
Integracija
enostavna integracija z 

drugimi sistemi

Funkcionalnost
sprejem klica, predvajanje 

uvodnega sporočila, konferenčni klici

.
Pregledovanje

pregleden spletni vmesnik 
za upravljanje 

Asterisk*
Odprtokodni IP telefonski sistem

Zaradi ostre konkurence, nenehnih sprememb, hitrosti poslovanja ter trenutnih, 
s stroškovnega vidika, nepreglednih razmer na  trgu, so podjetja začela iskati alternativo 

klasični telefoniji in jo tudi našla – rešitev je VoIP telefonija.
 Sistem Asterisk je v tem primeru najboljša izbira.
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Podjetje ZASLON TELECOM nenehno razvija nove, 
tehnološko najzahtevnejše rešitve na področjih dokument-
nih, sporočilnih, CTI in glasovnih
sistemov ter na ostalih področjih, ki so povezani z informaci-
jskimi tehnologijami. Globalni programski produkti, zavidlji-
va referenčna lista in
povezava z nekaterimi domačimi ter tujimi strateškimi 
poslovnimi partnerji, podjetje ZASLON TELECOM danes 
suvereno postavljajo na vodilno
mesto v Sloveniji na podrocju razvoja CTI, Voice in VoIP 
produktov. ZASLON TELECOM je hitro rastoče podjetje z 
ambicijami postati globalno
razvojno podjetje na področju informacijskih tehnologij.

Asterisk je vodilni odprtokodni IP telefonski 
sistem, ki deluje v Linux okolju. Poleg strežniške-
ga računalnika je potrebno zagotoviti računal-
niško podatkovno omrežje, stikalo ter IP telefon-
ske aparate. Telefonski aparati delujejo kot 
usmerjevalniki, zato se lahko uporabi ista vtičnica 
za priklop telefona in računalnika. Asterisk se 
lahko poveže v zunanje telefonsko omrežje prek 
VoIP protokola ali  PSTN  povezave. V primeru 
slednje,je potrebno tudi zagotoviti ustrezne 
glasovne kartične  vmesnike  (a/b, ISDN BRI oz. 
PRI). Enako  kot  klasične  telefonske  centrale, 
omogoča priklop enega ali več sto telefonskih 
aparatov. Sistem Asterisk odlikuje prilagodljiva in 
bogata funkcionalnost:
 

Vse dodatne informacije dobite na spletni strani: 
www.zaslon-telecom.si ali po telefonu (01) 563 43 30, kjer 
vam bomo svetovali najprimernejšo rešitev za potrebe vašega 
podjetja.

www.zaslon-telecom.siPOIŠČI NAS  NA

  › klasična funkcionalnost: sprejem klica, predva 
     janje uvodnega sporočila, konferenčni klici
   › napredna funkcionalnost: interaktivni odzivnik,       
sistem čakalnih vrst, videotelefonija, tarifiranje 
telefonskih pogovorov, glasovna pošta in snemanje 
pogovorov
   › pregleden spletni vmesnik za upravljanje
   › enostavna integracija z drugimi sistemi: FoIP (Fax 
over IP), CTI aplikacije, itd.
   › podpora vsem standardnim protokolom (H.323, SIP, 
MGCP in SCCP)
   › možnost povezave s PSTN omrežjem in obstoječo 
telefonsko centralo preko analognega ali digitalnega 
(BRI, PRI) vmesnika VoIP tehnologija ni več prihodnost 
telekomunikacij, VoIP je tukaj in je brezplačen*!

* Asterisk je odprtokodna rešitev, ki se vodi pod licenco 
GNU General Public License.


