tiptel 6000 business
De toekomstgerichte communicatieoplossing
voor elke onderneming die via analoog,
ISDN of IP wil bellen

tiptel

6000 business

Toekomstgericht
Voordelig bellen via een VoIP-provider (SIP)
Combineert analoog, ISDN2, ISDN30 en Voice over IP
Integratie van externe werkplekken, bijvoorbeeld thuiswerkers,
via VoIP
Hoge investeringszekerheid dankzij de modulaire samenstelling
2-draads techniek voor een voordelige en eenvoudige installatie

De flexibele oplossing voor spraak en data
De tiptel 6000 business is ontwikkeld om binnen uw bedrijf aan alle individuele wensen te
voldoen. Door de modulaire opbouw kan precies die module aangeschaft worden waar behoefte
aan is. Wanneer de wensen van het bedrijf in de loop der tijd veranderen, verandert de tiptel
6000 business mee. Extra modules kunnen aangeschaft worden, waardoor ook in de toekomst
uw investering zeker is. Dankzij de 2-draads techniek kan gebruik gemaakt worden van de
bestaande bekabeling, waardoor eenvoudig bespaard kan worden op de installatiekosten.
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Standaard voorzien van:
6 digitale toestelaansluitingen (2-draads)
4 analoge toestelaansluitingen met nummerweergave (DTMF/FSK)
2 sloten voor buitenlijnmodules
(ISDN2/ISDN30/analoog)
2 uitbreidingssloten voor interne toestelaansluitingen
(digitaal/analoog)
1 uitbreidingsslot voor de multifunctionele module
1 10/100 Base-T Ethernet-interface

Verrassend veelzijdig
De tiptel 6000 business combineert op een eenvoudige manier verschillende communicatietechnieken. Door middel van optionele modules en licenties kunt u een combinatie
samenstellen van ISDN2, ISDN30, analoog en Voice over IP, hierdoor creëert u uw eigen
hybride IP-telefooncentrale.
Via Voice over IP kunt u eenvoudig externe werkplekken, bijvoorbeeld thuiswerkplekken,
integreren in het netwerk van het hoofdkantoor en daarbij flink besparen op de telefoonkosten. Deze flexibele combinatie van diverse communicatietechnieken maken de tiptel
6000 business uniek in zijn prijsklasse.
Bijzonder is de multifunctionele module. Met deze module kunt u uw klanten op een
professionele wijze benaderen. De module is onder andere geschikt voor wachtmuziek,
voicemail, automatische telefoniste en gespreksopname. Tevens zijn er voor de multifunctionele module licenties voor VoIP te verkrijgen, waardoor externe werkplekken
eenvoudig geïntegreerd kunnen worden in het bedrijf en SIP buitenlijnen gecreëerd
kunnen worden. Met de SIP buitenlijnen kan iedereen binnen het bedrijf voordelig bellen
via een telefonie internet provider.
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Altijd actueel, nu en in de toekomst
Door de modulaire opbouw is de tiptel 6000 business zowel geschikt voor kleine als voor grote
bedrijven. Naast uitbreidingsmodules voor extra toestelaansluitingen kunt u ook het aantal
buitenlijnen uitbreiden. Hiervoor bestaat zowel een analoge netlijn module, een ISDN2 module
als een ISDN30 module.
Een compleet overzicht van alle uitbreidingsmodules en licenties vindt u achterin deze brochure.

Buitenlijnen (maximaal)
Basis en modules
Basis
1 x multifunctionele module met max. 4 SIP lijnen* (tiptel 6130)
1 x module 4 externe analoge netlijnen & tiptel 6130
2 x module 4 externe analoge netlijnen & tiptel 6130
1 x module 4 ISDN2 & tiptel 6130
2 x module 4 ISDN2 & tiptel 6130
1 x module ISDN 30 & tiptel 6130
2 x module ISDN 30 & tiptel 6130
1 x module 4 analoog & 1 x module 4 ISDN2 & tiptel 6130
1 x module 4 analoog & 1 x module ISDN30 & tiptel 6130
1 x module 4 ISDN2 & 1 x module ISDN30 & tiptel 6130

analoge
lijnen
4
8
4
4
-

ISDN2
lijnen
8
16
8
8

ISDN30
lijnen
30
60
30
30

SIP
lijnen
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Totaal
4
8
12
12
20
34
64
16
38
42

