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ÚJABB DÍJAT ZSEBELT BE AZ 
ALCATEL-LUCENT

KEDVES PARTNERÜNK!

TARTALOM

Magazinunk júliusi számát is igyekeztünk úgy összeállí-
tani, hogy minél több innovatív és modern megoldást 
mutathassunk be Önöknek, melyek mind korunk leg-
újabb technológiáit használják fel azért, hogy munká-
ját, tevékenységét hatékonyan támogathassák. Bemu-
tatjuk például a ZyXEL „mindenre képes” vezeték nélküli 
hozzáférési pontját (AP), mely az Internet of Things je-
lenségre reagálva igen széleskörű felhasználási lehető-
séget rejt magában.

Az Alcatel-Lucent a napokban egy újabb díjat söpört 
be, ezúttal a nálunk is kapható Premium DeskPhone 
termékük kapta meg „Az év kommunikációs megoldá-
sa” elismerést, a következő oldalakon erről is olvashat 
egy rövid hírt.

Ebben a hónapban gyártóink közül a Panasonicot és 
megoldásait ismerheti meg részletesebben, valamint 
körbejárjuk az IP telefónia témáját is, hiszen egyértel-
műen e technológia felé haladunk. Ezt támasztja alá az 
Alcatel-Lucent Connect IP+ elnevezésű promóciója is, 
melyről bővebben is olvashat, ha továbblapoz.

Kellemes olvasgatást!

          Béke Gyula
                      ügyvezető igazgató
     Young B.T.S. Kft. 

ISMERJE MEG 
PARTNEREINKET! – 
PANASONIC

MEGÚJULT WEBOLDALUNK 
HAMAROSAN ELÉRHETŐ!

AZ ALCATEL-LUCENT IP 
PROMÓCIÓT INDÍT!

MEGOLDÁSAINK: AZ EGYRE 
NÉPSZERŰBB IP TELEFÓNIA
ÉS VOIP RENDSZEREK

„MINDENRE KÉPES”
AP-T KÍNÁL A ZYXEL

3

5 6

4

76

2



ÚJABB DÍJAT ZSEBELT BE AZ ALCATEL-LUCENT

Az Alcatel-Lucent a napokban bejelentette, hogy a 
Premium DeskPhone termékcsaládja kapta 2014-ben 
„Az év kommunikációs megoldása” díjat, melyet a 
TMC nemzetközi médiavállalat ítélt oda a gyártónak.
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Az Alcatel-Lucent új Premium 
DeskPhone készülékei egyesítik a mo-
dern tervezést a kiváló hangminőség-
gel, a praktikus funkciók pedig eddig 
példátlan kommunikációs élményt 
nyújtanak a felhasználóknak. Az IP és 
digitális technológiákkal is elérhető 
asztali telefonok egyaránt tökéletes 
választást kínálnak a kis-, közép- és 
nagyvállalatoknak, használatuk nagy-
ban növeli a cég belső és külső kom-
munikációjának hatékonyságát.

„Az Alcatel-Lucent Premium 
DeskPhone termékei igazi innováció-
kat mutattak be, és az elmúlt év leg-
jobb megoldásai között szerepelnek 
a hang, adat és videó kommunikáció 
terén. Mindig nagyon várjuk a gyártó 
újdonságait, melyek irányt mutatnak a 
kommunikációs megoldások piacán” 
– mondta Rich Tehrani, a TMC vezér-

igazgatója.

Miért a Premium DeskPhone készülékek a legjobbak?

•	 Az	integrált	alfabetikus	billentyűzet,	a	kijelző	háttérvilágítása,		
 a funkciógombok és az egyszerű navigáció segítségével a 
 felhasználó gyorsan és könnyen elérheti kapcsolatait és  
 irányíthatja a kommunikációt.
•	 Az	állítható	és	erős	talpaknak	köszönhetően	a	
 Premium DeskPhone telefonok akár az asztalon, akár a falon  
 kényelmes és biztos használatot nyújtanak.
•	 A	mobiltelefonokkal	szemben	a	Premium	DeskPhone	
 készülékek olyan továbbfejlesztett szélessávú 
 hangminőséggel rendelkeznek, amelynek hála a tárgyaló  
 felek úgy érezhetik magukat, mintha ugyanabban 
 a teremben ülnének.
•	 A	beépített	Bluetooth	technológia	rugalmasságával	és	a		
 számtalan kiegészítővel – mint például a kézibeszélő és a  
 headset – az új telefonok tökéletesen illeszkednek korunk  
 üzleti környezetéhez.



