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ระบบ IP-PBX
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สำหรับองค์กรขนาดกลางถึง

ขนาดใหญ่ รวมทั้ง Call Center 
ที่เน้นเรื่องฟังก์ชั่นการทำงาน

•  สร้างและพัฒนาโดยทีมงานคนไทย
•  สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า
•  รองรับ 30-1000 ผู้ใช้งาน
•  มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 10000 ext. ทั่วประเทศ



ระบบ IP-PBX
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สำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 
ที่เน้นฟังก์ชั่นการทำงานที่ครบถ้วน 
พร้อมฟังก์ชั่นการบันทึกเสียง

•  ติดตั้งง่าย มีฟังก์ชั่นของตู้สาขาที่ครบครัน
•  รองรับการบันทึเสียงสนทนา 1-30 คู่สาย
•  รองรับสูงสุด 10-300 ผู้ใช้งาน
•  เหมาะสำหรับองค์กรทั่วไป, Collector, etc.



ระบบ IP-PBX
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สำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 
ที่ต้องการความง่ายในการใช้งาน

•  ติดตั้งง่าย มีฟังก์ชั่นของตู้สาขาที่ครบครัน
•  รองรับ 30-500 ผู้ใช้งาน
•  รองรับ 15-100 Concurrent Calls
•  เหมาะสำหรับองค์กรทั่วไป 



หัวเครื่องโทรศัพท์�SIP Phone
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SIP Phone และ Video Phone 
ขายดีติด 1 ใน 2 ของโลก 
คุณภาพดีเทียบเท่า SIP Phone ราคาสูง
•  มีทีมพัฒนาขนาดใหญ ่(มากกว่า 200 คน)
•  มีการพัฒนา Firmware ใหม่อย่างสม่ำเสมอ
•  วางจำหน่ายแล้วมากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก
•  เน้นเรื่องคุณภาพและความเสถียรภาพ



ระบบประกาศ (SIP Paging)
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ระบบประกาศ ใช้สำหรับภายในห้างสรรพสินค้า 
อาคาร และบริเวณที่ต่างๆ

•  อุปกรณ์ทำการประกาศทางเสียง
•  ควบคุมผ่านหน้า Web Interface
•  สามารถปรับระดับเสียงได้
•  รองรับการทำงานร่วมกับ ตู้สาขา IP ทุก brand
•  ติดตั้งเข้ากับผนังได้



ระบบ Video Conference (MCU)
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อุปกรณ์รวมภาพและเสียง สำหรับ
ระบบ Video Conference (MCU)

•  ใช้งานได้ง่าย และราคาประหยัด
•  ทำงานได้ทั้ง Standalone และ SIP server Integration
•  ใช้งานร่วมกับอุปกรณ ์SIP/H.323 ต่างแบรนด์ได้
•  สามารถจัดการแยกภาพและเสียงได้



ระบบ Video Conference (room)
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อุปกรณ์ระบบห้องประชุม Video Conference

•  มีให้เลือก ครบทุกความต้องการของลูกค้า
•  คุณภาพสูง รองรับ SIP/H.323 ต่างแบรนด์ได้
•  รองรับการทำงานร่วมกับอุปกรณ ์ที่มีอยู่แล้ว
•  รองรับการบันทึก Video ในตัว
•  กล้องคุณภาพสูง



อุปกรณ์ Gateway
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อุปกรณ์ Enterprise Grade คุณภาพสูงสุด 
มีให้เลือกใช้ตาม Solution ที่ต้องการได้
อย่างครบถ้วน

•  มีพอร์ต FXS, FXO ให้เลือกใช้งานตามความต้องการ
•  GUI Interface ใช้งานและตั้งค่าได้ง่าย
•  ทำงานได้ทั้ง Standalone และ SIP server Integration
•  รองรับการทำงานกับระบบ SIP และ H.323



อุปกรณ์ Gateway
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GSM Gateway สำหรับองค์กรทุก ขนาด
ใช้งานง่าย รองรับการขยายตัวในอนาคต

•  รองรับได้ 4-20 GSM Ports (1-5 Modules)
•  ถอดเปลี่ยน Sim / Module ได้โดยไม่ต้อง Shutdown
•  มี CPU ในแต่ละ Module ทำให้ระบบมีเสถียรภาพ
•  ใช้งานและตั้งค่าได้ง่าย ผ่านหน้าเว็บ GUI



อุปกรณ์ Gateway
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GSM Gateway สำหรับองค์กรทุก ขนาด
ใช้งานง่าย รองรับการขยายตัวในอนาคต

อุปกรณ ์Gateway ที่มีผู้ใช้งานอย่างแพร่
หลายในประเทศไทย

อุปกรณ์ CDMA/GSM ที่รองรับการทำงาน
สูงสุดถึง 32 Ch ในราคาที่ย่อมเยา



อุปกรณ์สำหรับ Open-Source Software
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การ์ดโทรศัพท์ที่มีคุณภาพสูงสุดในท้องตลาด 
ยืนยันคุณภาพด้วย Lifetime Warranty

•  Analog Card & Digital Card
•  ใช้งานร่วมกับ Asterisk, FreeSWITCH, CallWeaver, 

Yate, OPAL และ Software Open-Source อื่นๆ
•  รองรับ Echo Cancellation
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บริษัท พอยซ เทคโนโลยี จำกัด
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