GEMEOS
A central pabx da TOPTRON que aposta
no crescimento da sua empresa
PARA GARANTIR A COMUNICAÇÃO COM QUALIDADE, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA,
A TOPTRON DESENVOLVE PRODUTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, REPRESENTANDO
O QUE HÁ DE MAIS MODERNO EM TECNOLOGIA DISPONÍVEL NO MERCADO.
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POSSIBILITA CONEXÃO COM OUTRA
CENTRAL GEMEOS, AMPLIANDO A
CAPACIDADE FINAL DE FORMA
SIMPLES E ECONÔMICA

- Até 4 linhas e 12 ramais
( 1 central)
- Até 8 linhas e 12 ramais
( 1 central + expansor de linhas)
- Até 8 linhas e 24 ramais
( 2 centrais)
PRINCIPAIS VANTAGENS DAS CENTRAIS GEMEOS
-

Conexão em cascata entre duas centrais GEMEOS, podendo ampliar em até 4 linhas e 12 ramais
Módulo expansor de linhas (Opcional) para ampliação de até mais 4 linhas
6 Categorias de ramais
10 Grupos de ramais para chamadas coletivas
Ramal / Grupo 1o. e 2o. atendedores de chamadas recebidas programáveis linha a linha
Rotas para chamadas externas programáveis ramal a ramal
Rota especial para conexão com centrais de portaria ou sistema de PABX externo
Bloqueio de chamadas recebidas a cobrar programável Ramal a Ramal ou Linha a Linha
10 memórias de Bloqueio e 10 memórias para Liberar prefixos (DDD / DDI / Celular / etc.)
Alteração manual e automática (*) das programações da central em determinados horários, dias da semana e feriado
Ramais com SIGA-ME / DESVIO / NÃO PERTURBE / BABY AUDIO / SENHA / CADEADO / HOT-LINE / AUTO FAX / DESPERTADOR (*)
Captura, Conferência e Transferência de chamadas
Flash, Estacionamento e Transbordo de chamadas programável
Aceita PABX maiores com programação de rota especial.
2 Ramais para INTERNET SEM PERDAS com conexão física direta a linha telefônica
Entrada de música ou mensagem externa para geração durante uma chamada em espera, com monitoração no ramal principal
Reconhecimento automático das linhas instaladas e ativas
Programação efetuada via ramal principal, computador, remota (linha telefônica) ou via terminal portátil TOP-SMART
Download remoto da programação e dados para auxiliar na realização de testes sem necessidade de deslocamento do Técnico
Compatível com as centrais digitais DTMF, ADSL, SPEEDY, DVI, etc.
Super Compacta: (L x P x A em mm) = 196 x 129 x 49
Baixo Gasto com a Energia: 9 W/h por central GEMEOS (consumo máximo em repouso e sem opcionais )

(*) Requer placa opcinal do relógio instalada
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SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA

AMPLAMENTE INTEGRADA A SISTEMAS DE COMPUTADORES PARA OPERAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, TARIFAÇÃO, BILHETAÇÃO, E
UTILIZANDO RECURSOS DECORRENTES DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS É, SEM DÚVIDA ALGUMA , A MAIS
COMPACTA, VERSÁTIL E COM A VANTAGEM DE PODER CRESCER JUNTO COM A SUA EMPRESA DE FORMA ECONÔMICA

Facilidades com o TCV (Terminal Computadorizado Virtual - PROGRAMA FREEWARE):
• Incluído Virtu
Virtual
al Ks completo
• Operação
Operação total com controle da central via mouse
• Monitoração
Monitoração ON-LINE do estado dos ramais e das linhas
• Monitoração permanete dos parametros da central
• Agenda telefônica com cadastro completo.
• Identificação das chamadas recebidas e efetuadas (*
(**)
*)
• Abertura automática
automática do cadastro durante as chamadas (**)
(**)
• Impressão de relatór
relatórios
ios com bilhetação das chamadas
chamadas (**)
• Discagem
Discagem e rediscagem
rediscagem automática diretamente da agenda
• Discagem via mouse ou via teclado do computador
• Upload / Download da programaç
programação
ão da central e periféricos
• Editor de arquivos das programações da central e periféricos
• Senha de acesso as configurações e programações
• Versões para Windows 98/2000 e Windows XP
• Disponível em CD ou via Download pela rede internet
• Conexão via porta serial do seu compuador
• Necessita do cabo conversor serial ou módulo Multi Função

Facilidades com o Módulo Multi-Função MF-04/MF-06/MF-08:
• Viabiliza instalação de aparelhos com Identificadores de Chamadas DTMF nos Ramais (requer programação da operadora local)
• 250 memórias Pseudo DDR, Identificação prévia do prefixo ou no. do telefone chamador para:
- Encaminhar a chamada diretamente a um ramal ou grupo de ramais programado;
- Bloqueio total desta chamada (chamadas indesejáveis )
- Liberar ou Bloquear a chamada a cobrar desconsiderando programação efetuada no PABX
Memória não volátil das 184 últimas chamadas Recebidas e 184 últimas Efetuadas com:
- Número do telefone , Data (*) , Hora (*), número da linha utilizada , tempo de duração total,
número do ramal que iniciou e número do ramal que finalizou a chamada
• Envio ON-LINE, ao computador, dos dados das chamadas para monitoração e bilhetação
• Conversor serial RS232 para interligação com computadores
• 8 melodias diferentes para geração durante uma chamada em espera.

Facilidades com o PAPAGAIO DIGITAL:
• Grava e Reproduz mensagem a ser gerada durante uma chamada em espera.
• Mensagem com tempo de duração de até 90 segundos , podendo ser regravada
• Reprodução continua e repetitiva
• Alimentado pela própria central e sem necessidade de utilizar fonte externa

Com Outros Opcionais:
• DISA - Atendimento automático com geração de mensagem e encaminhamento ao ramal
• PORTEIRO - Acionamento Independente de até 2 porteiros eletrônicos com abertura das fechaduras
• MÓDULO PARA ALARMES - Interface computadorizada, com sensores, para operação em conjunto com a central
• PLACA BALANCEADORA DE RAMAIS - Balanceador de 4 em 4 ramais
• CABO CONVERSOR SERIAL RS19200 - Para conexão SERIAL com computadores
(*) Requer placa opcional Relógio instalada
(**) Requer módiulo MF instalado
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