
OpenScape Business
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için eksiksiz  (all-in-one) 
Tümleşik İletişim Çözümü 

Tümleşik İletişim çözümleri ile performansınızı arttırın ve 
işletmenizi daha üst  seviyelere taşıyın.  



Unify tarafından yapılan bir araştırmaya 
göre, çalışanlar kendilerine sunulan 
geniş iletişim seçeneklerini (telefon ve 
e-posta, faks, anlık mesajlaşma veya sosyal 
medya) kullanırken çeşitli zorluklar ile 
karşılaştıkları farkedilmiştir..

Bu durum, çalışanların takım 
performansı, üretkenlik ve müşteri 
iletişimleri üzerinde önemli etkiler 
yaratmaktadır. 

İletişim maliyetleri 
İletişim kurma yöntemleri çeşitlilik 
gösterdikçe ve ekipler daha sanal bir 
nitelik kazandıkça, ekiplerin seyahat 
masrafları ve çalışanların birbirleri ile 
iletişim kurma maliyetleri de artmaktadır.

Günümüz işletmeleri, sayısı her geçen 
gün artan mobil çalışanlarına efektif  
bir iletişim platformu sunmalıdır. Hatta 
evden çalışan personelin veya Kendi 
Cihazını Getiren (BYOD) çalışanların, 
işyerlerinde kullandığı iletişim 
platformuna yönetim ve güvenlik 
maliyetlerinin taşınarak bu cihazları 
kolaylıkla kullanabilmeleri gerekir. 

Ayrıca, uzak ve sanal ekiplerin daha 
verimli işbirlikteliği için kullandıkları sesli 
ve görüntülü konferans maliyetleri de her 
geçen gün artmaktadır.  Kullanılan bu 
cihazların ve teknolojilerin sistem ağına 

entegre edilme sürecinin karmaşıklığı da 
göz önüne alındığında maliyet daha da 
artmaktadır.

Müşteriye sunulan hizmetler 
Yukarıda değinilen  önemli hususların 
yanı sıra, müşterin talepleri de her geçen 
gün artmaktadır. Artık müşterilerde 
kendi koşullarına göre, sosyal iletişim 
ağları, canlı web sohbetleri veya telefon 
gibi iletişim olanaklardan faydalanmak 
istiyorlar. Şirketlerin söz konusu bu 
olanakları  ne ölçüde ve nekadar etkin 
kullandıkları - müşterilerine ne kadar 
hızlı dönüş yaptıkları-  müşterilerini 
korumalarına veya kaybetmelerine sebep 
olmaktadır. 

 Tümleşik İletişim (UC), tüm bu 
talepleri karşılayabilmenizi  sağlar.
Tümleşik Hizmetler 
Tümleşik İletişim, personelinizin  tüm 
iletişim yöntemlerini - e-posta, telefon, 
faks, anlık mesajlaşma, video konferans, 
sanal işbirliği ve daha fazlası- tek bir 
platformda toplamaktadır. Bu sayede, 
ekranlar, programlar, kontak listeleri, 
e-posta hesapları ve tüm diğer öğeler 
arasında geçiş yapma zorunluluğu ve 
zaman kaybı da ortadan kalkar.

‘’Şimdi, Unify’ın 
sunduğu Tümleşik 
İletişim çözümleri 
ile ekiplerin kollektif 
çalışmalarını  ve 
performanslarını 
arttırma zamanı.” 

İşletmeler İçin Gelişmeyi 
Sağlayan Fırsatlar
Herhangi bir işletmenin başarısı, büyük ya da küçük ölçekli 
olmasına bakılmaksızın kurduğu iletişimin verimliliğine bağlıdır.

Günümüzde küçük ve orta ölçekli işletmelerde ekiplerin çalışma 
modelleri artık daha sanal ve çalışanlar da daha mobil hale 
geldiklerinden; ekiplerin  iş arkadaşlarıyla, müşterileriyle ve iş 
ortakları  ile sürekli  iletişim halinde olmaları önemli unsurlardan 
biri haline gelmiş durumdadır.

