Aastras SIP-telefoner

Aastra 67xi-serien
En serie företagstelefoner med snygg
design och stöd för utökade användarfunktioner via expansionsmoduler.
Ett utbud av kraftfulla och flexibla SIPbaserade telefoner kompatibla med de
vanligaste plattformarna för SIP-telefoni.

Samtliga SIP-telefoner i Aastras företagsserie 67xi har funktioner för att bläddra
i XML-läsare, högtalarfunktion med
full duplex, widebandjudtekniken Hi-Q™,
indikatorer för upp till nio linjer, BLF
(Busy Lamp Field) samt generös lagringskapacitet för telefonböcker, samtalslistor
med mera.

En serie företagstelefoner med
snygg design och stöd för
utökade användarfunktioner via
expansionsmoduler
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Samtliga modeller är enkla att installera,
utrustade med fotstöd med fyra lägen
och kan monteras på väggen. De flesta
modellerna i 67xi-serien har funktioner för strömförsörjning via PoE (Power
over Ethernet) eller nätadapter och vissa
modeller kan utökas med sekreterarfunktioner via expansionsmoduler (tillval).

Aastra 6730i
Kompaktare design
Indikatorer för upp till sex linjer
Indikatorer för gemensamma samtal
och linjer
Stöd för multiproxy
Särskild ringsignal, besked om
prioritering
LCD-skärm med tre rader
LED-indikator för samtal/
meddelande väntar
Vidarekoppling av samtal,
samtalsöverföring, samtal väntar
Nummerpresentation och
information om uppringaren

Funktion för lokala
trepartskonferenser
Personlig telefonbok
Snabbtelefon och personsökning
med autosvar
Stör ej
LED-indikatorer för upp till sex linjer
(två särskilda knappar)
Fyra navigeringsknappar
Åtta programmerbara knappar med
LED-indikatorer
Tio förinställda knappar
Stöd för Live Dial Pad eller Predial
Ljudtekniken Aastra Hi-Q™

Aastra 6731i
Kompaktare design
Indikatorer för upp till sex linjer
Indikatorer för gemensamma samtal
och linjer
Stöd för multiproxy
Särskild ringsignal, besked om
prioritering
LCD-skärm med tre rader
LED-indikator för samtal/
meddelande väntar
Vidarekoppling av samtal,
samtalsöverföring, samtal väntar
Nummerpresentation och
information om uppringaren

Funktion för lokala
trepartskonferenser
Personlig telefonbok
Snabbtelefon och personsökning
med autosvar
Stör ej
LED-indikatorer för upp till sex linjer
(två särskilda knappar)
Fyra navigeringsknappar
Åtta programmerbara knappar med
LED-indikatorer
Tio förinställda knappar
Stöd för Live Dial Pad eller Predial
Ljudtekniken Aastra Hi-Q™

Aastra 6739i
Stor 5,7-tums LCD-färgpekskärm
med full VGA-upplösning (640 x 480)
Inbyggt Gigabit Ethernet
Funktion för Bluetooth-headset
Inbyggd USB-port
Intuitivt grafiskt användargränssnitt
och lättanvända menyer
QWERTY-tangentbord på skärmen
för enkel inmatning och justering
XML-stöd för produktivitetsprogram
Indikatorer för upp till nio linjer
Upp till 55 programmerbara
menyknappar
Särskild ringsignal, besked om
prioritering
Personlig telefonbok och
uppringningslista med bildstöd
Inbyggd funktion för lokala
trepartskonferenser