A Young B.T.S. Kft. kínálatában is 
megtalálhatóak a gyártó modern 
és innovatív kommunikációs meg-
oldásai, melyek célja a vállalati és 
üzleti kommunikáció fejlesztése és 
egységesítése, ezt pedig a terme-
lékenységet és hatékonyságot nö-
velő alkalmazások széles tárházával 
teszi lehetővé.

A Panasonic NSIP kommunikációs 
szervercsaládja ötvözi magában a 
hagyományos technológiát az IP 
alapú kommunikációval, valamint 
modern szolgáltatásaival lehetővé 
teszi a költséghatékony és gyors fej-
lesztést, bővítést. Minden NS köz-
pont azonos licencekkel bővíthető, 
valamint tökéletesen együttmű-
ködnek egymással. Nagy előnyük, 
hogy többek között egyedülálló 
módon rendelkezhetnek a ható-
ság által előírt, nem módosítható 
formátumú integrált hangrögzí-
tési megoldással, illetve a mai kor 

követelményeinek megfelelően 
mobiltelefon integrációs lehetősé-
gekkel is. A termékcsalád tagjai kö-
zött a kis-, közép- és nagyvállalatok 
is megtalálhatják az elvárásaiknak 
leginkább megfelelő szervert.

A Panasonic hibrid alközpontjai 
egyesítik az analóg, a digitális és az 
IP technológiát, és minden környe-
zetben és szegmensben megállják 
a helyüket. Az általunk kínált két 
alközponti család – az NCP és a TDE 
– rugalmasan bővíthető, nagy elő-
nyük, hogy minden technológiát 
egyesítenek magukban, továbbá a 
kis mellékszámú igényektől az akár 
több száz mellékes szállodai vagy 
nagyvállalati környezetig megállják 
a helyüket.

A TDA100DCP digitális alközpont 
a kis és a közepes méretű vállalko-
zások hagyományos alközpontja, 
mely analóg és/vagy ISDN fővonali 

képességekkel és 120 analóg mel-
lékes kiépítéssel rendelkezik. A köz-
pont egyesíti az analóg és a digitális 
(ISDN) technológiát, valamint gyor-
san és könnyen bővíthető nagy 
portszámú mellékoldali kártyákkal 
(24 port) bír, melyek alapkiépítés-
ben is képesek a hívószámkijelzés 
funkcióra. A többféle rendszerké-
szülék a nagyobb kezelői igényeket 
is könnyen kiszolgálja.

A TES824 analóg alközpont gyor-
san telepíthető, a legkézenfekvőbb 
megoldás olyan kis irodákba, ahol 
analóg fővonalakkal dolgoznak 
és kisszámú (8-24) mellékre van 
szükség. A központ beépített 
hangbeválasztó (DISA) menüvel 
rendelkezik, az alapkiépítés pedig 
rugalmasan és gyorsan bővíthető.

Napjainkban a vállalati kommu-
nikációs megoldásoknak az üzleti 
világ valós igényeinek kell megfe-

Partner rovatunk főszereplője ebben a hónapban a 
nagy múlttal rendelkező Panasonic gyártó, mely a 
szórakoztató elektronikai termékeken túl mára már 
az irodatechnikai megoldások terén is kiemelkedik 
versenytársai közül. 

Ismerje meg partnereinket!  
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HATÉKONY ÉS RUGALMAS 
VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ



A VoIP telefonálás legfőbb előnye, hogy nincsenek telefonköltségek a saját VoIP hálózaton belül az egymás 
közötti felhasználók között, így például a vállalat telephelyei közötti kommunikációra, illetve home office 
esetében is költséghatékony megoldást kínál. Ráadásul a kábelezési költségek is csökkennek, hiszen azonos 
hálózaton működhet a telefonos és a számítógépes rendszer. Ebből adódóan az üzemeltetési költségek is 
minimalizálhatóak, ugyanis egyetlen rendszergazda felügyelheti mindkét rendszert.