Küçük ve orta ölçekli işletmelere 
yönelik tasarlanmış olan OpenScape 
Business Tümleşik İletişim çözümü ile 
performansınızı artırabilirsiniz 

OpenScape Business, özellikle 
günümüzün dinamik küçük ve orta ölçekli 
işletmelerinin farklı iletişim ihtiyaçlarını 
karşılamak için tasarlanmıştır. Ve ister 
geleneksel ister tam donanımlı tümleşik 
iletişim platformu olarak kullanılsın, 
maliyet tasarruflu, kullanımı kolay ve tek 
bir platform olarak sunulur. 

Temel Tümleşik İletişim özellikleri  
ile önceden yapılandırılmış şekilde 
tasarlanan OpenScape Business, 
kurulumu kolay, ölçeklenebilir ve IP 
tabanlı Tümleşik İletişim’i kullanıcılara 
en kolay yol ile sunar.

OpenScape Business uygulamasının 
Önemi 
OpenScape Business, işletmelerin        
-müşteri ve çalışanlarına- iletişim 
süreçlerini hızlandırılarak müşteri 
taleplerinin  hızla karşılanmasına, takım 
çalışması ve karar verme sürecinin 
gelişmesine, mobil çalışanların 
ofiste olma ihtiyacını duymadan  
çalışabilmelerine yardımcı olur. 

OpenScape Business, çalışanlara ofisde, 
yolda veya evde, tek tuşla konferans 
başlatabilmekten sosyal işbirliği 
araçlarına ulaşıma kadar, güçlü iletişim 
uygulamalarına kolaylıkla erişim 
sağlayarak  çalışanların verimliliğini 
artırmakta ve daha fazla faaliyet 
gerçekleştirmelerine olanak sağlar.

Diğer yandan cihaz, lokasyon veya 
network ayrımı gözetmeksizin dağınık 
yapıda ve uzaktan çalışanlar arasında 
etkili ve güvenli iletişim sağlayarak 
bağımsız mobilite ve her yerden işbirliği 
imkânı sunar.   

Esnek kurulum modelleri sayesinde, 
ilave bir donanım gerektirmeden,  sesten 
Tümleşik İletişime kadar ölçeklenebilen, 

mevcut altyapı üzerine sanal veya bina 
içi sunulabilen hizmetler sayesinde 
limitli bütçelerin maksimize edilmesine 
ve yüksek operasyon maliyetlerinin 
azaltılmasına yardımcı olur. Tümleşik 
İletişim özellikleri, seyahat masraflarının 
ve 3rd party konferans çözüm 
maliyetlerinin optimize edilmesine 
imkan sağlar. 

Eşsiz bir Küçük-Orta Ölçekli 
İşletme Çözümü
• Mevcut iletişim altyapısına 

bakılmaksızın ve diğer tedarikçilere 
kıyasla tek bir kutu içerisinde daha 
fazla telefon hizmeti ve Tümleşik 
İletişim fonksiyonu. 

• Tümleşik İletişim özellikleri veya daha 
fazla sayıda kullanıcıya destek vermek 
istendiğinde, mevcut sistemi kaldırma 
ve yenisi ile değiştirme zorunluluğu 
olmaksızın sahip olma deneyimi.

• Kurumsal kalite, mevcut ağ 
bağlantıları ile internet üzerinden Ses 
iletim (VoIP) uygulaması ile maliyet 
tasarrufu. 

•  Sesten Tümleşik İletişime geçişte kolay 
ve en uygun maliyetli çözüm. 

• Internet tabanlı mimarisi ile ve diğer 
sağlayıcılara kıyasla, daha fazla mobil 
platform üzerinde Tümleşik İletişim 
sunabilme özelliği. Android, Windows, 
iOS ve birçok web tabanlı uygulama 
desteği.  

