך יכולות שיאפשרו לך לשמור על 

העסק שלך תחרותי.

האם עליי להבין את הטכנולוגיה כדי להטמיע 
אותה?

לא. IP Office תוכננה כך שתיתן לך פונקציונליות נוספת  מבלי 

לבזבז את המשאבים שלך. תוכל לסמוך על השותפים העסקיים 

של Avaya בכל מה שקשור לתמיכה בתהליך, לפני, אחרי ובמהלך 

הרכישה.

האם עליי להוציא הרבה כסף?
כלל לא. אפשרויות הרכישה מותאמות לאילוצים התקציביים שלך. 

מסלולי הליסינג והמימון שאנו מציעים לא רק יהפכו את הרכישה 

לאפשרית, אלא גם יעזרו לך לצמצם את העלויות השוטפות שלך 

מהרגע הראשון. תוכל לקנות או לקבל בליסינג רק את מה שתצטרך, 

מתי שתצטרך.

מדובר בטכנולוגיה חדשה. האם אני באמת יכול 
לסמוך עליה?

 Avaya ,בוודאי שכן. עם מעל ל-90 אלף התקנות ברחבי העולם

IP Office היא מערכת שעסקים כמו שלך יכולים לסמוך עליה 

 ,Internet Telephony לגמרי. מלבד פרס מוצר השנה של מגזין

ותואר בחירת העורכים ל-2006 של IT Week, יש לנו רבבות מקרי 

בוחן: עסקים כמו שלך שחוסכים בעזרתנו כסף ומגדילים את 

הפרודוקטיביות שלהם כל הזמן. רבים מהם גם למדו לתפעל את 

המערכת בעצמם, באמצעות הכלים מבוססי התפריטים שלנו.

יש לנו מערכת טלפוניה ישנה ואנחנו מקימים 
משרד חדש. האם הטכנולוגיה שלכם רלוונטית 

בשבילנו?
בהחלט. לא זו בלבד שמדובר בהזדמנות פז להגר לטכנולוגיה 

החדשה, אלא שיש סיכוי טוב שנוכל להתממשק לציוד הקיים אצלך 

ולאפשר לך מעבר הדרגתי וקל ותקשורת פשוטה עם הסניף החדש 

והסניפים שיקומו בעתיד.

 IP בתוך כמה זמן אני יכול להקים מערכת
 ?Office

אחד מהשותפים העסקיים שלנו יוכל להתאים עבורך פתרון 

שיתאים לך ולתקציב שלך ובזמן קצר ביותר.

"מעולם לא ראיתי התקנה שהתנהלה מהר כל-כך."

פול פנל, מהנדס תקשורת

Austin Heart
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למידע נוסף

בדוק כמה עסקים כמו 

 IP-זה שלך משתמשים ב

Office בכתובת

avaya.com/small

 :Avaya IP Office
מגן על ההשקעה שלך, מתאים את עצמו 

לצרכיך, גדל איתך

IP Office היא השקעה נבונה לטווח הארוך. תוכל ליהנות 
מהיתרונות של המערכת כבר היום, בקצב שלך, ולהרחיב 

את היכולות שלה בעתיד.

הוספה של משתמשים, סניפים או תכונות חדשות 
למערכת, היא פשוטה ומשתלמת.

תוכל לשלם רק על מה שאתה צריך, ולהוסיף רכיבים 
בשלב מאוחר יותר ע"פ הצורך בצורה מודולרית.

מהעברת מסרים פשוטה ועד ניהול של מוקד טלפוני 
)Call center( מתוחכם, מערכת ה-IP Office תאפשר 

לעסק שלך להוביל.

•

•

•

•

"הפתרון הזה חולל אצלנו שינוי עצום... נציגי המכירות שלנו עושים בין 70 ל-100 
שיחות ליום, לכן חיסכון של כמה שניות לכל שיחה יכול להשפיע על השורה 

התחתונה שלנו."

CIO ,טובי זליקס

.Blood diagnostics Inc


