
Comfort toiminne-
puhelin 32 ohjelmoi-
tavalla painikkeella.

Jos kuljetusliikkeestä joudutaan soitte-
lemaan usein matkapuhelimiin, saat-
tavat yrityksen puhelinkulut olla mer-
kittävän suuret, koska kiinteän puhelin-
verkon ja matkapuhelimien väliset pu-
helut ovat kalliimpia kuin matkapuheli-
mien välillä soitetut puhelut. Forte
puhelinjärjestelmällä voidaan puhelut
ohjata suoraan matkapuhelinverkkoon,
jolloin säästöt voivat olla jopa yli 50 %.

GSM-reititys

Kuljetusliikkeiden puhelinliikenne voidaan
toteuttaa joustavasti ja edullisesti Forte
puhelinjärjestelmällä. Forte puhelinjärjes-
telmä mahdollistaa myös merkittävät sääs-
töt puhelinkuluissa, koska siihen voidaan
liittää suoraan GSM-reitittimiä.

P u h e l i n j ä r j e s t e l m ä t

Vaihteeseen voidaan liittää helposti yk-
sittäisiä etätyöpisteitä, jotka toimivat
vaihteen alaliittyminä, esim. kotoa kä-
sin. Tähän tarkoitukseen tarvitaan vain
ISDN-liittymä *) ja Forte HomePhone
ISDN-puhelin. Samassa ISDN-liittymäs-
sä voi edelleen olla kytkettynä PC-työ-
asema, jolloin erillistä laajakaista-
yhteyttä ei välttämättä tarvita.

*) Liittymässä oltava aktivoituna TP
(Terminal Portability) lisäpalvelu.

Järjestelmän toiminnepuhelimet ovat
helppokäyttöisiä. Toiminnepuhelimien
näyttö on suuri ja selkeä. Järjestelmäs-
sä on sisäinen puhelinluettelo, johon
voidaan tallentaa runsaasti numeroita
nimillä. Toiminnepuhelimissa on lisäk-
si 32 vapaasti ohjelmoitavaa painiketta
kaksivärisillä merkkivaloilla. Toiminne-
puhelin näyttää vastatut, vastaamat-
tomat ja soitetut puhelut. Vaihteeseen
voidaan liittää myös aivan tavallisisa
analogisia päätelaitteita. Jos puheli-
missa on numeronäyttö, nähdään soit-
tajan numero. Järjestelmään voidaan
liittää myös johdottomia puhelimia.

Puhelustatistiikat

Vaihteesta saadaan helposti ulos
puhelustatistiikat, jolloin nähdään saa-
puneet ja lähteneet puhelut, vastatut
ja ei vastatut puhelut, puheluiden
pituudet, hälytysajat ja jopa puhelun
hinta (jos puhelinverkko tukee
toimintoa).

Kuljetusala

Etätyö Puhelimet

Myynti:

Verkotus

Jos esim. samaan kuljetusliikeketjuun
kuuluu useampi toimisto, on mahdollis-
ta verkottaa vaihteet edullisesti ISDN:n
yli. Tällöin kohteet toimivat aina kuten
ne olisivat yhtä ja samaa vaihdetta.
Kohteiden väliset puhelut soitetaan pel-
källä alanumerolla, puheluita voidaan
yhdistellä toimipisteiden välillä ja pu-
helut voivat “ylivuotaa” toimipisteestä
toiseen. Tämä ratkaisu on edullinen ja
luotettava vaihtoehto IP-puheille.

Soitonsiirrot

Puhelut voidaan siirtää soimaan matka-
puhelimiin helposti napinpainalluk-
sella, tai jatkuvalla viivesiirrolla, jolloin
pöytäpuhelin soi ensin ja tämän jälkeen
yhtä aikaa pöytäpuhelin ja matkapuhe-
lin. Jos matkapuhelimeen vastataan,
lakkaa pöytäpuhelin soimasta ja päin-
vastoin.

Jono-/yötiedote

Vaihteeseen voidaan ottaa käyttöön
nauhoitettavat tiedotteet. Päivällä jo-
nottava soittaja voidaan ohjata
jonotiedotteeseen, jonka välillä kuuluu
miellyttävää taukomusiikkia. Virka-ajan
jälkeen voidaan kehottaa esim. soitta-
maan suoraan matkapuhelinnumeroon.
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