
Το τηλεφωνικό σύστημα 3CX είναι ένα πρότυπο σύστημα βασισμένο στα 

Windows IP PBX που προσφέρει ανώτερα χαρακτηριστικά και ευελιξία με 

πολύ φθηνότερο κόστος.

• Χαμηλώστε τα τηλεφωνικά κόστη και διεθνοποιείστε την επιχείρηση 

σας χρησιμοποιώντας τους παγκόσμιους παροχείς  VoIP και 

γεφυρώστε τα γραφεία σας με δωρεάν ενδο-επιχειρηματικές 

κλήσεις.

• Αυξήστε την κινητικότητα των υπαλλήλων σας προσφέροντας τους 

την δυνατότητα ελέγχου της προσωπικής τους γραμμής απ’ όπου 

και αν βρίσκονται.

• Αυξήστε την παραγωγικότητα με έλεγχο κλήσεων σε όλη την επιχείρηση.

• Εξαλείψτε τις υπηρεσίες ακριβών τηλεπικοινωνιακών συμβούλων με 

μια εύχρηστη διαδικτυακή κονσόλα PBX.

Το τηλεφωνικό σύστημα 3CX μπορεί να αντικαταστήσει τα 

hardware PBX χωρίς επιπλέον τηλεφωνική καλωδίωση. Επίσης 

υποστηρίζει πλήρως τα δημοφιλή τηλέφωνα SIP, τους παροχούς 

VoIP και τις παραδοσιακές γραμμές PSTN. Το τηλεφωνικό σύστημα 

3CX με βάση την διαδικτυακή κονσόλα διαχείρισης προσφέρει 

ευκολία στην διαμόρφωση εξαλείφοντας την ανάγκη για ακριβούς 

συντηρητές.

10 πλεονεκτήματα του τηλεφωνικού συστήματος 3CX

1. Ευκολία χειρισμού από ένα διαχειριστή IT

2. Φθηνότερη αγορά και επέκταση

3. Μεγαλύτερη απόσβεση

4. Χρησιμοποιήστε υπάρχον hardware και εξοικονομήστε

5. Περισσότερα χαρακτηριστικά χάρη στην χρήση τεχνολογιών Windows

6. Ανεξάρτητο πωλητή και hardware - χωρίς αποκλειστικούς πωλητές

7. Η εύκολη διασφάλιση εφεδρικών αρχείων του PBX ελαχιστοποιεί τα σφάλματα

8. Το τηλεφωνικό σύστημα 3CX είναι πιο δυναμικό από τα hardware συστήματα PBX 

9. Ενσωματώνεται εύκολα με άλλες επιχειρησιακές εφαρμογές

10. Εύκολη δημιουργία φωνητικών εφαρμογών που αυξάνει την παραγωγικότητα
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Το τηλεφωνικό σύστημα 3CX διευκολύνει την 
διαχείριση κλήσεων
Το τηλεφωνικό σύστημα 3CX  περιλαμβάνει λογισμικό (διαθέσιμο για 

Windows, iPhone και Android) που διευκολύνει τον έλεγχο κλήσεων, τις 

διασκέψεις και οποιοδήποτε άλλο είδος ενοποιημένων επικοινωνιών. Οι 

χρήστες του συστήματος μπορούν να διαχειριστούν τις προσωπικές τους 

γραμμές και κλήσεις εύκολα και απλά μόνο με μερικά κλικ στον 

υπολογιστή τους. Επιπλέον μπορείτε να συνδεθείτε από οποιοιδήποτε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή ή smartphone και να ελέγξετε την κατάσταση 

και την παρουσία άλλων χρηστών στα γραφεία σας ή σε οποιοδήποτε 

άλλο γραφείο της επιχείρησης σας γεφυρωμένο με το σύστημα.

Εκτεταμένες προδιαγραφές επαγγελματικού επιπέδου
Ενώ τα παραδοσιακά PBX χρειάζονται επιπλέον μονάδες hardware και 

συντήρηση για να προσθέσουν νέα χαρακτηριστικά όπως αυτόματο 

τηλεφωνητή και λίστα αναμονής, με το τηλεφωνικό σύστημα 3CX αυτά 

τα χαρακτηριστικά προσφέρονται στο βασικό πακέτο. 

Αυξήστε την κινητικότητα  
Το τηλεφωνικό σύστημα 3CX περιλαμβάνει λογισμικό τόσο για iPhone  

όσο και Android που σας προσφέρουν τη δυνατότητα να λαμβάνετε και 

να κάνετε κλήσεις από το κινητό iPhone ή Android όπου και αν βρίσκεστε. 

Εξοικονομήστε τηλεφωνικά τέλη κάνοντας εσω-επιχειρηματικές κλήσεις 

δωρεάν και κρατήστε τον προσωπικό σας αριθμό απόρρητο 

χρησιμοποιώντας την αναγνώριση κλήσης γραφείου. Μην χάνετε ποτέ 

σημαντικές κλήσεις, χρησιμοποιώντας την προσωπική σας γραμμή απ’ 

όπου και αν βρίσκεστε.

Πώς λειτουργεί
Το τηλεφωνικό σύστημα 3CX λειτουργεί με Windows  και μπορεί να 

ενωθεί με οποιοδήποτε τηλεφωνικό σύστημα SIP, soft ή hardware 

καθώς και συσκευές iPhone και Android ως προεκτάσεις. Εξωτερικές 

γραμμές ενώνονται μέσω VoIP gateways σε γραμμές PSTN ή μέσω 

παροχών VoIP.

Εκδόσεις και Άδειες Χρήσης
Το τηλεφωνικό σύστημα 3CX είναι διαθέσιμο σε διάφορες εκδόσεις αναλόγως του 

αριθμού ταυτόχρονων κλήσεων που πραγματοποιεί η επιχείρηση σας (εσωτερικές 

και εξωτερικές). Οι αναβαθμίσεις ενεργοποιούνται αυτόματα με άδειες χρήσης - δεν 

χρειάζεται να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό.Λεπτομερής σύγκριση των  

χαρακτηριστικών των εκδόσεων είναι διαθέσιμη στο 

www.3cx.com/phone-system/edition-comparison
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Χιλιάδες επιχειρήσεις παγκοσμίως βασίζονται στη 3CX 
για να ενισχύσουν την επιχειρησιακή τους τηλεπικοινωνία.

Κατεβάστε την δωρεάν έκδοση του τηλεφωνικού 
συστήματος 3CX στη διεύθυνση www.3cx.com