* te combineren met alle buitenlijnmodules, voor elke SIP lijn is één VoIP licentie noodzakelijk

Toestellen (maximaal)
Basis en modules
Basis
Basis+
1 x multifunctionele module met max. 8 VoIP licenties** (tiptel 6130)
1 x module 8 Analoog & tiptel 6130
1 x module 8 Digitaal & tiptel 6130
1 x module 16 Analoog & tiptel 6130
1 x module 8 Analoog & 8 Digitaal & tiptel 6130
2 x module 8 Analoog & tiptel 6130
2 x module 8 Digitaal & tiptel 6130
2 x module 16 Analoog & tiptel 6130
2 x module 8 Analoog & 8 Digitaal & tiptel 6130

a/b-toestelaansluitingen
4

digitale toestelaansluitingen
6

VoIP aansluitingen
-

Totaal

4
12
4
20
12
20
4
36
20

6
6
14
6
14
6
22
6
22

8**
8**
8**
8**
8**
8**
8**
8**
8**

18
26
26
34
34
34
34
50
50

** Max aantal afhankelijk van aantal gebruikte SIP lijnen. Totale aantal is maximaal 8
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Overal bereikbaar
Voor personen zonder vaste werkplek of die zich door het gehele bedrijf begeven, zijn de tiptel
Wireless Server 500 en 1500 een uitkomst. De bedrijfsleider bijvoorbeeld, is hiermee altijd
draadloos te bereiken, waar hij zich ook bevindt. Op de tiptel Wireless Server 500 kunnen
maximaal 8 handsets met nummerweergave worden aangesloten, op de tiptel Wireless
Server 1500 zelfs 36. Voor de tiptel Wireless Server 500 en 1500 zijn vier verschillende
draadloze handsets leverbaar, de tiptel Z-4080, Z-4040, Z-3040 en Z-4020.

Om de dekking van het basisstation te vergroten kan er gebruik gemaakt worden van
repeaters. De tiptel Wireless Server 1500 is nog verder uit te breiden met meerdere basisstations en repeaters.
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Samen zijn we sterk
De tiptel 6000 business werkt naadloos samen met software die telefoneren eenvoudiger en
inzichtelijker maakt. Met de geavanceerde CTI software van ESTOS kunt u computergestuurd
telefoneren. Bladeren in het telefoonboek of een telefoonnummer kiezen doet u voortaan eenvoudig en snel met één muisklik.
Met de kostensoftware van MicroBX maakt u op een eenvoudige wijze uw telefoniegegevens
inzichtelijk. Hoeveel ingaande en uitgaande gesprekken en vooral: wat zijn de kosten?
Ideaal is tevens de tiptel hoteloplossing 40. Deze maakt gebruik van een uitgebreide versie van
de MicroBX software. Per kamer worden de kosten eenvoudig bijgehouden en met één druk op
de knop kan de rekening geprint worden.

Een demoversie van de CTI software van ESTOS en een lightversie van de kostensoftware van
MicroBX worden meegeleverd met de tiptel 6000 business.

tiptel 140
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tiptel 160

tiptel 63 system

tiptel 65 system met uitbreidingsmodule

Optimaal comfort
De ideale partners voor de tiptel 6000 business zijn de systeemtoestellen tiptel 63 system en
de tiptel 65 system. Met de systeemtoestellen staan alle comfortabele functies van de telefooncentrale direct vanaf de werkplek tot uw beschikking. Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt
worden van het uitgebreide centrale telefoonboek en de bezetweergave. Ook de

tiptel 63 system/65 system
Digitale systeemtelefoon met éénregelig*/

tiptel 140 en tiptel 160 zijn, onder andere
door hun Message Waiting functie, zeer

vierregelig** verlicht display
Nummer- en naamweergave
Lijsten met elk 10 vermeldingen voor nummer-

praktisch. Met het tiptel doorline deurspreekstation spreekt u de bezoeker

herhaling, aangenomen oproepen en nietaangenomen oproepen
6 functietoetsen voor doorverbinden, nummer-

direct vanaf de werkplek.