• İnternet tabanlı yönetim araçları 
sayesinde eşsiz ve kolay destek 
sağlama. 

Yazılım Güncelleme Hakları
OpenScape Business, daima en son 
teknoloji olanaklarına ulaşmanızı 
sağlayan 3 yıllık Yazılım Güncelleme 
Garantisi ile yatırımın koruması ve 
güvenilirliği sağlamaktadır 

“OpenScape Business, 
özellikle  günümüzün 
dinamik küçük ve orta 
ölçekli işletmelerinin 
farklı   iletişim 
ihtiyaçlarını karşılamak 
için tasarlanmıştır.”
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OpenScape Business
Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış Tümleşik İletişim Çözümü

• Kapsamlı ve her şey dahil  Tümleşik 
İletişim platformu: Durum bilgisi, 
telefon, konferans görüşmesi, dahili 
mesajlaşma, sesli mesaj, adres defteri, 
faks, çağrı  merkezi. 

• MS Outlook programının bir parçası 
olarak, sadece bir kaç tık ile  Tümleşik 
İletişim uygulamasına kolay erişim!  

•  Güvenlik, güvenilirlik, hizmete 
elverişlilik ve yönetilebilirlik sağlayan 
güçlü mimari tasarım. 

• OpenStage, mobil telefon veya internet 
tabanlı istemciniz üzerinden gerçek 
zamanlı video görüşmesi  yapmanızı 
sağlayan Tümleşik İletişim sistemi. 

One Number Service
(Tek Numaradan Hizmet)
Nerede olduğunuzdan veya 
kullandığınız cihazdan bağımsız olarak 
tek bir numara ile ulaşılabilir olun. 
Bunun için tek yapmanız  gereken ofis 
numaranızı paylaşmak; geriye kalan 
tüm işlemleri sistem halleder. 

Outlook Entegrasyonu
MyPortal for Outlook 
uygulaması ile tümleşik 
iletişim özelliklerini grupware 
uygulamalarına kolaylıkla 
entegre edebilirsiniz. 

Web-Collaboration
Bulunduğunuz her yerden 
toplantılara ve video 
konferanslara katılabilir, 
diğer katılımcılar ile etkili 
bir biçimde çalışmaya 
devam edebilirsiniz. 

Entegre Durum Bilgisi
Ekip üyelerinin müsaitliğini ve onlarla en iyi 
ne şekilde iletişime geçebileceğinizi görün. 
Ofis dışında iken gelen çağrıları otomatik 
olarak cep telefonunuza yönlendirmek için 
Durum Bilgisi özelliğini kullanabilirsiniz.. 

Sık Kullanılanlar Listesi 
Sürekli irtibat halinde olduğunuz iş 
arkadaşlarınızın iletişim bilgilerini 
elinizin altında tutabilir, ihtiyaç halinde 
tek tık ile istediğiniz kişiye ulaşabilirsiniz. 

Canlı Konuşma Kaydı 
Not almak için 
uğraşmadan önemli 
görüşmelerin ayrıntılarını 
kaydedebiliriniz

Gelen Çağrı Pencereleri
Gelen çağrılarınızı PC 
ekranında görüntüleyebilir, 
çağrıların yanıtlayabilir 
veya yönlendirebilirsiniz. 
Aynı zamanda görüşmeyi 
kaydetmek, e-posta göndermek, 
arayan kişiye anlık mesaj 
göndermek veya internet 
üzerinden görüşme yapmak için 
tek tık yeteri.

Sürükle & Bırak Konferans
Adres defterinizde kayıtlı kişileri 
sürüke ve bırak (Drag&Drop)  
yöntemi ile kolaylıkla  konferans 
görüşmesine alabilir ve 
yanıtlayabilirsiniz. 

