
Telesis Fiyat Listesi (rev.41)

Ürün Modeli Fiyat (kdv hariç)

PX24 mrX 678 $ (USD)

Başlangıç kapasitesine ilave edilecek kartlarla oluşturulabilecek kapasiteler

4 8 12
8 $678 $851 $1.008

16 $1.001 $1.155 $1.331
24 $1.297 $1.471 $1.627
32 $1.620 $1.774 $1.950
40 $1.917 $2.090 $2.247
48 $2.239 $2.393
56 $2.536

* (4+4) kanal zaman ayarlı, sesli yanıt ve ses kayıt donanımı (12.000 dakika) 
* Otonom Üniteler Kümesi (CAU) olma desteği (Lisans gerektirir.)
* Her abone için süresi ayarlanabilir sesli posta kutusu (12.000 dakika)
* Tüm aboneler için görüşme esnasında ses kayıt imkanı (12.000 dakika)
* Tüm dış ve iç hatlar için Caller ID desteği
* Görüntülü görüşme desteği
* Çağrı-ses kayıt raporlandırma ve ücretlendirme yazılımı (Xtools)
* Web arayüzü
* Bakım, programlama ve VoIP amaçlı ethernet donanımı
* Entegre SIP registrar / proxy / server
* 1 adet softphone yazılımı (Xphone)
* Analog ve sayısal abone toplamı kadar Xcom PC Konsol (CTI)
* Röle (2 adet)
* Akü destek ünitesi (Aküler ve akü kablosu hariç)
* Adaptör

Stok Numarası Açıklama

Lisanslar

W.PXFLSCCAUN Cluster lisansı 330 $(USD)
W.PXFVOIP002 VoIP lisansı (2 kanal) 194 $(USD)
W.PXFLSCRCRD Hat kayıt lisansı (Bir port için) 110 $(USD)
W.PXFLSCXSIP XSIP lisansı (Xphone, Xphone Mobil, ITS7 ve VTS480 IP set için) 40 $(USD)
W.PXFLSCXSES DVR lisansı - İlave (Sekiz kanal karşılama, sekiz kanal mesaj bırakma) 539 $(USD)
W.PXFLSCX016 İç hat kartı lisansı (16 port) / Sayısal iç hat kartı lisansı (15 port) 364 $(USD)
W.PXFLSCX008 İç hat kartı lisansı (8 port) / sayısal iç hat kartı lisansı (8 port) 182 $(USD)
W.PXFLSCDATF Dış hat kartı lisansı (8 port) 178 $(USD)
W.PXFLSCD004 Dış hat kartı lisansı (4 port) 90 $(USD)
W.PXFLFDXCOM Fidelyo protokol lisansı 512 $(USD)

Donanımlar

1.PX0DASF016 İç hat kartı, 16 port (Lisans  gerektirir) 255 $(USD)
1.PX0DASRJ16 İç hat kartı, 16 port, RJ11 soketli, (Lisans  gerektirir) 255 $(USD)
1.PXDASF08RJ İç hat kartı, 8 port (Lisans gerektirir) 142 $(USD)
1.PXDATGRJ02 Dış hat kartı, 8 port, RJ11 soketli - Yeni tasarım (Lisans  gerektirir) 152 $(USD)
1.PXFDATGR02 Dış hat kartı, 8 port - Yeni tasarım (Lisans  gerektirir) 152 $(USD)
1.PXDATG04RJ Dış hat kartı, 4 port (Lisans gerektirir) 84 $(USD)
1.PX0DAH0804 PX24 hibrit kart (8 analog abone, 4 analog dış hat, lisans gerektirir) 206 $(USD)
2.DDSKRTX001 Sayısal abone kartı, 15 port (Lisans gerektirir) 260 $(USD)
2.DDSKRTHALF Sayısal abone kartı, 8 port (Lisans gerektirir) 144 $(USD)
1.LTFYPSPWRX PX24 mrX / mr7 / mr6 / mr5 için adaptör (Akü destekli) 63 $(USD)
1.KBLPXMUAKU PX24 mrX / mr7 / mr6 için akü bağlantı kablosu 7 $(USD)
1.DTS480TUST Tuş takımı (VTS480 / DTS480 / Nanr r6 için) 17 $(USD)
1.UD480C13XX Spiral kordon 4 $(USD)
1.PXMR6ASKIX PX24 mrX / mr7 / mr6 yan askı parçası (Plastik kabinet için) 19 $(USD)
1.PXMR619IAD PX24 mrX / mr7 / mr6 19 inch rak adaptörü 19 $(USD)

PX24 mrX IP kurulum bedeli (Montaj, programlama, eğitim dahil) 500 $(USD)
Profesyonel DVR kurulum bedeli (Kurulum, programlama, eğitim dahil) 90 $(USD)
IP abone kurulum bedeli (Programlama ve eğitim dahil, 1 abone için) 30 $(USD)
IP dış hat (VoIP) kurulum bedeli (Programlama ve eğitim dahil, 1 hat için) 50 $(USD)

İlave Donanım, Lisans ve Kurulum Fiyatları

Fiyat (kdv hariç)

Kurulum

PX24 mrX santrallarda fiyata dahil olanlar:

AçıklamaStok Numarası 

DIŞ HATLAR

4.PXMSNTRXAU 
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4 dış, 8 iç, 2 sayısal,  2 kanal VoIP Kanalı kapasiteli Otonom 
IP sayısal hibrit santral  