Ezt a technológiai irányváltást támogatja az Alcatel-Lucent új, Connect IP+ elnevezésű promóciója is. Ha az 
év végéig vásárol új Omni PCX Office RCE alközpontot, vagy bővíti már meglévő rendszerét, akár 50%-kal 
alacsonyabb áron juthat hozzá a gyártó IP megoldásaihoz. Az akció az IP terminálokra, DECT készülékekre, 
illetve az IP/SIP szoftver licencekre vonatkozik, továbbá a gyártó adatos termékeit is akciós áron vásárolhatja 
meg (switch, WIFI, accesspoint eszközök) a promóció végéig.

Az akció részleteivel, a promócióban szereplő termékekkel, illetve ajánlatkéréssel kapcsolatban keresse 
bizalommal a Young munkatársait.
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lelniük, azaz egyszerűbbé és jobbá kell tenniük 
a kommunikációt, alacsonyabb költségeket és 
nagyobb hatékonyságot kell eredményezniük, 
továbbá rugalmasan kell alkalmazkodniuk a válla-
latok működési módjához. A Panasonic termékei 
tökéletesen megfelelnek ezeknek az elvárások-
nak, mindenki megtalálhatja köztük az igényeinek 
megfelelő megoldást.

Szeretne hatékony és zökkenőmentes vállalati 
kommunikációt? Ismerje meg az általunk kínált 
Panasonic megoldásokat, melyek részletes is-
mertetőit megtalálhatja weboldalunkon.

Ön használ már IP megoldásokat? A világ 
egyértelműen az IP technológia felé halad, 
egyre többen használják ki a bennük rejlő 
lehetőségeket. Ezt mutatja az a tény is, hogy 
az elmúlt négy év során több mint 10%-
kal nőtt az IP eszközök használati aránya a 
világon. Hogy mi ennek az oka? 

AZ ALCATEL-LUCENT IP 
PROMÓCIÓT INDÍT!
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MEGOLDÁSAINK: AZ EGYRE 
NÉPSZERŰBB IP TELEFÓNIA ÉS 
VOIP RENDSZEREK

Megújult weboldalunk 
hamarosan elérhető!

Manapság egyre többet hallani az IP megol-
dásokról, ennek oka, hogy az elmúlt években 
népszerűségük jelentősen megnőtt. De mit is 
takar a VoIP telefonálás és minek köszönhető 
gyors ütemű terjedése?

A megújulás mindig fontos része egy cég életé-
nek, a Young B.T.S. Kft. esetében most érkezett 
el az idő, hogy továbblépjen annak érdekében, 
hogy ügyfelei még kényelmesebben és egysze-
rűbben ismerhessék meg a cég portfólióját és 
tevékenységét.

Éppen ezért hamarosan megújult honlappal várjuk partnereinket, melyet igyekeztünk úgy kialakítani, hogy egy 
átlátható, elegáns és maximálisan felhasználóbarát oldallal találkozhassanak a látogatók. Így például könnyedén 
és gyorsan megtalálhatóak az általunk kínált megoldások, melyek bemutatása már rögtön a főoldalról elérhető, 
valamint az egyes gyártók által kínált termékcsoportok is egy helyen tekinthetők meg az új felületen. A termék-
keresés is könnyebb és letisztultabb lett, így mindössze egy-két kattintással megtalálhatja a keresett eszközöket 
és megoldásokat.

Keressen rá új oldalunkra, bízunk benne, hogy mind a dizájn, mind pedig a funkcionalitás elnyeri majd tetszését, 
és segíti Önt a gyorsabb és hatékonyabb információszerzésben.

Az IP telefonálás olyan telefonálásra szolgáló technoló-
gia, ahol a hangátvitel a számítógépes hálózaton tör-
ténik. Fejlődése fontos technológiai ugrás a korábban 
használt (analóg telefon, ISDN telefon) megoldásokhoz 
képest. Az IP-telefonálás során az IP hálózaton keresztül 
–úgynevezett VoIP technológiával – történik a hang to-
vábbítása.