Vidarekoppling av samtal,
samtalsöverföring, samtal väntar,
samtalstimer
Nummerpresentation och
information om uppringaren
Samtalslista, meddelande om
obesvarade samtal
Stöd för multiproxy
Snabbtelefon och personsökning
med autosvar
Samtalsöverföring, konferenssamtal
eller samtalsparkering med en
knapptryckning
BLF-funktion (Busy Lamp Field)
Indikatorer för gemensamma samtal
och linjer (SCA, BLA)
Headset och högtalarfunktion med
widebandljud
Ljudtekniken Aastra Hi-Q™
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Telefonfunktioner
Antal linjer
Stöd för flera linjer och multiproxy
Programmerbara funktioner (fysiska knappar/menyknappar)
Förprogrammerade funktionsknappar
Kompatibel med expansionsmodulen M670i
Kompatibel med expansionsmodulen M675i
Högtalarfunktion med full duplex
Särskilt headsetuttag
Skärmstorlek
Bakbelyst skärm
Inställbar skärmkontrast
Symbol för meddelande väntar
BLF-funktion (Busy Lamp Field)
Parkera/besvara samtal
Stör ej
Visning av samtal väntar
Vidarekoppling
Funktion för lokala trepartskonferenser
Symbol för obesvarade samtal
Gruppsökning med multisändning
Snabbtelefon och personsökning med autosvar
Antal namn/nummer i telefonbok
Antal namn/nummer i samtalslogg
Antal namn/nummer i repetera senast slagna nummer
Besked om prioritering/särskild ringsignal
Stöd för flera språk
Strömförsörjningsalternativ
PoE (Power over Ethernet)
PoE-adapter som tillval
Nätadapter (medföljer)
Konfiguration och administration
Telefonanvändargränssnitt
Webbanvändargränssnitt
Kryptering av konfigurationsfiler
Hämtning av mjukvara och konfiguration – TFTP, FTP, HTTP
Automatisk programuppdatering
Nätverksstöd och gränssnitt
Ethernetportar
802.1p/q VLAN-taggning och QoS
Stöd för 802.1 x
NAT-funktion på telefonsidan
STUN, TURN
Stöd för utgående proxy
IETF DHCP
IETF SNTP
SRTP- och TLS-säkerhet
LLDP-MED
USB-gränssnitt
Protokoll som stöds
IETF SIP (RFC3261)
XML-stöd
Ljud och codec
Ljudtekniken Aastra Hi-Q™
HD-hårdvara
G.711µ-law/A-law, G.729, G722
Mätning av röstkvalitet, inklusive MOS
EHS-funktion för trådlösa headset
Inbyggt Bluetooth-gränssnitt
* Senaste versionen
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Aastra 6753i
Indikatorer för upp till nio linjer
Indikatorer för gemensamma samtal
och linjer
Stöd för multiproxy
Särskild ringsignal, besked om
prioritering
LCD-skärm med tre rader
LED-indikator för samtal/
meddelande väntar
Personlig telefonbok
Vidarekoppling av samtal,
samtalsöverföring, samtal väntar
Nummerpresentation och
information om uppringaren

Funktion för lokala
trepartskonferenser
Snabbtelefon och personsökning
med autosvar
Stör ej
LED-indikatorer för tre linjer
Sex navigeringsknappar
Sex programmerbara knappar med
LED-indikatorer
Tio förinställda knappar
Stöd för Live Dial Pad eller Predial
Stöd för tre M670i-moduler
Ljudtekniken Aastra Hi-Q™

Aastra 6755i
Indikatorer för upp till nio linjer
Indikatorer för gemensamma samtal
och linjer
Stöd för multiproxy
Särskild ringsignal, besked om
prioritering
Grafisk LCD-skärm med
144 x 75 pixlar
LED-indikator för samtal/
meddelande väntar
Personlig telefonbok
Vidarekoppling av samtal,
samtalsöverföring, samtal väntar
Nummerpresentation och
information om uppringaren
Samtalslogg

Funktion för lokala
trepartskonferenser
Snabbtelefon och personsökning
med autosvar
Stör ej
LED-indikatorer för fyra linjer
Fyra navigeringsknappar
Sex anpassningsbara menyknappar
med LED-indikatorer,
26 programmerbara funktioner
Sex programmerbara knappar med
LED-indikatorer
Åtta förinställda knappar
Stöd för tre M670i- eller M675imoduler
Ljudtekniken Aastra Hi-Q™

