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Yealink DECT ürünleri, kurumsal iş hayatı kullanıcılarına ölçeklenebilirlik ve artırılmış 
mobilite kazandırır; DECT IP Çok Hücreli Sistem W80B, depolar, oteller, showroom 
tipinde büyük mağazalar, ofisler, perakende ve çok antenli çözüm kullanması gereken 
diğer geniş alanlar. Yealink W80B ile firmanızda tüm kullanıcıları DECT telefon ile 
ulaşılabilir hale getirebilirsiniz. W80B IP Dect anten kurumsal seviyede profesyonel iş 
iletişimi çözümleri hakkında detaylı bilgi ve ücretsiz anten keşfi için 0216 340 76 40 bizi 
arayabilirsiniz.
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Kolay Kurulum, Hızlı Dağıtım

DECT IP Çok Hücreli Sistem, kullanıcılar ve satıcılar için kolay kurulum sağlar. Çok 
noktaya yayın olmayan bir ağ ortamında olsanız bile, sisteminizi daha hızlı ve daha 
kolay kurmanıza yardımcı olmak için W80B baz istasyonunun IP adresini doğrudan 
telefonunuzdan alabilirsiniz. Yealink’in DECT IP Çok Hücreli Dağıtım Araç Takımı, 
sistemi kolayca ayarlayabilen ve büyük ölçekli dağıtımları planlayabilen bazı ölçüm, 
kurulum ve yapılandırma adımları aracılığıyla herhangi bir W80B baz istasyonunun 
doğru konumunu hızla doğrular.

Kusursuz Dolaşım & Stabilite

DECT IP Çok Antenli Sistem olarak, kullanıcıların büyük iç ve dış mekanlarda serbestçe 
hareket etmelerini sağlayan kesintisiz bir dolaşım ve aktarma çözümü sunar. Sistem 
30 baz istasyonu ve 100 ahizeyi destekler, kablosuz kullanıcılar esneklik, kesintisiz 
dolaşım ve aktarım, HD ses kalitesi ve net iletişim ile keyif alabilirler.
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Dect Manager+Dect Anten = W80B

DECT IP Çok Antenli Sistem W80B, DM, DM-Base ve Base modunu destekler. Küçük 
sistem, biri DM-Base moduna, geri kalanı Base moduna geçerken 10-Base ağ sunar. 
Sistem 50 ahizeye ve 50 paralel aramaya kadar kaydı destekler. Orta sistem 30-Base 
ağları destekler, bunlardan biri DM moduna geçerken geri kalanı Base moduna geçer. 
Sistem, 100 ahizeye ve 100 paralel aramaya kadar kaydı destekler.

Gelişmiş Rehber Özellikleri

Sistem, Yerel Dizin, Uzak Telefon Defteri, LDAP ve XML Telefon Defteri dahil olmak 
üzere birden çok telefon defterine kolay erişim sağlar. Ayrıca, 3CX telefon rehberi ve 
BSFT XSI rehberi dahil olmak üzere PBX kontaklarıyla geniş çapta uyumludur.
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