A VoIP hálózathoz a különböző VoIP adapterek segítsé-
gével akár a régi analóg eszközök is könnyedén csatla-
koztathatók. A legelterjedtebb és a jelenleg is leggyak-
rabban használt kommunikációs protokoll típusa a VoIP 
átvitel során a SIP (Session Initiation Protocol), amelynek 
segítségével akár cégünk több telephelyének telefonhá-
lózatát is összekapcsolhatjuk az interneten keresztül. 

A telepítés előtt egy előzetes audit szükséges ahhoz, 
hogy kiderüljön, a fejleszteni kívánt belső hálózat adott-
ságai megfelelnek-e a jelenlegi struktúrájukban 
az IP-telefonálásra vagy sem. 

Az IP technológiák használata kézzel 
fogható előnyökkel jár:

•	 Saját	belső	IP-s	hálózatunkat	is	használhatjuk	
 telefonálásra
•	 Nincsenek	telefonköltségek	saját	VoIP	hálózaton	
 belül az egymás közötti felhasználók között (pl. az  
 egyes telephelyek között vagy home office esetében)
•	 Csökkennek	a	kábelezési	költségek,	ugyanis	azonos		
 hálózaton működhet a telefonos és a számítógépes  
 rendszer
•	 Csökkennek	az	üzemeltetési	költségek,	hiszen	
 egyetlen rendszergazda tudja felügyelni mindkét 
 rendszert
•	 Garantált	a	kristálytiszta	hang	a	legújabb	G.722	
 kodek használatával
 
A Young B.T.S. Kft. által kínált Alcatel-Lucent, Panasonic és 
Siemens IP megoldások a legmodernebb technológiák 
használatát biztosítják egy új rendszer kiépítéséhez vagy 
a jelenlegi rendszer bővítéséhez. Megoldásaink között 
megtalálhatók az IP-telefonáláshoz szükséges kiegészí-
tők, amelyekkel akár egy teljes telefonos ügyfélszolgálat 
is kiépíthető.

Kerüljön előnybe a világszínvonalú IP megoldások se-
gítségével!

w w w . y o u n g . h u
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„MINDENRE KÉPES”
AP-T KÍNÁL A ZYXEL
A tajvani ZyXEL ismét előrukkolt valamivel: piac-
ra dobta NWA5301-NJ vezeték nélküli hozzáférési 
pontját (AP), melynek egyik legnagyobb előnye, 
hogy rendkívül széleskörűen felhasználható.

Mivel ma már egyre nagyobb az igényünk arra, hogy 
bárhol és bármikor hozzáférhessünk az internethez, 
egy új jelenség van terjedőben: az Internet of Things 
(IoT). Ennek alapját a napjainkban is jól megfigyelhető 
technológiai fejlődés adja, amely például lehetővé teszi 
azt is, hogy okostelefonunk automatikusan emlékez-
tessen minket a napi feladatainkra, amint elindulunk 
otthonról.

Az Internet of Things jelentős piaci potenciált rejt ma-
gában a hálózati megoldásokkal foglalkozó vállalatok 
számára. A ZyXEL új eszköze pedig erre a jelenségre 
reagálva gyors internetkapcsolatot és könnyen mene-
dzselhető erőforrást tesz lehetővé a jelenkor legnép-
szerűbb internetes eszközeihez, így például a smart 
televíziók, tabletek, notebookok, vagy a PoE képes IP 
telefonok számára is csatlakozási lehetőséget biztosít 
a világhálóra. A hozzáférési pont használatával a csat-
lakoztatott eszközök alkalmasak videók streamelésre, 
fájlok fel- és letöltésére, vagy akár széleskörű zenei szol-
gáltatások igénybevételére is. 

Az IoT trend folyamatos térnyerésével a jövőben még 
tovább szélesedhet a felhasználási terület, így később 
akár a fűtés, az áramellátás és a biztonsági berende-
zések irányítása is digitálisan menedzselhetővé válhat. 
Ehhez a ZyXEL terméke szélessávú, 802.11n dual-band 
vezeték nélküli folyamatos internet-elérést kínál.
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Rendszer- 
független 
telefonok és 
kiegészítők Biztonságos vállalati 

aktív eszközök  
(switch-ek)
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és integráció

400 órányi 
hívásrögzítés

Egységes üzleti  
kommunikáció