herhaling, beluisteren van voicemail, handenvrij
spreken, mute en buitenlijn*/parkeren**
16 programmeerbare functietoetsen voor gerichte

tiptel 140/160
Message Waiting LED (SR,HV,PR,FSK protocol)

buitenlijnkeuze, opslaan van interne toestelnummers met bezetweergave, opslaan van externe
telefoonnummers, conferentieschakeling en

Handenvrij spreken (half duplex)
Nummerweergave (FSK/DTMF)* (ook zonder

gespreksovername (call pick-up)**
Aansluiting voor headset**

batterijen)
Volledig programmeerbaar via de webinterface
Telefoonboek*
Groot grafisch display*
Headsetaansluiting*
* tiptel 160

van de tiptel 6000 business
Uitbreidbaar met extra toetsenmodule**
* tiptel 63 system
** tiptel 65 system
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Voice over IP: de toekomst is begonnen
Door gebruik te maken van de tiptel 65 VoIP komen nieuwe mogelijkheden beschikbaar voor de
integratie van werkplekken op een andere locatie, bijvoorbeeld thuiswerkplekken, die tot nu toe
alleen mogelijk waren bij aanzienlijk grotere en duurdere systemen. De medewerker hoeft het
toestel slechts aan te sluiten op de internettoegang en beschikt meteen over alle systeemfuncties van de tiptel 6000 business. Tot deze functies behoren bijvoorbeeld de bezetweergave,
doorverbinden en het beluisteren van voicemail. Hierdoor maakt het voor de medewerker niet
meer uit of hij in het bedrijf werkt of vanuit huis. Door gebruik te maken van het algemene
telefoonnummer van het bedrijf, kan de klant bovendien niet zien op welke locatie hij de medewerker bereikt. De medewerker belt via het bedrijfsnetwerk, waardoor de eventuele gesprekskosten automatisch voor rekening van het bedrijf komen.

tiptel 65 VoIP

16 programmeerbare functietoetsen voor

VoIP-systeemtelefoon voor de integratie van

gerichte buitenlijnkeuze, opslaan van interne

externe werkplekken

toestelnummers met bezetweergave, opslaan

Verbinding bijvoorbeeld mogelijk via een DSLrouter (breedband internettoegang)
Vierregelig verlicht display
Nummer- en naamweergave
Lijsten met elk 10 vermeldingen voor nummer-

van externe telefoonnummers, conferentieschakeling en gespreksovername (call pick-up)
Aansluiting voor headset
Geschikt voor wandmontage
Uitbreidbaar met extra toetsenmodule

herhaling, inkomende oproepen en gemiste
oproepen
6 functietoetsen voor doorverbinden, nummerherhaling, beluisteren van voicemail, handenvrij
spreken, mute en parkeren

tiptel 65 VoIP
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Het voorbeeld in detail:
tiptel 6000 business met 6 digitale en 4 analoge poorten
tiptel 6010 module voor de ISDN2 buitenlijnen
tiptel 6040 module voor 8 digitale en 8 analoge extra aansluitingen
tiptel 6130 multifunctionele module met 3 VoIP-licenties
en 1 SIP-licentie
14 digitale systeemtoestellen tiptel 65 system
3 VoIP-systeemtoestellen tiptel 65 VoIP
8 analoge toestellen tiptel 140/160
Wireless Server 500 met repeaters en handsets

Praktijkvoorbeeld Voice over IP
Het onderstaande voorbeeld laat een onderneming zien, met 24 medewerkers die in het bedrijf
werkzaam zijn en 3 externe werkplekken die via VoIP bereikbaar zijn. Daarnaast zijn binnen het
gebouw nog 4 extra medewerkers mobiel bereikbaar via de tiptel Wireless Server 500.