Adres Defteri Erişimi 
Exchange veya LDAP adres 
defteriniz üzerinden iş 
arkadaşlarınızı bulabilir ve 
kolayca arayabilirsiniz. 

Arama Kaydı 
Arama geçmişinizi 
görüntüleyebilir,  gruplayabilir, 
ofisten ayrılmadan önce 
cevaplanmamış  çağrı 
listelerini kontrol edebilir 
ve müşterilerle kurulan 
irtibatların takibini kolaylıkla 
yapabilirsiniz.   

Faks Kutusu 
Fakslarınızı MS Outlook üzerinden 
okumanıza olanak sağlayan kendi faks 
kutunuz sayesinde, zamandan tasarruf 
edebilir ve belge yazdırmak kadar kolay 
bir şekilde faks gönderebilirsiniz. 

Görünür Sesli Mesaj 
Tüm sesli mesajları MS Outlook üzerinden 
tarayabilir, gruplayabilir ve tekrar 
dinleyebilirsiniz. Ayrıca sesli mesajlara 
erişim sağlayıp en önemli mesaja öncelik 
vererek verimliliğinizi de arttırabilirsiniz.

Mobil İşgücünün Arttırılması  
OpenScape Business, ekipler nerede olurlarsa olsunlar ve hangi cihazları tercih ederse 
etsinler verimliliği koruma amacıyla günümüzün dinamik küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin ekiplerine mobilite imkanı sunmaktadır. 

OpenScape Business, tablet ve mobil cihazlar için tasarlanmış internet tabanlı myPortal 
arayüzü sayesinde diğer tedarikçilere kıyasla Tümleşik İletişim fonksiyonlarını 
Android’den Windows’a ve iOS’ a kadar geniş bir mobil platform üzerinde kullanım 
imkanı sunar.

4 5* Web-Collabration özelliği opsiyonel bir tümleşik iletişim özelliği olup, istendiğinde OpenScape Business’a eklenebilmektedir.

Sosyal İşbirlikteliği 
Mevcut sosyal ağlarınız üzerinden, canlı 
sohbet seçenekleri ve online durum 
bilgisi paylaşımı ile iş arkadaşlarınız ve 
müşterileriniz ile eksiksiz bir şekilde 
iletişime geçebilirsiniz.   

Kişisel Bildirimler 
Communicate with colleagues in real-
time when email isn’t fast enough or  
the phone is busy

Kişisel Bildirimler 
Tarafınıza faks ya da sesli 
mesaj gönderildiğinde 
e-posta, SMS ya da telefon 
çağrısı üzerinden otomatik 
bildirim alabilirsiniz. 

Tıklayarak Arama (Clik to Dial)
Bir internet sitesi veya uygulamada yer 
alan iletşim numarasını tek bir tık ile 
direkt arayabilme imkanı  

Mobilite – Beni Ara!
Giden aramalar için ofis 
numarasını gösterebilir,  gelen 
aramaları da herhangi bir 
telefon üzerinden kolaylıkla 
cevaplayabilirsiniz. Cep 
telefonu ve sabit telefonlar da 
dahil olmak üzere tüm çağrılar, 
kurumsal ağ üzerinden 
yönlendirilmektedir.  

Kişisel Otomatik-Operatör 
Çağrıları yanıtlayamama durumunda, 
arayan kişilere, profesyonel 
özelleştirilmiş menüler sunabilme imkanı



“Microsoft Outlook 
üzerinden, rehberdeki 
kişilere sesli arama, 
konferans,  sesli mesaj, 
faks, anlık mesajlaşma 
ve  e-posta ile 
doğrudan erişim 
imkanı.” 

Tümleşik İletişim deneyiminin 
geliştirilmesi 
Akıllı İletişim  
myPortal Smart, durum bilgisi tabanlı 
bildirimlerden sık kullanılanlar listesine, 
hızlı kontak aramasından telefon 
defterine, anlık mesajlaşmaya, özel 
konferanslara, sesli mesajlara ve arama 
geçmişine kadar tüm Tümleşik İletişim 
fonksiyonlarına erişimi kolaylaştırır. 

