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Business Telecoms

Ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες 

τηλεφωνίας

VoIP

Μεταφέρετε το 
τηλεφωνικό σας 

κέντρο στο Internet!

vPBX

Εγκατάσταση 
εταιρικών δικτύων 

υπολογιστών

Networking
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Ευελιξία Οικονομία ΣυμβατότηταΝομαδικότητα

VoIP

Το VoIP (Voice over IP) είναι 
η πλέον σύγχρονη 
μέθοδος τηλεφωνικής 
επικοινωνίας

Η διαφορά με τη 
παραδοσιακή τηλεφωνία 
είναι ότι η μετάδοση της 
φωνής επιτυγχάνεται 
μέσω του Internet

Η τηλεφωνία μέσω 
τεχνολογιών VoIP 
παρουσιάζει πολλά 
προτερήματα και 
προσφέρει νέες, άκρως 
ενδιαφέρουσες 
δυνατότητες επικοινωνίας



VoIP για 
ξενοδοχεία
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Μείωση κόστους Εύκολη 
επεκτασιμότητα 

Απομακρυσμένη 
διαχείριση

Ενοποίηση με 
απομακρυσμένα 

σημεία

Ενοποίηση με 
PMS

Ενιαία 
πλατφόρμα 

δικτύου

Αυξημένη 
χωρητικότητα 

γραμμών 

Ενοποίηση 
πολλαπλών 

σημείων

Fax2Email / 
Email2Fax
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vPBX

Υπηρεσία cloud
τηλεφωνικού κέντρου

Χωρίς αγορά και 
εγκατάσταση τοπικού 
τηλεφωνικού κέντρου

Χωρίς ανάγκη VPN για 
απομακρυσμένη χρήση



vPBX για 
ξενοδοχεία
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Συμβατότητα με 
όλες τις συσκευές 

VoIP

Χωρίς ρίσκο 
ασφάλειας 

Χωρίς κόστος 
άδειας χρήσης 

Αριθμοί 
εξωτερικού με 
διαφορετικό

ηχητικό μενού

Μηδενική δαπάνη 
για προμήθεια & 
συντήρηση τηλ. 

κέντρου 

Χαμηλό ετήσιο 
κόστος

Εύκολα 
αναβαθμίσιμο 

Πρόσθετοι 
αριθμοί για 

συνέδρια/εκδηλώ
σεις

Διαφορετικοί 
αριθμοί ανά 

καμπάνια 
διαφήμισης

Εκμετάλλευση όλων 
των πλεονεκτημάτων 
της VoIP τηλεφωνίας



vPBX για 
ξενοδοχεία
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Εσωτερική 
αριθμοδότηση

Conference 
rooms

Do not disturb / 
make up room 

Απευθείας 
τηλεφωνικό 

αριθμό

Πρόσβαση στο 
τηλ. κέντρο από 
προδηλωμένους 

αριθμούς

Απομακρυσμένος 
χειρισμός 

θυροτηλεφώνου 

Θέσεις εργασίας 
desktop  / 

smartphone / 
tablet 



Παράδειγμα 
χρήσης vPBX
σε ξενοδοχείο

Ξενοδοχείο 10 δωματίων 
χωρίς reception

Καλωδίωση ενός ζεύγους 
(τηλεφωνικό)

Εποχική λειτουργία

Wi-Fi 
κάλυψη των δωματίων

Ένας τηλεφωνικός 
αριθμός

Χρήση υπηρεσιών
fax
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Προμήθεια VoIP WiFi 
συσκευών

VoIP τηλεφωνικός 
αριθμός

Δωρεάν ενδοεπικοινωνία

Fax2Email & Email2Fax

IVR Προώθηση κλήσεων 
σε softphone

Απομακρυσμένη 
διαχείριση συσκευών

Περιορισμός κλήσεων 
μόνο προς επιλεγμένους 
προορισμούς



Ξενοδοχείο 200 δωματίων, 
1 reception

Τοπικό τηλεφωνικό κέντρο

1 Reception για το SPA 
Center

Επιπλέον τηλ. αριθμοί 
τρίτων χωρών

Γραφείο πωλήσεων σε άλλη 
πόλη

Ένας κεντρικός 
τηλεφωνικός αριθμός

Ενδοεπικοινωνία μεταξύ 
όλων των σημείων

Χρήση υπηρεσιών
fax

Ενοποίηση με PMS

Παράδειγμα
χρήσης vPBX
σε ξενοδοχείο
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Συνδυασμός τοπικού 
κέντρου με vPBX

Ένας τηλεφωνικός 
αριθμός με πολλαπλά 
κανάλια φωνής

Τηλ. αριθμοί για 
απευθείας κλήσεις

Fax2Email & Email2Fax

Τηλ. Αριθμοί 
εξωτερικού με 
ξεχωριστή 
δρομολόγηση

API για το PMS

Δωρεάν 
ενδοεπικοινωνία
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Ερωτήσεις;

Χαραλαμπόπουλος Θεόδωρος
Sales Engineer

T: +30 215 215 15 11
E: tcharalampopoulos@modulus.gr

Σας 
ευχαριστούμε!

modulus A.E.
Business Telecoms

+30 215 215 15 00

telecoms@modulus.gr

www.modulus.gr
Λεωφόρος Μεσογείων 311

15231, Χαλάνδρι Αττικής 
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