
Aastra 700

Aastra 700 – monipuolinen viestintäjärjestelmä, jonka 
kattava sovellusvalikoima sopii 50–300 käyttäjän 
pk-yritysten tarpeisiin 

 Virtuaalinen palvelinkortti – sovellukset on asennettu 
valmiiksi yhdelle Aastra Server Unit – Embedded (ASU-E) 
-palvelinkortille. Näin voidaan säästää tilaa ja energiaa ja 
nopeuttaa laitteiden ja sovellusten asennusta.

 Hallintatoimet voidaan tehdä yhdestä Web-pohjaisesta 
käyttörajapinnasta.

 Integroitu matkapuhelinratkaisu – työntekijät voivat 
käyttää kaikkia pöytäpuhelintoimintoja matkapuhelimillaan 
ja heidät tavoittaa aina samasta numerosta, mikä parantaa 
heidän tuottavuuttaan.

 Läsnäolotietojen hallinta tehostaa puhelujen hallintaa, 
viestien käyttöä ja soittojen estämistä.

 Kehittynyt yhteyskeskusratkaisu ja palkittu Solidus eCare 
-ohjelmisto varmistavat erinomaisen asiakaspalvelun ja 
sisältävät asiakashankintatyökaluja.

 Ratkaisu tukee sekä IP/SIP-yhteyksiä että perinteistä 
keskuslinja ja alanumero -järjestelmää erilaisissa asiakkaiden 
tarpeiden mukaisissa kokoonpanoissa.

 Kattava pöytä- ja matkapuhelinpäätelaitteiden valikoima 
soveltuu sekä IP/SIP- että TDM-ympäristöjen vaatimuksiin. 

SIP/IP-pöytäpuhelimia ja/
tai IP DECT- tai ohjelmisto-

puhelimia

Matkapuhelinala-
liittymiä

Analogisia Digitaalisia Integroituja  
DECT-puhelimia

Yhteensä 

150 300 0 0 0 450
300 150 0 0 0 450
300 22 128 0 0 450
300 22 64 64 0 450
300 22 32 96 0 450
300 22 32 64 32* 450
300 22 32 32 64* 450
300 0 32 32 86* 450

*laskettu 150 TDM-liittymän raja-arvolla, todelliset yhdistelmät voivat vaihdella

Aastra 700 -peruskokoonpano 
sisältää seuraavat osat:

 Viestintäjärjestelmä

 Hallintasovellukset: 
       • Manager Provisioning 
       • Manager Telephony System

 Contact Management (CMG) 
Lite  
       • NOW Attendant 
       • Web Users

 OneBox Unified Messaging

 3 vuoden ohjelmistotakuu

 
Valinnaiset tuotteet:

 Solidus eCare Lite (yhteyskeskussovellus)

 CMG-kalenteriliitäntä 

 CMG Vierailijasovellus 

 Matkapuhelinsovellukset: AMC ja AMC+ 

 InTouch-ohjelmistopuhelin 

 Kolmen vuoden ohjelmistotakuu 

 Lisää alaliittymälisenssejä (analogisia tai digitaalisia  
IP-, DECT tai matkapuhelimia), enintään 300 käyttäjää  
(450 alaliittymää)



Aastra 700 -perusosat 
Aastra 700 on kaiken kattava ratkaisu pienille ja keskisuu-
rille yrityksille. Yhtenäiseksi paketiksi kootuista perus-
sovelluksista koottu ja valinnaisia lisätuotteita sisältävä 
Aastra 700 -ohjelmisto toimitetaan valmiiksi ASU-E-palve-
linkortille ladattuna. 

Aastra 700 -laitteiston osat

Telephony System -järjestelmä sisältää kaksi perusosaa: palve-
limen ja mediayhdyskäytävän. Kyseessä on erillisjärjestelmä, 
joka sisältää yhden virtuaalisessa Linux-palvelimessa toimivan 
puhelinhallintapalvelimen ja asiakkaan ympäristöön soveltu-
vat mediayhdyskäytäväresurssit.