Aastra 6757i
Indikatorer för upp till nio linjer
Indikatorer för gemensamma samtal
och linjer
Stöd för multiproxy
Särskild ringsignal, besked om
prioritering
Grafisk LCD-skärm med
144 x 128 pixlar
LED-indikator för samtal/
meddelande väntar
		Personlig telefonbok
Vidarekoppling av samtal,
samtalsöverföring, samtal väntar
Nummerpresentation och
information om uppringaren
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Samtalslogg
Funktion för lokala
trepartskonferenser
Snabbtelefon och personsökning
med autosvar
Stör ej
LED-indikatorer för fyra linjer
Fyra navigeringsknappar
Tolv anpassningsbara
menyknappar med LED-indikatorer,
30 programmerbara funktioner
Åtta förinställda knappar
Stöd för tre M670i- eller M675imoduler
Ljudtekniken Aastra Hi-Q™

Expansionsmodulerna M670i och M675i
Båda modulerna får sin strömförsörjning direkt från telefonen
och kan användas med vissa modeller i 67xi-serien. Upp till
tre moduler kan sammankopplas med hjälp av en telefon.
Extra knappar för exempelvis följande programmerbara

funktioner: linje, kortnummer, BLF (Busy Lamp Field, högst
50 per telefon), indikatorer för gemensamma linjer (BLA) och
gemensamma samtal (SCA), stör ej.

Aastra M670i

Aastra M675i

LED-statusindikatorer
36 programmerbara knappar för programmerbara
funktioner
Kompatibel med modellerna Aastra 6753i, 6755i, 6757i
och 6739i

LED-statusindikatorer
20 menyknappar på tre skärmar (60 knappar)
Grafisk LCD-skärm med 144 x 128 pixlar
• Mjuk vit bakgrundsbelysning för angenäm användning
i alla typer av belysning
• Kan konfigureras som alltid på, alltid av eller automatisk
(energisparläge)
Kompatibel med modellerna Aastra 6755i, 6757i och 6739i

Ljudtekniken Aastra Hi-Q™
Ökade prestanda och utmärkt ljudkvalitet hos 67xxi
SIP-telefoner Aastra Hi-Q™ ger förbättrad ljudkvalitet, så att
användaren har ännu större chans att höra precis allt som sägs.
Ljudkvaliteten bidrar till en överlägsen ljudupplevelse och ökad
produktivitet och användaren märker tydligt av fördelarna vid
användning med såväl telefonlur som högtalarfunktion. Aastras
ljudteknik Hi-Q är en mjukvarubaserad ljudoptimeringsteknik
som är bakåtkompatibel med andra SIP-telefoner i 67xxi-serien
och ger ett mer naturtroget samtalsljud samt en förbättrad

användarupplevelse tack vare G.722-codec-standarden för
wideband. Den här innovativa mjukvaruuppgraderingen kan
användas med befintlig hårdvara och ingår i version 2.5.0 och
senare av den fasta mjukvaran till 67xxi-serien (nedladdningsbar
utan kostnad från Aastra). När konfigurationen är klar aktiveras
mjukvaran automatiskt för samtal som hanterar användningen
av G.722-codecen. SIP-telefoner från Aastra med funktioner för
Hi-Q: 6753i, 6755i, 6757i, 6730i, 6731i och 6739i.
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Om Aastra
Aastra Technologies Limited (TSX: AAH) är
ledande inom företagskommunikation.
Huvudkontoret ligger i Concord i
Kanada och Aastra utvecklar och säljer
innovativa kommunikationsprodukter
och program för företag. Aastra driver
en global verksamhet och tillhandahåller
över 50 miljoner linjer runtom i världen.
Företaget har direkt och indirekt
närvaro i över 100 länder. Aastra är helt
inriktade på företagskommunikation
och tillhandahåller ett av marknadens

mest kompletta sor timent med
Unified Communications-lösningar
särskilt anpassade efter kundernas
behov. Här ingår allt från funktionsrika
samtalshanterare för små och medelstora
företag och skalbara versioner för stora
företag till integrerad mobilitet, call
center-lösningar och ett brett utbud
av telefoner. Aastra fokuserar mycket
på öppna standarder och möjliggör
effektivare kommunik ation och
samarbete inom företag.
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