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Kerio Operator je špičkový telefonní systém VoIP, který poskytuje vysoce kvalitní, výkonné  
a cenové přijatelné funkce pro hlasovou a video komunikaci. Kerio Operator je určen pro malé 

Špičkový podnikový telefonní systém 

Snadná správa telefonního systému
■

jednoduchého a intuitivního webového rozhraní.

■ Díky MyKerio máte kdykoliv a kdekoliv přehled o všech svých zařízeních. Spravujte
veškerá svá nasazení Kerio Operator prostřednictvím centrálního webového rozhraní,

monitoring stavu, systémová upozornění a kompletní vzdálenou správu.

■ Pomocí funkce automatického nastavení

širokou škálu telefonů různých značek a modelů.

■

systémových protokolů a protokolů o historii
hovorů, hlasové pošty a  nahrávaných hovorů na TP
server nebo MyKerio.

 Jednoduchá a rychlá 
správa ze stolního počítače 
nebo tabletu s pomocí 
intuitivního webového 
rozhraní. 

 Ochrana telefonního 
systému systému před 
hackerskými a jinými 
zákeřnými útoky  
a zneužíváním uživateli 
s pomocí špičkových 
bezpečnostních funkcí. 

 Výrazně sníží provozní 
náklady díky nižší režii 
správy.

 Rychlé a jednoduché 
nasazení v jakémkoli IT 
prostředí prostřednictvím 
softwarové aplikace, cloudové 
služby, virtuálního  
či hardwarového zařízení.

 Podnikové funkce včetně 
automatického hlasového 
menu, videohovorů, front 
hovorů, konferenčních 
hovorů, přesměrování 
hovorů, převzetí a parkování 
hovorů či nahrávání.
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Telefonní funkce, které si uživatelé zamilují
■ íky Kerio Operator Softphone můžete přijímat a uskuteč ovat hlasové a video hovory,

poslouchat hlasové zprávy, nastavovat
přesměrování a sledovat historii hovorů – kdykoliv
a kdekoliv pouze prostřednictvím svého počítače.

■ S pomocí mobilní aplikace Kerio Operator
Softphone budou uživatelé moci volat a přijímat
hovory prostřednictvím mobilních zařízení se
systémem pple iOS či ndroid.

■ ednoduše klikněte na telefonní číslo v Kerio
Connect či webovém prohlížeči a volejte přímo z vašeho stolního telefonu nebo telefonní
aplikace.

■ Možnost volat, rychle přistupovat ke kontaktním údajům a protokolovat příchozí
a odchozí hovory prostřednictvím Salesforce.com.

■ ačněte využívat video hovory a posu te tak komunikaci na ještě vyšší úrove .

■ unkce automatického posílání hlasových zpráv na e mail, přesměrování hovorů, převzetí
a parkování hovorů, konferenčních hovorů, pagingu či podpory fa u.



Nízké provozní náklady
■ Snadná správa – nepotřebujete specializované a často drahé telefonní

techniky.

■ Rozhraní Kerio Operator a rychlé nastavení systému vám umožní dramaticky
snížit režii správy.

■ Nízké náklady spojené s VoIP a IP telefonií zásadně sníží měsíční výdaje.

Rychlé nasazení v jakémkoli IT prostředí
■

systémovými službami? Nainstalujte Kerio Operator jako softwarovou aplikaci
na počítač s vámi zvoleným hardwarem.

■ Integrujte do svého prostředí VMware virtuální zařízení Kerio Operator

systémem – a to vše na stejném hardwaru jako jiné aplikace.

■ Hardwarové zařízení Kerio Operator optimalizuje využití funkcí nástroje Kerio

softwarem Kerio Operator a zabezpečeným operačním systémem.

■ Vyberte si řešení Kerio Cloud Voice a správu serveru nebudete muset řešit vůbec!

Špičková ochrana
■ Obrana před hackerskými útoky na telefonní

systémy, ochrana zneužití a zajištění soukromí uživatelů s pomocí pokročilých
bezpečnostních technologií jako je šifrování hovorů.

■ Ochrana před hádáním hesel, nestandardním chováním a pokusům
o prolomení bezpečnosti.

■

sítě.
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