SIP
Provider

INTERNET

VoIP

LAN

VoIP

VoIP
DSL
Router

DSL
Router

DSL
Router

Amsterdam
Utrecht

Eindhoven

Rotterdam

ISDN

tiptel 65 VoIP

tiptel 65 VoIP

tiptel 65 VoIP

tiptel 6000 business

tiptel
Repeater

tiptel
Wireless
Server 500

tiptel Z-4040

tiptel 65 system
14 x systeemtoestel
tiptel 65 system

tiptel
Repeater

tiptel 160
4 x analoog telefoontoestel
tiptel 160

tiptel 140
4 x analoog telefoontoestel
tiptel 140
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Prestatieoverzicht tiptel 6000 business

Interne comfortfuncties
Centraal telefoonboek voor 200 telefoonnummers
Lokaal telefoonboek voor 50 telefoonnummers per deelnemer
Reservering van een buitenlijn activeerbaar
Automatische buitenlijn configureerbaar
Follow me, Callpick-up, Makelen
Groepfunctie
3-weg conferentie
Automatisch terugbellen bij bezet
Oproepomleiden (altijd, bij bezet, bij niet opnemen)
Aankloppen intern/extern
Busy-on-busy per telefoonnummer
Doorverbinden met en zonder aankondiging
Doorverbinden naar externe deelnemers
Automatische en handmatige dag-/nachtomschakeling met 5 verschillende profielen
Verschillende oproepritmes voor interne en externe oproepen instelbaar (analoge toestellen)
3-weg conferentie met twee externe, twee interne of 1 externe en 1 interne deelnemer

Kostenbeheer
Gespreksrouter die afhankelijk is van richtlijnen, bijvoorbeeld:
- Least Cost Routing voor voordelig telefoneren
- Gespreksroutering (extern, intern)
- Aanvullen/vervangen van telefoonnummers
- Routering voor internettelefonie en mobiel telefoonnummer
Buitenlijn bevoegdheid individueel instelbaar
Kiesblokkade voor 40 telefoonnummers of nummerreeksen
PIN voor het persoonsgericht vrijgeven van de buitenlijn
Uitvoer van kostgegevens naar bijvoorbeeld MicroBX voor kostenoverzicht (light versie van
de software inbegrepen bij de leveringsomvang, volledige versie optioneel verkrijgbaar)

Installatie en configuratie
Configuratie van de basis, de module en de systeemtelefoons via de LAN-aansluiting en
een webinterface
Service/configuratie op afstand via analoog en/of ISDN
Downloaden van nieuwe firmwareversies van de TIPTEL-server
Afzonderlijk verwisselbare onderdelen:
- moederbord
- voeding
- aansluitconnectors
In kunststofbehuizing uitgevoerde modules voor een veilige en eenvoudige systeemuitbreiding
Wachtmuziek extern via audio-ingang of intern als bestand te uploaden

Software
Compatible met onder andere de volgende software:
- ESTOS software voor CTI toepassingen
- MicroBX software voor kostenadministratie
Demoversie van ESTOS software en lightversie van MicroBX software meegeleverd
MicroBX software uit te breiden naar tiptel hoteloplossing 40
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Standaarduitrusting van het basismodel
6 digitale toestelaansluitingen (2-draads)
4 analoge toestelaansluitingen (a/b) met nummerweergave (DTMF/FSK)
10/100 Base-T Ethernet-interface
2 sloten voor buitenlijnmodules (tiptel 6010, tiptel 6015, tiptel 6080)
2 uitbreidingssloten voor interne toestelaansluitingen (tiptel 6020, tiptel 6030, tiptel 6040,
tiptel 6050)
1 uitbreidingsslot voor de multifunctionele module (tiptel 6130)
2 maakcontacten voor bediening op afstand van bijvoorbeeld een deuropener
Geïntegreerde ISDN-router voor internet
LAN-interface voor configuratie en verbinding met het netwerk
Audio-ingang voor Music on Hold

