VP-W80B
Het meercellige basisstation om
gemakkelijk draadloze dekking te
implementeren
Het Yealink W80B basisstation is onderdeel van het Yealink W80
Multi-Cell DECT systeem. Breid de schaalbare oplossing uit tot
maximaal 100 handsets en 30 basisstations en creëer een DECTnetwerk met uitstekende dekking door het hele pand. Ondersteunt
seamless roaming en handover.
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Multi-cell DECT basisstation
Tot 100 SIP accounts en handsets
Seamless handover en roaming
100 gelijktijdige gesprekken (8 per basisstation)
Tot 30 basisstations aan te melden
HD audiokwaliteit
Auto-provisioning
Gevoed via Power over Ethernet
Automatische versleuteling van gesprekken
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VP-W80B
Productinfo
DECT-netwerk met uitstekende dekking
Met de Yealink W80B creëert u een DECT-netwerk met uitstekende dekking door het hele pand.
De schaalbare oplossing is naar wens uit te breiden tot maar liefst 100 handsets en 30
basisstations en biedt capaciteit voor 100 gelijktijdige gesprekken. Om de basisstations aan
elkaar te koppelen heeft u nog wel de W80DM DECT Manager nodig (apart verkrijgbaar).
Hiermee beheert u tevens het complete netwerk.

Altijd een naadloze verbinding
De Yealink W80 zorgt ervoor dat u tijdens een telefoongesprek altijd een goede verbinding heeft.
Dankzij de seamless handover en roaming functie kunnen uw medewerkers bovendien vrij
rondlopen tijdens het telefoneren. Gebruikers worden namelijk altijd automatisch verbonden met
het dichtstbijzijnde basisstation, zonder dat de verbinding tijdelijk wordt onderbroken tijdens het
overschakelen. Gesprekken worden automatisch versleuteld om afluisteren tegen te gaan.

Eenvoudig in gebruik
Of u nu een installateur of een leek bent; het Yealink W80 DECT IP Multi-Cell System is
eenvoudig te installeren. Het systeem wordt gevoed via Power over Ethernet en is compatible
met meerdere Yealink DECT apparaten, waaronder de W56H, W53H, CP930W en DD Phone. U
hoeft al uw Yealink devices dus slechts aan één systeem te koppelen en beheert het complete
multi-cell netwerk via de web interface van de W80DM Dect Manager.

Toegang tot meerdere telefoonboeken
Het Yealink W80 DECT IP Multi-Cell Systeem biedt toegang tot meerdere telefoonboeken,
waaronder Local Directory, Remote Phonebook, LDAP en XML Phonebook. Daarnaast
ondersteunt het systeem ook PBX-contacten.
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