Tümleşik İletişim İstemcisi MyPortal, masa 
üstüne uyum gösterir ve  Windows ve Mac 
OS gibi temel işletim sistemleri üzerine 
kurulabilir.

Eksiksiz bir UC Masaüstü Arayüzü
Masa üstüne yönelik myPortal for 
Desktop uygulaması, myPortal Smart’ın 
mevcut fonsiyonelliğini arttırır. 
Windows ve Mac OS işletim sistemlerini 
destekleyen masaüstü myPortal 
uygulaması, OpenScape Business 
Çözümüne ait tüm Tümleşik İletişim 
özelliklerini kullanıcılara masaüstleri 
üzerindeki tek bir pencereden kullanma 
imkanı sunar. Söz konusu özelliklerden 
bağzıları aşağıda yer almaktadır:

• Sürükle-Bırak (drag&drop) sesli 
konferans, kişisel faks kutusu, tek 
tuşla arama ve AraBeni!, çağrı kabul 
etme, çağrı yönlendirme, arama kaydı 
oluşturma ve konuşma kaydetme   

• Sık kullanılanlar listesi ve anlık dahili 
mesajlaşma

• Kullanıcı durum bilgisi yönetimi ve 
diğer sistem kullanıcılarının durum 
bilgisini görüntüleyebilme. 

• Microsoft Outlook takvimi ve rehberi 
ile doğrudan entegrasyon

Grupware Uygulamaları ile Entegre 
Tümleşik İletişim
• Outlook için myPortal (MyPortal 

for Outlook) uygulaması ile tam 
entegre UC suit özelliklerini masa 
üstünde veya Outlook üzerinden 
sunabilmektedir. myPortal for Outlook 
uygulaması, kullanıcılara :

• Microsoft Outlook  üzerinde iken sesli 
arama, konferans,  sesli mesaj, faks, 
anlık mesajlaşma, e-posta ve rehber 
aracılığıyla tüm iletişim yöntemlerine 
doğrudan erişim sağlar.   
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Nerede olusanız olun aynı 
deneyime sahip olun
OpenScape Business, kullanıcıların grupware uygulamaları, akıllı 
telefon/tablet veya masa üstü gibi farklı istemciler üzerinden erişim 
sağladıklarında onlara sürekli ve tutarlı bir deneyim sunar.



“Kullanıcılar 
bulundukları herhangi 
bir yerden,  online akıllı 
telefonları  ve tabletleri 
aracılığıyla, OpenScape 
Business ‘ın  sunduğu  
en önemli özelliklere  
kolayca ulaşabilirler .” 

“İletişim merkezi 
(Contact Center) 
uygulaması myAgent, 
tüm iletişim merkezi 
özelliklerini tek 
bir masa üstü 
arayüzünden 
kullanımınıza sunar.”  

Cep telefonu ve tabletlere yönelik, Mobil 
cihazları işletme iletişim sistemlerine 
entegre eden myPortal uygulaması size şu 
olanakları sunar:  

• Kullanıcılarının bulundukları yerden 
bağımsız online akıllı telefonlar 
ve tabletler aracılığıyla OpenScape 
Business özelliklerine ulaşma.
Dizinlere, sık kullanılanlara, sesli 
mesajlara ve arama kaydına erişim. 

• Kullanıcıların kendi durum bilgisini 
yönetebilme ve diğer sistem 
kullanıcılarının durum bilgisini 
görebilme imkanı

• Kullanıcı dahili numarasına bağlantı 
kontrolü 

• Daha düşük iletişim maliyetleri 
sağlayan ayarlanabilir numara 
çevirme yöntemleri (Geri arama, GSM 
veya çağrı üzeri).