 
3U-kokoinen paketti 
Kuvassa ASU-E-palvelin on asennettu 3U-runkoon.

Tähän kokoonpanoon kuuluu mediayhdyskäytäväyksikkö (Me-
dia Gateway Unit- eli MGU-piirilevy), sen alapuolelle sijoitetut 
TMU-piirilevy ja ASU-E-palvelinkortti, johon ohjelmisto on 
asennettu valmiiksi. Vapaaksi jää kaksi korttipaikkaa, joihin 
voidaan asentaa perinteisten alaliittymien rajapintakortteja 
(esimerkiksi analoginen tai digitaalinen järjestelmä, DECT- tai 
CAS/MFC-R2- ja MFU -kortit). Tämä on tyypillinen "puhdas" 
kokoonpano tai vanhan järjestelmän korvaava kokoonpa-
no asiakkaille, jotka haluavat siirtyä käyttämään ensisijaisesti 
IP/SIP-yhteyksiä ja aloittaa yhtenäisen ja yhdistetyn viestin-
nän sovellusten käytön jokapäiväisessä liiketoiminnassaan. 

4U-kokoinen paketti
4U-paketti sisältää 3U-rungon ja siihen kytketyn 1U-rungon, 
johon on asennettu ASU-E-palvelinkortti. Tässä kokoonpanossa 
3U-runkoon voidaan asentaa enemmän perinteisten alaliitty-
mien rajapintakortteja (keskuslinja- ja alaliittymäkortteja), joten 
niitä varten ei tarvita lisärunkoa. 

Tässä kokoonpanossa valmiiksi asennetun ohjelmiston sisältävä 
ASU-E-palvelinkortti on asennettu 3U-rungon ylälevyn päälle 
kiinnitettyyn 1U-runkoon. 

Tällöin 3U-rungossa on vain MGU-piirilevy ja sen alle sijoitettu 
TMU-piirilevy. Vapaaksi jää neljä korttipaikkaa, joihin voidaan 
asentaa perinteisten alaliittyminen rajapintakortteja (esimerkiksi 
analoginen tai digitaalinen järjestelmä, DECT- tai CAS/MFC-R2- 
ja MFU-kortit). Tämä kokoonpano on tyypillinen järjestelmää 
vaihtaville asiakkaille, jotka haluavat säilyttää suuren osan 
järjestelmän analogisista tai DECT-päätelaitteista, mutta 
haluavat samalla aloittaa siirtymisen IP/SIP-päätelaitteisiin 
ja yhtenäisen ja yhdistetyn viestinnän sovellusten käyttöön 
jokapäiväisessä liiketoiminnassa. 

Aastra Server Unit – Embedded (ASU-E) 
ASU-E-palvelinkortti sisältää puhelunhallintapalvelimen ja  
Aastra 700 -sovellukset. ASU-E-palvelinkortti on standardinmu-
kainen COMXpress-moduuli (virrankulutus 35–45 W). 

Tärkeimmät ominaisuudet:
 2,26 Ghz:n Core 2 Duo -suoritin

 Oletuskokoonpanossa 8 Gt muistia 

 2 x160 Gt:n SATA-kiintolevy

 2 Ethernet-porttia

 1 VGA-portti

 4 USB 2.0 -porttia
 
Mediayhdyskäytäväyksikkö (MGU)
Mediayhdyskäytävä yhdistää IP-järjestelmän ja perinteisen 
puhelinverkon. MGU-piirilevy on 3U-runkoon asennettava 
standardikokoinen piirilevy. Sen ominaisuudet ovat seuraavat:

 Liitännät IP-verkkoihin (lähiverkkoon) sekä julkisiin (PSTN/
PLMN) ja yksityisiin piirikytkettyihin verkkoihin

