
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din Telefonsentral, på din måte 
Installer på Windows, Linux eller i skyen. 

 

3CX Telefonsystem 
 
 

3CX leverer en komplett Unified Communications løsning. Ved bruk av 

åpne standarder i en PBX, installasjon og administrasjon av ditt 

telefonsystem har aldri vært enklere. 

 
• Enkel installasjon & administrasjon 

• Reduser telefoni og kommunikasjons kostnader 

• Økt produktivitet med UC: Tilstedeværelse, hurtigmeldinger 

• Jobb mobilt: Android & iOS klient 

• Integrert WebRTC Videokonferanse 

• Forbedring av kundeservice: Click2Call & CRM integrasjon 

• Installeres lokalt eller I dedikert skyløsning 
 
 
 
 
 

WWW.3CX.COM 

http://www.3cx.com/


3CX, en innovativ, robust programvare PBX forberedt for det meste - 

kommunikasjonsløsninger som passer for organisasjoner i alle størrelser. 

Felipe Garcia, Director of Infrastructure & Services - Americas 
 
 

 
Test en 3CX løsning i dag – installeres lokalt på din maskin med Windows/ Linux eller i skyen med Google, 

Amazon, 1&1, OVH og Openstack for en fleksibel og kostnadseffektiv Unified Communications løsning. Installeres i 

dedikert sky og få tilbake kontrollen med din PBX. 
 

Unified Communications for alle bedrifter 

3CX leveres med en komplett unified communications portefølje uten å måtte installere eller kjøpe tillegg. Integrert, WebRTC-basert 

videokonferanse via en åpen-standard nettleser eller på en iOS/Android klient gir deg ansikt-til-ansikt møter uansett hvor du er. Produktivitets 

økning ved hjelp av tilstedeværelse status, bedrifts hurtigmeldinger, whiteboard, skjermdeling og mer gir de ansatte muligheter til å 

kommunisere bedre og jobbe mer effektivt. 

 
Selvbetjent PBX 

3CX administrasjon er enkelt. Vedlikeholdet er redusert ved hjelp av automatiserte rutiner og overvåker kritiske prosesser i et oversiktlig 

enkelt administrasjonsgrensesnitt. Oppdateringer av PBX med testet programvare er automatisk nedlastet og installeres enkelt over 

nettverket ved noen få tastetrykk. Plug & Play kompatible IP telefoner og SIP bylinjer sikrer enkel installasjon og oppgradering. Eliminerer 

tidkrevende administrasjon oppgaver gir økt effektivitet også for administratoren, ved hjelp av intuitivt, brukervennlig 

administrasjonsgrensesnitt gjør oppsettet enkelt og effektivt. 

 
Trygg, Sikker, Enkel 

Oppdaterte og avanserte sikkerhetsprotokoller og teknologi i 3CX, ivaretar sikkerheten mot alle typer angrep. 3CX PBX gjør det enkelt å opprette og 

behandle sikkerhetsinnstillinger som IP svartelisting, SRTP kryptering, automatisk deteksjon av SIP angrep, provisjonering av telefoner over 

HTTPS, SSL tilkopling og A+ rating fra SSL Labs for oppstart. Alt dette i kombinasjon med en sikker webserver konfigurasjon gir deg en 

bekymringsfri hverdag. 

 
Ett nummer, mange muligheter 

Softphone for Windows og Mac samt smarttelefon klient for iOS og Android i en sømløs samhandling med WebClient gir mobilitet. Brukeren kan 

starte og motta samtaler, se status på kollega, lage konferanser, bli med I webmøter, sette over samtaler og mer fra hvor som helst. Integrasjon av 

PUSH teknologi gir økt batterilevetid. 

 
Alle dine applikasjoner jobber sammen 

Integrasjon med dine andre applikasjoner er enkelt; tilkoble 3CX med populære CRMs som for eksempel Salesforce, Google Kontakter, Office 

365 og flere. Ansatte sparer tid og øker effektiviteten ved hjelp av pop-up, journal og mer ved å jobbe sømløst mellom applikasjonene.  I 

tillegg har 3CX ClicktoCall Chrome utvidelse som gir brukerne mulighet til å ringe fra hvilken som helst webside eller CRM system ved rett å 

slett å trykke på telefonnummeret.  
 

Kutt kostnader, Øk fortjenesten 

Spar penger på telefonutgiftene og eliminer samtalekostnader til avdelingskontorer og gi dine 

brukere mulighet til å bruke kontortelefonen hvor som helst. I tillegg, programvare løsningen 

kan installeres på eksisterende maskinvare, eliminerer kostnaden til en kostbar proprietær 

maskinvare og server. Reisekostnader begrenses av mulighetene til å møtes i en webkonferanse/ møte. 

 

 
  
 

 
 
 
 
 

 

USA 
4300 W. Cypress Street 

Suite 100 

33607, Tampa, FL 

+1 (813) 591 0130 

info@3cx.com 

UK 
101, Finsbury Pavement 

EC2A 1RS 

London 

+44 (20) 3327 2020 

info@3cx.co.uk 

Germany 
Walter-Gieseking-Straße 22 

30519 

Hannover 

+49 (511) 4740 240 

info@3cx.de 

France 
Maison de la Défense 

12 Place de la Défense 

92974 Paris 

+33 1 84 25 00 60 

info@3cx.fr 

Italy 
Direzionale Modena 2 

Via Scaglia Est, 15 

41126 Modena (MO) 

+39 059 7353000 

info@3cx.it 

Kontakt oss på www.compartner.com Tel. 69204400 
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