
nfon.com

nXpress.

System telefoniczny następnej generacji. 

NFON nXpress

Award 2010
Dienste/Services

1. Platz 

Produkt:
nvoice Telefonanlage

CERTIFIED PARTNER PROGRAM

STAR PROGRAM 2015
NFON Cloud-Telefonanlage

Korzyści dla Waszej firmy.

Usługa w chmurze  Made in Germany 
 
Ochrona danych osobowych, certyfikat jakości  
i niezawodności głosu TÜV

Stosunek ceny do jakości nie do pobicia  
 
Rozliczenie według używanych urządzeń, niskie opłaty  
za połączenia

 Całkowita skalowalność 
 
System odpowiedni dla wszelkich wyzwań w firmach  
zatrudniających od 2 do 249.000 pracowników

Inteligentne funkcjonalności  
 
Ponad 150 funkcji i darmowe aktualizacje  
– na zawsze

Łatwość użytkowania 
 
Zarówno jeżeli chodzi o instalację, jak i obsługę

+48 22 246 4996                   nfon.com

Do ceny należy doliczyć ustawową wartość podatku VAT. Zastrze-
gamy możliwość dokonywania zmian i występowania błędów.
Stan: wrzesień 2015 W cenie  ○ Za dodatkową opłatą

nXpress - funkcje

ACD (automcetyczne przydzielanie połączeń) 

Telekonferencje 

Kolejki i IVR 

Łączenie oddziałów 

Zarządzanie połączeniami 

Przekierowywanie połączeń 

Wywołania grupowe/ grupy 

Wyświetlanie numeru/ odrzucenie połączenia 

Poczta głosowa 

Książka telefoniczna 

Przekierowania zależne od pory dnia 

Automatyczne przekierowanie 

Szybkie wybieranie 

Funkcje dodatkowe

Monitorowanie Call Center ○

Nagrania głosowe Nrecording-basic ○

Szyfrowanie głosu (SRTP) ○

Stanowisko operatora ○

CTI (Computer Telephony Integration) ○

pierwszych 50 klientów

Oferta powitalna:

Specjalne warunki dla 



NFON nXpress  
Korzystny pakiet  
dla Waszego systemu  
telefonicznego w chmurze.

NFON nXpress - sprzęt  
Abonament nXpress zawiera 
udostępnienie wysokiej klasy 
aparatu telefonicznego VoIP 
na czas trwania umowy.

System telefoniczny NFON cechuje się najwyższymi standardami  
bezpieczeństwa. NFON jest odporny na awarie dzięki wykorzysta-
niu podwojonych serwerowni umieszczonych w odległych od sie-
bie lokalizacjach.

NFON to ponad 150 wyrafinowanych funkcji centrali, zapewnia-
jących bezpieczną przyszłość poprzez bezpłatne aktualizacje wyk-
onywane na bieżąco.  System telefoniczny w „chmurze” likwiduje 
koszty związane z utrzymaniem własnych linii telefonicznych.

Oferta nXpress to wszystkie zalety systemu NFON połączone z 
wliczonym w abonamęnt udostępnieniem wysokiej klasy  
aparatów telefonicznych. Skalowalność rozwiązania i wycena  
zależna od rzeczywistego wykorzystania pozwala na ograniczenie 
kosztów nawet o 50% w porównaniu do tradycyjnych systemów 
telefonicznych.

   wszystkie standardowe funkcje centrali NFON

  10 numerów we właściwej strefie numeracyjnej

  przeniesienie dotychczasowych numerów

  eFAX – elektroniczny fax

  Koszty rozmów na telefony stacjonarne w abonamencie

  Telefon VoIP udostępniony w abonamencie

  Wyświetlacz: 4 podświetlane linie

  3 programowalne klawisze funkcyjne

  Dźwięk wysokiej jakości (HD Audio)

  Głośnomówiący

  Zasilanie via PoE (Power over Ethernet)
   Zasilacz sieciowy sprzedawany jest       

      oddzielnie

   Dźwięk wysokiej jakości (HD Audio)
   Podświetlany z tyłu ekran 2,7 cala  

      o rozdzielczości 192 na 48 punktów

  Głośnomówiący
   Zasilacz sieciowy sprzedawany jest       

      oddzielnie
   15 programowalnych klawiszy  

      funkcyjnych na 3 ekranach

   Stacja bazowa DECT + 1 słuchawka DECT
   Duży wyświetlacz LCD 2.1“  

      z podświetleniem 
   Rozbudowywalny do 6 słuchawek  

      bezprzewodywych DECT
   Głośnomówiący

NFON  nXpress to

Snom 710 lub

Yealink T41 lub

Panasonic DECT KX-TGP500

* Promocja obejmuje pierwszych 50 klientów abonamentu nXpress
** Naleźy wybrać jeden z wariantów
Podane są ceny netto (bez VAT) per urządzenie.

Ceny NFON nXpress (obowiązujące od września 2015)

Opłata jednorazowa Cennik Promocja*

Opłata instalacyjna za urządzenie 147,00PLN Gratis

Opłata instalacyjna za numer faksu (Software) Gratis Gratis

Miesięcznie** Cennik Promocja*

za urządzenie (brak okresu związania umową)

za urządzenie (umowa na 24 miesiące)  
Wliczone wszystkie rozmowy do sieci stacjonarnych w Polsce 39,90 PLN 29,90 PLN

za urządzenie (umowa na 24 miesiące)  
Wliczone wszystkie rozmowy do sieci stacjonarnych i komórkowych 
w Polsce

54,00 PLN 44,00 PLN

za urządzenie (umowa na 36 miesięcy) 
Wliczone wszystkie rozmowy do sieci stacjonarnych w Polsce 35,90 PLN 25,90 PLN

za urządzenie (umowa na 36 miesięcy)  
Wliczone wszystkie rozmowy do sieci stacjonarnych i komórkowych 
w Polsce

49,90 PLN 39,90 PLN

za wirtualny numer faksu Gratis Gratis

Moduły dodatkowe (opcjonalne) Miesięcznie

Nagrywabue głosu Nrecording-basic (za urządzenie) 20,50 PLN

Szyfrowanie głosu SRTP (za urządzenie) 4,20 PLN

Monitorowanie Call Center (za urządzenie) 121,00 PLN

CTI - Computer Telephony Integration (za urządzenie) Od 4,20 PLN

Ceny połączeń NFON

Cena za minutę połączenia w Polsce  
(nie dotyczy taryf z rozmowami w abonamencie)

Połączenia w ramach telefonii NFON gratis

na telefon stacjonarny (24h) 0,05 PLN

na telefon komórkowy (24h) 0,12 PLN

Cena za minutę połączenia za granicę na telefon 
stacjonarny na komórkę

Strefa 1 (np. Niemcy, Włochy, Stany Zjednoczone) 20 gr 50 gr

Strefa 2 (np. Wielka Brytania, Polska, Szwecja) 45 gr 90 gr

Strefa 3 (np. Australia, Japonia, Turcja) 1,00 PLN 1,20 PLN

Strefa 4 (np. Egipt, Indie) 1,30 PLN 1,30 PLN

Strefa 5 (np. Bahamy, Uganda) 2,00 PLN 2,00 PLN

Strefa 6 (np. Sierra Leone) 3,00 PLN 3,00 PLN

Telefony satelitarne 25,00 PLN
Inne aparaty i akcesoria mogą być wybrane za dodatkową opłatą.