 4 x E1/T1 PRI ISDN -liitäntä

 1 x E1/T1 PRI ISDN QSIG -liitäntä

 256 digitaalista resurssia (DSP) muiden tekniikoiden ja IP-
tekniikan välistä äänisignaalien muuntamista varten (koodekit)

 3U-runkoon asennettavien ELU33- (digitaalinen), ELU34- 
(analoginen) ja ELU31 (DECT) TDM -alaliittymäkorttien tuki

 3U-runkoon asennettavien TLU83- (analoginen), TLU76/13-
MFU (CAS/MFC-R2)- ja TLU79 (ISDN BRI) TDM -keskusjohtokort-
tien tuki 

 Matkapuhelinliittymien DTMF-vastaanottimet

 Integroitu tiedotteiden tallennus- (RVA, Recorded Voice 
Announcement) ja jonotusmusiikkipalvelujen (MoH, Music on 
Hold) tuki



Puhelinjärjestelmät

Manager Provisioning
Manager Provisioning on käyttäjien tietojen käsittelyyn tarkoi-
tettu kattava ratkaisu, joka voidaan integroida yrityksen IT-osas-
ton järjestelmiin SOAP-pohjaisen API-liittymän avulla.

Manager Provisioning -sovellusta voidaan käyttää HTTP-yhtey-
den kautta tavallisilla Web-selaimilla, kuten Microsoft Internet 
Explorerilla tai Mozilla Firefoxilla. Suojausta varten sovelluk-
sessa on TLS HTTPS -tuki.

Myös Telephony System -järjestelmän loppukäyttäjät (tilaajat) 
hyötyvät Manager Provisioning -sovelluksesta. Manager Provi-
sioning -sovelluksen voi määrittää niin, että kuka tahansa käyt-
täjä voi kirjautua sovellukseen ja muokata ja aktivoida omia 
soittoluetteloita sekä muokata toimintonäppäimiä puhelinkoh-
taisesti. 

Työasemien järjestelmävaatimukset: 

 Microsoft Internet Explorer 7.0 tai uudempi

 Mozilla Firefox 3.0 tai uudempi 

Manager Telephony System
Manager Telephony System -sovelluksen helppokäyttöisessä 
Web-käyttöliittymässä ylläpitäjät voivat tehdä hallintatoimia 
nopeasti ja helposti tehtävälähtöisten toimintojen avulla. 
Kenttien nimet ja arvot on ilmaistu selkeästi ja ne on ryhmitelty 
loogisesti tehtäväkohtaisesti, joten niiden käyttö on helppoa.

OneBox Unified Messaging

OneBox Unified Messaging on skaalautuva ratkaisu, joka 
suoriutuu kaikkein vaativimmastakin puheviestintätoimin-
noista kaikenkokoisissa yrityksissä pienistä toimistoista 
useassa toimipisteessä toimiviin suuryrityksiin. 

Aastra 700 -perusratkaisun sisältämä OneBox-puheposti on 
monipuoliset toiminnot sisältävä puheviestintäjärjestelmä, 
joka tukee kaikkia perinteisiä vastaajatoimintoja ja joka 
voidaan laajentaa kattavaksi yhtenäisen viestinnän ratkai-
suksi ja faksijärjestelmäksi. OneBox sisältää myös automaat-
tivälittäjätoiminnot, joiden avulla saapuvat puhelut voidaan 
ohjata puhelun vastaanottajan mieltymysten ja tila-asetusten 
mukaisesti ilman puhelunvälittäjää. Valinnaisen Voice Intercept 
Messaging (VIM) -sovelluksen avulla käyttäjät voivat määrittää 
käyttäjätiloilleen oletusasetukset ja tervehdykset poissaolo-
tilojen mukaan. Soittajille ilmoitetaan asetusten mukaisesti 
käyttäjän tavoitettavuudesta ja annetaan erilaisia vaihtoehtoja 
puhelun ohjaamisesta. 