Masa üstü telefonlar için UC
OpenStage masa üstü telefonlar için 
myPortal seçeneği, OpenStage 60 IP 
masaüstü telefonlar için aşağıda belirtilen 
özellikler eşliğinde OpenScape Business 
durum ve sesli mesaj fonksiyonlarını 
kullanımınıza sunar: 

• Durum bilgisini değiştirme ve kişisel sesli 
mesajlara erişim. 

• Görsel erişim, kullanıcı tarafından kişisel 
sesli mesaj kutusuna erişim, sorgulama 
ve kontrol 

Mobilite sayesinde işlerinizi 
kolaylaştırın
Cep telefonu ve tabletlere yönelik OpenScape myPortal uygulaması, 
akıllı telefon ve tablet PC kullanıcıları için internet tabanlı bir ara 
yüzdür. (MyPortal for mobile) 

Özelleştirilmiş hizmetler
Masaüstü İletişim merkezi 
(Contact Center)
OpenScape Business multimedya iletişim 
merkezi istemcisi myAgent, tek bir 
masaüstü arayüzü ile tüm iletişim merkezi 
özelliklerini kullanımınıza sunar. 

My Agent arayüzü, gelen çağrılarda 
numara beraberinde müşteri bilgilerinden 
müşteri verilerine, hatta arama geçmişine 
kadar olan bilgileri tek bir pencere ile 
kullanıcıya sunar. Gelişmiş fonksiyonlar 
arasında :

• Sesli mesaj, e-posta ve faks mesajları 
gibi bilgiler ile müşteri bilgilerini 
ilişkilendirme

• Tüm medyalar için akıllı yönlendirme 
imkanı sayesinde; uzmanlık alanına göre 
yetkilendirilmiş temsilciye yönlendirme, 
çağrılara VIP desteği imkanı

• İşbirliği ve çağrı transferi imkanı 
sayesinde gelen çağrılara doğru ve hızlı 
çözüm sunmak için çağrıların bir üst 
seviyeye taşınma imkanı.

• Görüşme sırasında, görüşmeye 3rd party 
uygulamaları dahil edebilme imkanı. 

• LDAP veya SQL bağlantılı OpenDirectory 
Hizmeti sayesinde, 3rd party veri 
tabanlarına ait dizinlere erişim imkanı

Çağrı yönetimi 
İşletme Operatörü, yeni, aktif, tutulan 
ve bekletilen 
çağrıların sürekli 
izlenebilir 
olmasını sağlayan 
etkili bir operatör 
konsoludur. 
Buna ek olarak 
dahili abonelerin 
meşgul durumu 
ve durum bilgileri 
de görüntülene-
bilmektedir. 

21. Yüzyıl Operatör Konsolları 
OpenScape Business myAttendant, şirket 
kullanıcıların durum bilgilerini kişisel 
veya konsolide olarak görebilen ve çağrı 
transferini ona göre yönlendirebilen bir 
Operatör Konsolu  uygulamasıdır.
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“Alışılmışın dışındaki 
Tümleşik İletişim 
fonksiyonları sayesinde, 
kurum içinde sınırlı 
düzeyde BT uzmanlığı 
yeterlidir’’ OpenScape Business 

uygulamasının 90 günlük deneme 
sürümü için lütfen iş ortaklarımız 
ile irtibata geçiniz.  

Tümleşik İletişimde her şey dahil 
seçeneği

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde 
Tümleşik İletişim uygulaması, ekip 
performansını ve verimliliği bir 
üst seviyeye çıkarmakla birlikte 
-müşteri ilişkileri tarafında bağlılığı 
artırma, ilişkilerini pekiştirme- 
iletişim maliyetlerini büyük oranda 
azaltmaktadır.  

Herhangi bir cihazdan,  herhangi bir 
yerden ve zamanda erişebileceğiniz 
OpenScape Business, mevcut ağ 
bağlantınız üzerinden gerçek ve her şey 
dahil bir Tümleşik İletişim deneyimini 
sunar.

