Nabídka hlasových služeb VoIP
–
–
–

aktivace telefonního čísla zdarma
žádný měsíční paušální poplatek
fakturace od 100,-Kč vč. DPH *

Hlasové služby nabízejí:
– záznamník (v době nepřítomnosti přesměrování, vzkaz odeslán do emailu kde si jej následovně pohodlně
přehrajete a v případě potřeby uložíte do vašeho PC)
– telefonní seznam vašich kontaktů online
– odesílání SMS pomocí webového rozhraní
– přesměrování hovorů v době nepřítomnosti či nezvedání telefonu
– trvalé přesměrování na jiné číslo (hovory účtovány dle volaného čísla)
– online stav účtu (výdaje vždy pod kontrolou)
– na žádost převedeme a zašleme ve formátu PDF
Přenos stávajícího telefonního čísla je zpoplatněn, proto doporučujeme aktivaci nového čísla. V případě potřeby
zachování telefonního čísla je přenos zajištěn do 14 dnů od podání žádosti a zpoplatněn cenou od 1500,-Kč bez DPH
(tato cena závisí na typu tel. čísla na základě poptávky zajistíme bližší informace o ceně).
Ceník:
Popis
SMS
Svět peering IPEX
VoIPEX a peering
Mobilní sítě
Pevné linky – špička
Pevné linky – mimo špičku
VoIP sítě – špička
VoIP sítě – mimo špičku
Zóna I
Zóna II
Zóna III
Zóna IV
Zóna V
Zóna VI
Zóna VII
Zóna VIII
Zóna IX

Cena bez DPH Cena s DPH Tarifikace v sec.
0,99 Kč
1,20 Kč
1 SMS (160 znaků)
0,00 Kč
0,00 Kč
1+1
0,00 Kč
0,00 Kč
1+1
2,27 Kč
2,75 Kč
1+1
0,69 Kč
0,83 Kč
1+1
0,45 Kč
0,54 Kč
1+1
0,66 Kč
0,80 Kč
1+1
0,44 Kč
0,53 Kč
1+1
1,88 Kč
2,28 Kč
60+30
3,97 Kč
4,80 Kč
60+30
6,45 Kč
7,80 Kč
60+30
8,93 Kč
10,80 Kč
60+30
13,88 Kč
16,80 Kč
60+30
24,79 Kč
30,00 Kč
60+30
34,71 Kč
42,00 Kč
60+30
49,59 Kč
60,00 Kč
60+30
69,42 Kč
84,00 Kč
60+30

Fakturace:
* Zasílána za uplynulé období (měsíc) při částce vyšší než 100,-Kč vč. DPH, v případě provolání nižší částky
bude fakturace posunuta a vyúčtována následující měsíc. Faktura bude odeslána při minimálním plnění vždy
jedou za čtvrtletí bez ohledu na výši provolané částky.

Grandstream GXP 280
Cena: 1400,-Kč bez DPH
Stolní IP telefon do domácnosti či kanceláře
Popis:
-podpora 1 linky
-grafický LCD displej s velikostí 128x32 pixelů
-dva 10/100 Mbit ethernet porty
-vizuální indikace hlasové zprávy
-podpora QoS
-podpora vytvoření vlastního vyzvánění
-podpora stahování Telefonního seznamu ve formátu XML
-podpora třícestné konference
-podpora zobrazení volajícího na displeji
-konektor RJ22 a jack 2,5mm pro připojení náhlavní soupravy
-vysoká zvuková kvalita doplněná o funkci potlačení echa (G.168)
-obsahuje 3 funkční programovatelná tlačítka pod displejem a 2 kurzorové šipky
-obsahuje funkce Hlasitý odposlech, Vypnutí mikrofonu, Přepojení, Konference, Náhlavní
-souprava, Hlasová schránka, Podržení a Opakované vytáčení
-podpora kodeků G.711, G.723.1, G.729A/B, G.726, GSM, iLBC a G.722 (širokopásmový

Siemens Gigaset A580 IP
Cena: 2000,-Kč bez DPH
Bezdrátový IP telefon vhodný do domácnosti či kanceláře
Popis
-podsvícený černobílý displej
-instalace plug&play
-tel. seznam pro 150 jmen a čísel
-seznam posledních 20 zmeškaných volání
-opětovné volání posledních 20 čísel
-5 polyfon. a 10 stand. melodií vyzvánění
-SMS pro 160 znaků
-menu ve 21 jazycích
-handsfree
-budík
-kompatibilní s repeatrem
-CLIP a CNIP
-možnost montáže na stěnu
-připojení až 4 sluchátek Siemens A580
-barva: černá
-Duální mód: jednoduché přepnutí z VoIP do fixní sítě pomocí jednoho tlačítka
-2 VoIP hovory a 1 fixní hovor mohou běžet paralelně každý z jiného sluchátka
-Snadné nastavení VoIP bez nutnosti připojení k PC
-Integrovaná ochrana proti virům pomocí bezpečnostního operačního systému

Siemens Gigaset A580
Cena: 1200,-Kč bez DPH
Bezdrátové přídavné sluchátko k Siemens Gigaset A580 IP
Popis:
-podsvícený displej s 4096 barvami a rozlišením 128 x 128 pixelů
-intuitivní grafické menu
-SMS** o délce až 612 znaků
-telefonní seznam až pro 150 jmen a čísel
-Rozměry sluchátka: 28 x 48 x 146mm
-Rozměry základny: 157 x 107 x 46mm
-Pohotovostní doba: až 300hod
-Barva: klavírní černá.

Linksys PAP2T
Cena: 1300,-Kč bez DPH
Brána IP pro klasický telefon
Popis:
-1x LAN port
-2x Standartní konektor pro analogový telefon RJ11
-Podpora protokolu SIP
-Podpora DHCP
-Kodeky: G711, G726, G729 A, G723.1
-podpora odstranění echa VAD
-Rozměry: 101 mm x 101 mm x 15 mm
-Váha: 0,14 kg