Käyttäjät voivat kuunnella vastaajaansa tulleet viestit ja hallita 
oletusasetuksiaan Web-selaimella, matkapuhelimella tai työpu-
helimella. OneBox on ihanteellinen ratkaisu organisaatioiden 
puheviestintätarpeisiin. 

Aastra 700 -järjestelmän kapasiteetti on 50–300 OneBox VM 
-puhepostilaatikkoa.

Aastra 700 -sovellukset
Contact Management (CMG) -paketti

CMG Lite
 Contact Management (CMG) Lite sisältää seuraavat työkalut: 

       • NOW Attendant 
 > NOW 
 > Phone Book 
       • Web Users 
 > Office Web 
 > Office Quick 
 > InReach SN 
 > Corporate Directory for IP phone 
 > CWI

NOW Attendant on puhelunvälittäjien työkalu, jonka avulla 
voi käsitellä suuren määrän sisäisiä ja ulkoisia puheluita erit-
täin tehokkaasti. Puheluun liittyvät hakemiston hakutulokset 
ja yhteysprofiili tulevat automaattisesti näkyviin ponnahdusik-
kunaan. Koska järjestelmä on integroitu CMG-puhelinluette-
loon ja jatkuvasti päivittyvään CMG-tilatietojen tietokantaan, 
puhelunvälittäjällä on käytettävissään tarkat tiedot tuhansista 
työntekijöistä: ovatko he tavoitettavissa, mitä he tekevät par-
haillaan, milloin he ovat tavoitettavissa, mikä heidän asemansa 
organisaatiossa on, voivatko kollegat vastata puheluihin heidän 
puolestaan.

Phone Book -sovelluksen avulla voi luoda yrityksen puhelin-
luettelon tuomalla tiedot CMG-tietokannasta. Tiedot voi ryhmi-
tellä monilla eri tavoilla, kuten aakkosjärjestykseen, osastoittain 
tai sijainnin mukaan. Puhelinluettelossa voi esimerkiksi valita 
näytettäväksi joko kaikki organisaation yksiköt tai vain paikal-
lisen yksikön tiedot.

Office Web / Office Quick -sovelluksella loppukäyttäjät voivat 
hallita saapuvia puheluitaan esimerkiksi kokouksissa ja liike-
matkoilla. Käyttäjällä on lisäksi käytettävissään reaaliaikainen 
puhelinluettelo, jossa näkyvät myös yhteysluettelossa tai ryh-
mässä olevien kollegojen läsnäolotiedot.

InReach Social Network (SN) -sovelluksen avulla voit kehittää 
yrityksellesi ammattimaisen verkostoympäristön ja ylläpitää 
sitä. Sovelluksen avulla työtoverit voivat työskennellä ryhmis-
sä, jakaa tietoja ja asiakirjoja, hallita toiminto- ja tilatietojaan 
sekä tehdä hakuja yrityshakemistosta.

Työasemien järjestelmävaatimukset:
 Intel-pohjainen PC, vähintään 300 MHz ja 128 Mt RAM-muistia

 Vähintään 17-tuumainen näyttö, suositustarkkuus 1 024 x 768

 Windows 7, XP Pro tai Vista

 Internet Explorer 6.0, 7.0 tai 8.0

 Verkkoliitäntä

Järjestelmän kapasiteetti ja ennakoitu suoritusteho:
 50–300 CMG-toimistokäyttäjää 

 1–3 puhelunvälittäjää
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Aastra 700 -ratkaisuun liittyvät tekniset tiedot

Aastra MX-ONE Manager Telephony System EN/LZT 102 4105 
Aastra MX-ONE Manager Provisioning EN/LZT 102 4046
Aastra OneBox 5.0 EN/LZT 102 4137
Aastra CMG NOW Attendant EN/LZT 102 4138
Aastra CMG Business User EN/LZT 102 4120
Aastra InReach SN EN/LZT 102 4133
Aastra Solidus eCare Lite EN/LZT 102 4091

Aastra Mobile Client (AMC) EN/LZT 102 4043
Aastra Mobile Client plus (AMC+) EN/LZT 102 4140

