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Resum

Què és Asterisk?

 Asterisk es una completa solució PBX (Phone Box eXchange) per
software. Implementa en un ordinador/servidor (sota Sistema
Operatiu Linux) una centraleta telefònica, un sistema de bústies de
veu, un entorn de trucades per a Call Centers, un sistema integrable
amb solucions CRM, i pràcticament qualsevol necessitat relacionada
amb telefonia, fent real la convergència tecnològica entre xarxes de
dades i xarxes de veu.
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Per què posar Asterisk?

 Asterisk és un software que permet la construcció de solucions de
Veu sobre IP, a costos molt reduïts. Aquestes solucions poden
substituir a les actuals centraletes telefòniques en pràcticament
qualsevol escenari: des de petites oficines a grans entorns
corporatius. Utilitzant Asterisk es possible oblidar les tradicionals
limitacions de les centraletes telefòniques: problemes a l’ arribar al
màxim d’ extensions definit, pagaments d’ importants quantitats per
mòduls propietaris per ampliar la capacitat de la centraleta, etc.
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Què em pot aportar?
Control, gestió i personalització
 Control sobre el comportament de la centraleta que ens permet
definir el comportament per a trucades entrants i sortints.
 Ja no dependrem de comportaments estàtics o definits pel propietari.
Podrem parametritzar el sistema a la nostra mida.

 Control en les trucades, al disposar d’ un complert registre de
trucades entrants i sortints, poden creuar-se amb les tarifes,
mitjançant eines externes, a fi d’ obtindre els costos.
 Si no coneixia qui trucava i a on, amb aquest sistema sí que podrà.
 Un cop definida la base de funcionament, el client té la possibilitat de
configurar ell mateix determinats paràmetres de funcionament
(grups de salt, missatges de veu, contestador, etc.).
 O pot delegar aquestes tasques a una empresa especialitzada que
podrà, remotament, fer pràcticament qualsevol ajust de configuració.
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Què em pot aportar?
Reducció de costos
Ampliacions o
canvis

Trucades

Suport i
manteniment
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 Solució Opensource no lligada a cap fabricant: independència.
 Creixement il·limitat: ampliant targetes i amb nous telèfons IP.

 Possibilitat de fer us de canals de comunicació per Internet.

 Reducció dràstica dels costos fixos (llocs de veu, lloguer dels
terminals, etc.)
 Suport i manteniment mensuals ajustats a les necessitats de cada
client.

Integració i desplegament

Integració

Desplegament

 Amb les centraletes sobre Asterisk hi
poden conviure telèfons IP, amb
telèfons analògics (fent ús d’ un
adaptador), soft phones, i clients
software per a PC.

 Desplegament sota una única
plataforma de línies RDSI, línies
analògiques i enllaços a telefonia
mòbils.

 Possibilitat de connexió amb una
centraleta existents (els dos
sistemes poden conviure).

 Enllaç amb delegacions amb costos
molt baixos.

 Únic cablejat per a veu i dades.

 Possibilitat de contractació d’
operadors Voip per a trucades
internacionals a costos molt baixos.
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Principals funcionalitats

Característiques
Missatge de benvinguda personalitzat

√

Plans de trucades

√

Bústies de veu

√

Notificació i missatges de veu per email

√

Grups de salt

√

Desviament de trucada

√

Restricció de trucada

√

Registre i control de trucada

√

Multiconferència

√

Marcacions abreviades

√
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Telefonia IP – algunes ventatges
Solucions a mida de les seves necessitats
Simplificació de la
infraestructura de
comunicacions a l’ empresa:
plataforma i cablejat.

Unificació telefonia entre
diferents seus.
Pla de numeració integrat
Centralització/dispersió del
lloc de l’ Operadora.
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Integració de diferents
seus i treballadors
mòbils (nacionals i a l’
estranger).

Menors costos de
gestió: canvis i
manteniment.
Trucades internes i
entre seus gratuïtes.

