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Kerio Operator to system telefoniczny stworzony w oparciu o technologię VoIP, który 
oferuje potężne, a zarazem przystępne cenowo możliwości komunikacji głosowej oraz 
wideo klasy korporacyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw na całym świecie. 

System telefoniczny klasy korporacyjnej 
bez zbędnej złożoności

Możliwości telefonu biznesowego, które uwielbiają użytkownicy 
• Kerio Operator Softphone pozwala Ci wykonywać i odbierać połączenia głosowe oraz wideo, 

odsłuchiwać wiadomości nagrane na poczcie głosowej, ustawiać przekierowanie połączeń, a 
także sprawdzać historię połączeń -- zawsze i wszędzie przy pomocy Twojego komputera. 

• Wykonuj i odbieraj połączenia firmowe na urządzeniach mobilnych Apple iOS i Android, dzięki 
aplikacji mobilnej Kerio Operator Softphone. 

• Inicjacja połączenia z telefonu stacjonarnego 
lub aplikacji mobilnej poprzez kliknięcie 
na numer telefonu w Kerio Connect lub 
bezpośrednio z przeglądarki internetowej.

• Wykonuj połączenia, miej dostęp do kontaktów 
i rejestru połączeń w połączenia Salesforce.

• Poprawa wydajności spotkań 
dzięki połączeniom wideo dającym wrażenie rozmowy twarzą w twar.

• Dostarcz niezbędne funkcje takie, jak przekazywanie, przejmowanie, parkowanie połączeń, 
voicemail to email, połączenia konferencyjne, paging, obsługę faxu i wiele innych.

Łatwe zarządzanie systemem telefonicznym 
• Skonfiguruj Kerio Operator z poziomu desktopu—lub tableta—

przez prosty i intuicyjny webowy interfejs administratora.

• Kontroluj wszystkie swoje urządzenia z każdego 
miejsca używając MyKerio. Zarządzaj wieloma 
instalacjami Kerio Operator poprzez scentralizowany 
interfejs dostępny przez przeglądarkę, zapewniający 
skonsolidowany system informacji, automatyczną 
konfigurację backup’u, monitorowanie stanu, 
powiadomienia systemowe oraz zdalną konfigurację.

• Automatycznie konfiguruj szeroką 
gamę modeli telefonów IP w Twojej 
sieci dzięki auto-provisioningowi.

• Zaplanuj automatyczne backupy serwera i plików konfiguracyjnych, logów systemowych i 
historii połączeń, poczty głosowej i nagranych wiadomości w MyKerio lub na serwerze FTP. 

 Proste, szybkie zarządzanie 
z poziomu twojego desktopu 
lub tableta dzięki intuicyjnemy 
interfejsowi webowemu

 Ochrona przed złośliwą 
aktywnością, hackerami 
i nadużyciami użytkowników 
dzięki zaawansowanym funkcjom 
bezpieczeństwa

	Niższe	koszty operacyjne przez 
redukcję nakładów związanych z 
zarządzaniem

	 Błyskawiczne, proste 
wdrożenie w każdym środowisku 
IT jako hardware, software, 
opcja wirtualna lub chmurowa 
wirtualizacja

	 Funkcje klasy Enterprise: 
parkowanie, przełączanie, 
nagrywanie, przejmowanie 
połączeń, kolejki połączeń 
konferencyjnych i wiele innych
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Ciesz się wyraźnie niższymi kosztami operacyjnymi
• Administruj Twoim systemem pocztowym łatwo, bez potrzeby 

posiadania specjalistów od systemów telefonicznych.

• Drastycznie ogranicz wymagania związane z zarządzaniem dzięki przejrzystemu 
interfejsowy Kerio Operator i błyskawicznej instalacji i konfiguracji systemu.

• Obniż miesięczne wydatki korzystajc z przewagi 
w kosztach utrzymania telefonu VoIP.

Chroń system telefoniczny dzięki funkcjom 
bezpieczeństwa
• Odpieraj ataki hakerów, zapobiegaj niewłaściwemu wykorzystaniu i upewnij 

się, że prywatność użytkowników Twojego systemu jest nienaruszona dzięki 
zaawansowanych technikom bezpieczeństwa jak szyfrowanie połączeń.

• Chroń system przez próbami odgadywania haseł, wykrywaj podejrzane 
zachowania i zapobiegaj próbom włamania przez stały monitoring.

• Upewnij się, że ważne usługi systemowe są zastrzeżone dla zaufanych 
urządzeń wewnątrz sieci, dzięki wbudowanej funkcji firewall.

Błyskawiczne wdrożenie w każdym środowisku IT  
• Uniknij bólu głowy wywołanego przez konflikty aplikacji i podatne 

usługi systemowe przez wdrożenie Kerio Operator jako software 
appliance – gotowa instalacja na dowolnym sprzęcie.

• Zintegruj Kerio Operator jako virtual appliance, z prekonfigurowanym 
oprogramowaniem Kerio Operator i wmocnionym systemem 
operacyjnym, w swoim środowisku VMware i współdziel 
sprzęt fizyczny z innymi aplikacjami biznesowymi.

• Korzystaj z funkcji Kerio Operator w postaci sprzętu modułowego Kerio Operator 
Box, stabilnego urządzenia bez ruchomych części, które jest prekonfigurowane 
oprogramowaniem Kerio Operator na wzmocnionym systemem operacyjnym.

• Wybierz Kerio Cloud Voice i całkowicie pomiń zarządzanie serwerem.
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