Aastra MX-ONE Mobile Extension EN/LZT 102 3765
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CMG-kalenteriliitäntä
Tiedot sijainnistasi ja tapahtumistasi voidaan siirtää automaat-
tisesti kalenterisovelluksesta (kuten Microsoft Officesta/Outloo-
kista, Lotus Dominosta/Notesista tai Novellista/GroupWisesta) 
CMG-sovellukseen, jossa ne ovat puhelunvälittäjien, toimisto-
käyttäjien, IVR-järjestelmän ja Mobile Client -järjestelmän käy-
tettävissä. 

CMG Vierailijasovellus
Tämä sovellus on kehittynyt vierailunhallintarutiini, joka 
tukee vieraan isännän, avustajan ja vastaanottajavirkailijan 
sekä vierailijan toimintoja ja varmistaa, että kaikki vierailijat 
saavat VIP-kohtelun. Sovelluksessa on työkalut nelivaiheiseen 
vierailunhallintaan: valmistelu ja vierailijan ennakkorekisteröinti, 
tervetulotoivotus ja rekisteröinti vastaanotossa, sisäinen 
isännöinti ja loppuraportointi. Kaikki vaiheet on integroitu 
CMG-järjestelmään. 

Solidus eCare Lite

Solidus eCare on kaiken kokoisille yrityksille sopiva IP-yhteyk-
siä ja langattomia laitteita tukeva yhteyskeskusratkaisu, joka 
sisältää kattavat IP-perustaiset yhteyskeskustoiminnot. Solidus 
eCare on Mobile Extension -yhteensopiva, joten yhteyskeskuk-
sen asiakaspalvelijat voivat käyttää kaikkia toimintoja omasta 
sijainnistaan riippumatta – työskentelivätpä he sitten pääkont-
torilla, sivutoimipisteessä tai muussa etäpisteessä.

Järjestelmän kapasiteetti ja ennakoitu suoritusteho:
 5–50 Solidus eCare -asiakaspalvelijaa

 500 asiakaspalvelupuhelua tunnissa

Aastra Mobile Client -sovellukset

AMC
AMC on matkapuhelinten sovellus, joka muodostaa automaat-
tisesti yhteyden Aastra Mobile Extension -palveluun. Sen avulla 
voit integroida matkapuhelimet osaksi viestintäjärjestelmää. 
Liikkuvat käyttäjät voivat käyttää omaa lyhytnumeroaan ja 
alanumeroaan sekä Aastra Mobile Extension -toimintoja eli he 
voivat käyttää perinteisiä viestintäjärjestelmän palveluja aivan 
kuin pöytäpuhelimella. Lisäksi AMC-sovelluksen dynaaminen 
puheluiden ohjaus halvimman hinnan mukaan (LCR) mini-
moi matkapuheluiden verkkovierailukustannukset ohjaamalla 
puhelut edullisinta reittiä pitkin. 

AMC+
AMC+ voidaan joko integroida matkapuhelinoperaattorin 
IN-palveluihin tai reitittää työasemasovelluksen avulla 
Aastran viestintäjärjestelmään. Sen avulla käyttäjät ovat aina 
tavoitettavista samasta numerosta siitä riippumatta, mitä 
laitetta he kulloinkin käyttävät. Tämä parantaa käyttäjien 
viestintätehokkuutta merkittävästi. AMC+ tukee kaikkia AMC-
sovelluksen toimintoja, kuten verkkovierailukustannuksia 
pienentävää LCR-toimintoa. Toinen matkapuhelinkustannuksia 
pienentävä toiminto on AMC+ Dual Mode -toiminto. 
Se pienentää kustannuksia merkittävästi muuttamalla 
matkapuhelimen SIP-puhelimeksi, kun käyttäjä on langattoman 
Wi-Fi-verkon alueella. Huomautus: AMC+-sovellusta varten 
tarvitaan lisäpalvelin. 