Uitbreidingsmodules
De volgende uitbreidingsmodules zijn leverbaar voor
de tiptel 6000 business:

tiptel 6010 4S0 module
Module voor 4 externe ISDN2 lijnen. Het systeem
biedt met deze module in de kleinste uitbreidingsvariant 4 ISDN2 lijnen en 10 toestelaansluitingen.

tiptel 6015 4 PSTN module
Module voor 4 externe analoge netlijnen (DTMF/FSK).
In de kleinste uitbreidingsvariant biedt het systeem
met deze module 4 analoge netlijnen en 10 toestelaansluitingen.

tiptel 6080 ISDN30 module
Module voor een ISDN30 (PRI) aansluiting. In de
kleinste uitbreidingsvariant biedt het systeem
met deze module 30 buitenlijnen en 10 toestelaansluitingen.

tiptel 6020 8Up0 module
Module voor uitbreiding met 8 interne digitale (Up0-)
aansluitingen voor digitale systeemtelefoons.

tiptel 6030 8 a/b module
Module voor uitbreiding met 8 interne analoge toestelaansluitingen met nummerweergave (DTMF/FSK).

tiptel 6040 8 a/b + 8 Up0 module
Module voor uitbreiding met 8 interne digitale (Up0-)
aansluitingen voor digitale systeemtelefoons en 8
interne analoge toestelaansluitingen met nummerweergave (DTMF/FSK).

tiptel 6050 16 a/b module
Module voor uitbreiding met 16 interne analoge toestelaansluitingen met nummerweergave (DTMF/FSK).

tiptel 6310 Battery-Pack
Deze accumodule verzorgt de stroomtoegang wanneer
de electriciteit uitvalt. In het display van de systeemtoestellen is te zien wanneer de accu bijna leeg is.

tiptel 6130 Multifunctionele module
Multifunctionele module met:
- Voicemail boxen voor alle toestellen of groepen
- doorsturen van voicemail berichten naar eigen email
als .wav bestand
- Automatische telefoniste met drie begroetingen
Voor de multifunctionele module zijn de volgende uitbreidingslicenties te verkrijgen:

tiptel 6140 AA licentie
- Maximaal 10 begroetingen
- Meerdere keuzelagen in te stellen

tiptel 6145 CR licentie
- Opnemen van normale telefoongesprekken
- automatisch alles opnemen of per keer zelf instellen
- Opnames doorsturen naar een ander toestel of naar
de eigen email als .wav bestand

tiptel 6155 SIP licentie
- Mogelijkheid om SIP trunks (buitenlijnen) naar een
SIP provider te gebruiken
- Per SIP trunk één SIP licentie nodig

tiptel 6150 VoIP licentie
- Voice compression en Echo cancellation
- Per tiptel 65 VoIP één VoIP licentie nodig

tiptel 6148 MOH licentie
- 45 minuten muziek in de wachtstand

tiptel 6132 8h licentie
- In stappen tot maximaal 20 uur
- Voor voicemailberichten en gespreksopname
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Tiptel – is er altijd voor u
Tiptel - kwaliteit
De uiterst hoogwaardige
technische vervaardiging
garandeert tevens de
allerbeste kwaliteit. Dit
bevestigt de certificering
volgens DIN EN ISO 9001.

Tiptel - klantenservice
Ook na aanschaf kunt
u vertrouwen op Tiptel:
de uitgebreide garantie
garandeert dat u nog lang
plezier zult hebben van
uw tiptel apparatuur.

Tiptel - ondersteuning
Voor aanvullende
informatie en/of
(technische) vragen
staat het team van
Tiptel altijd tot uw
beschikking.

Verdere informatie kunt u opvragen bij:
TIPTEL b.v.
Camerastraat 2
NL - 1322 BC Almere
Tel:

+ 31 (0) 36 5366650

Fax:

+ 31 (0) 36 5367881

Email:

info@tiptel.nl

09/2006 EDV-Nr. 4980148

Uw dealer:

Wijzingen en drukfouten voorbehouden.

Internet: www.tiptel.nl