OpenScape Business çözümümüz, 
tamamen hazır bir şekilde tarafınıza 
temin edilmekte olup, kullanımı 
ve desteklenmesi oldukça kolaydır. 
Ve işletmeniz ihtiyaçları  ile paralel 
olarak gelişir. Mevcut altyapınız 
üzerinde sorunsuz ve etkili bir 
biçimde çalışabildiğinden, altyapınızı 
kaldırmanıza ve yenisi ile değiştirmenize 
gerek yoktur. 
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Küçük ve orta ölçekli işletmeler için tek 
all-in-one Tümleşik İletişim çözümü olan 
OpenScape Business, kurulumundan, 
yönetimine ve kullanımının kolay olmasına 
kadar komple bütünüyle ele alınarak 
tasarlanmıştır.

Alışılmışın dışındaki Tümleşik İletişim 
fonksiyonları sayesinde, kurulum için 
sınırlı düzeyde BT  uzmanlığı yeterli 
olup, optimize edilmiş yönetim ara yüzü 
sayesinde BT uzmanına etkin ve güvenli 
yönetim sağlar. 

OpenScape Business, mevcut ağ yapısı 
üzerine müşteri lokasyonunda (on 
presmise) -donanım ve yazılım birarada- 
yazılım olarak veya sanal makinalara 
yazılım olarak kurulabilir. Bu sayede 
kurulum düşük maliyet ve düşük riskler 
eşliğinde gerçekleştirilebilir.  

Büyüyen işletme ihtiyaçları karşısında 
ölçeklendirme yapmak  çok kolaydır. 150 
UC kullanıcısına kadar UC Booster kartları, 
500 UC kullanıcısına kadar da UC sunucu 
yapısı sayesinde, mevcut Unify teknolojinizi 
kaldırıp yerine yenisini koyma zorunluluğu 
bulunmadan sesden Tümleşik İletşime 
kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz.  

Tüm bunlara ek olarak OpenScape 
Business, çoklu lokasyonları ve çoklu 
platformları tek bir sistem şeklinde 
destekler ve bu sayede coğrafi olarak 
birbirinden farklı lokasyonlarda bulunan 
işletme birimleri için toplam sahip olma  
maliyetini (TCO) en aza indirger. 

Uygulaması kolay, 
ölçeklendirmesi basit  
OpenScape Business, tek lokasyonlu işletmelerden çok lokasyonlu 
işletmelere kadar hizmet verebilen, esnek ve ölçeklenebilir 
uygulama modelleri sunar.

Daha fazla bilgi almak için lütfen  
aşağıdaki adresi ziyaret ediniz:  
www.unify.com/openscapebusiness

Kolay Kurulum ve Destek Sağlar  
Her şey dahil tek bir uygulama  

(all-in-one)

OpenScape Business X3/X5/X8 ile

500’e kadar çıkabilen kullanıcı sayısı

50 kullanıcıya kadar “dahili” Tümleşik 
İletişim (UC Smart)

150 kullanıcıya kadar Tümleşik İletişim 
destekleme kartı (UC Booster Card)

500 aboneye kadar desteklenen Tümleşik 
İletişim sunucusu (UC Booster Server

UC Booster Card/ UC Booster Server 
üzerinden üst seviye UC Suite 

Sanallaştırılmış yazılım tabanlı UC ile 

OpenScape Business X3/X5/X8

500’e kadar çıkabilen kullanıcı sayısı 
Sesli ve sunucu tabanlı Tümleşik İletişim

VMware seçeneği ile sanallaştırma  
Tümleşik İletişim Yazılımı 

Virtualization with VMware

Tümleşik İletişim Yazılımı

Tüm uygulamalarda ortak bir  
mimariden faydalanılmaktadır

YADA

OpenScape 
Business portfolyosu
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