
LG heeft haar programma telecommunicatie
systemen uitgebreid met de IPLDK 300. Deze centrale
koppelt het succes en de betrouwbaarheid van de
GDK lijn met alle toekomstige technologieën op het
gebied van spraak en data overdracht.
De modulaire opbouw van het systeem zorgt ervoor
dat alleen de investeringen waar behoefte aan is
daadwerkelijk geïmplementeerd worden. Toekom-
stige behoeften en technologieën kunnen door dit
systeem aangeschaft worden als deze gewenst zijn.
Hierdoor zullen investeringen pas dan plaats vinden
als ze daadwerkelijk gebruikt zullen worden.

Naast alle reeds bekende en traditionele gebruikers
mogelijkheden bied de IPLDK 300 een scala aan
nieuwe features die de gebruiker in staat stellen een
binnenkomende oproep nog sneller en persoonlijker
af te handelen waardoor een aanzienlijke kostenbe-
sparing mogelijk is.

MOBILITEIT

Mobiliteit op de werkplek neemt vandaag de dag een
steeds belangrijkere plaats in. Het gemak van het
mobieltje heeft er voor gezorgd dat we ook binnen

ons kantoor niet alleen maar via een “draadje”willen
bellen. De IPLDK 300 bied een zeer uitgebreide DECT
faciliteit tot 192 handsets en 96 spraakpaden. Door-
dat er 24 zenders aan te sluiten zijn zal zelfs in grote
bedrijven een optimale dekking tot de mogelijkheden
behoren.
Dankzij een perfecte roaming en handover zullen de
gesprekken naadloos overgenomen worden van
zender naar zender.

Om wachten en ergernis te voorkomen kunt u in de
IPLDK 300 een voice mail kaart plaatsen die, naast
een uitgebreid persoonlijk voice mail geheugen, ook
beschikt over zeer moderne automatische attendant.
Hiermee kunt u op persoonlijke wijze geheel
automatisch de oproep naar de gewenste persoon of
afdeling loodsen.Dit kan eventueel door middel van
custom call routing (toets 1, toets 2, enz.) Als deze
personen in gesprek zijn zal het systeem de oproep
afhandelen of doorzenden zoals u dat wenst zonder
dat daarbij fysieke arbeid nodig is. Met het LG Voice
Mail Interface Board bent u in staat uw bedrijfskosten
sterk te laten dalen.

LG, DE OPLOSSING VOOR BEDRIJFSCOMMUNICATIE

IPLDK 300



OMSCHRIJVING IPLDK 300

De netlijnkaarten zijn in elke combinatie toe te passen

CapaciteitOMSCHRIJVING

SYSTEEM EIGENSCHAPPEN VAN DE IPLDK 300

Maximaal totaal aantal poorten 300
Netlijn poorten 196
Toestelpoorten 288
DSS Console 4 per toestel
Enkelvoudige toestellen 288
Bedienposten 1 hoofd-, 4 bedienposten
Intercompaden onbeperkt
Omroep
Totaal 1 zone 
Extern 3 zones
Intern 35 zones
Aansluiting muziekbronnen 1 op MPB, 2 op MISB
Aansluiting externe contacten 4 op MISB, 3 op RAU
Aansluiten externe alarm/ belingang 1 op MISB, 2 op RAU
RS232 seriële poort 2 op MPB, 2 op MISB
Verkort kiezen
Toestel 100 per toestel (max.1500)
Systeem 3000
Laatste nummer herhalen Laatste 10 nummers met 32

cijfers
Memo geheugen 48 cijfers
Toon ontvangers max.80
Netlijn groepen 72
Intercom groepen 15
Toestel groepen 48
DISA lijnen Elke netlijnpoort
Conferentie
3 deelnemers Onbeperkt
4 deelnemers 13
5 deelnemers 5

Afmeting per behuizing 630x410x238 mm
Accu voeding 22-28V(DC)
Netvoeding uitgang +/-5,+24,-48V
Netvoeding ingang 110/230V
Bekabeling 4(2) Wires Cable
Aantal gesprekspaden interne lijnen 288 lijnen
Netlijnen 200 lijnen(Analoog)

150 lijnen (met PRI)
Spraakoverdracht PCM
Dataoverdracht TDM
Intern DECT-systeem 24 basis zenders

192 Dect toestellen
Kalender •
Voorgeprogrammeerde display tekstberichten •
Indicatie  achterlaten bericht •
Apart belsignaal voor netlijn oproepen •
Kiezen op naam •
Stopwatch •
Nummerweergave (Clip) •
Uitgaande nummerweergave (Colp) •
Netlijn nummerweergave •
Datum & tijd weergave •
Toestelnummer weergave •
Notitie geheugen •
RS-232C aansluiting •
Deurintercom •
Noodstroom accu aansluiting •
Net spannng uitval ondersteuning •
Deuropener •
Achtergrondmuziek •
Wachtwoord •
Onderscheidende belsignalen •
Naamherkenning bij terugval •
Onderdrukt belsignaal •
Programmeren met de computer •
Programma aanpassing op afstand •
Spraakondersteuning bij DISA •
Doorkiezen (DID) •
Ruggespraak •
Multi conferentie •
Niet storen (DND) •
Handenvrij kiezen •
Handenvrij telefoneren •
Flash toets •
Privé lijn •
Beveiliging tegen inbreken op modem/faxlijnen •
Flexibel nummerplan •
‘Meet-me’ omroep •
Omroep interne groep •
Omroep externe groep *
Totale omroep •
Gespreksregistratie •
Tijdelijke verandering van serviceklasse •
Groepsoproep •
Alarm indicatie •
Chef/secretaresse schakeling •
Oproep beantwoorden vanaf ander toestel •
Diverse instelbare belsignalen •
Oproep achter gesprek plaatsen •
Terugbel/boodschap wacht indicatie •
Externe volgstand •
Laagste kosten route (LCR) •
Wachtwoordgebruik •
Automatisch luidspreker selectie •
Automatische gesprekverdeling (ACD,UCD) •
Parkeerlocaties •
Verkeersanalyse •
Externe systeemtoegang •
Netlijn aannemen •
Alarmnummers •
Sirene/claxon aansturing •
Universeel beantwoorden in nachtstand •
Netlijn toegangbeperking •
Netlijn doorverbinden •
MSN ondersteuning •
Wachtmuziek •
Service •
Kostenindicatie *
Hotelsoftware *
Instelbare netlijn toewijzing •
Wacht rij binnenkomende netlijnen •
Laatste nummer herhaling •
Verkort kiezen (systeem) •
Verkort kiezen (toestel) •
Flexibel nummerplan •
Computer Telephony Intergratie (CTI) •
VoIP *
LAN / WAN verbinding •

dealer:

E-mail: info@t-m-t.nl
Website: www.lgtelecom.nl

• = Basis uitvoering

* = Functie op aanvraag

Modelwijzigingen alsmede druk- en zetfouten voorbehouden. Door
een permanent ontwikkelings proces kunnen features wijzigen.

SYSTEEMKAARTEN IPLDK 300
PRIB 1 PRI (30B+D)
BRIB 4 ISDN T-interfaces
STIB 4 ISDN S/T-interfaces
LCOB 4 analoge netlijnen
DTIBII 24 digitale systeemtoestellen
DTIB 12 digitale systeemtoestellen
DSIB 6 analoge en 6 systeemtoestellen
SLIBII 12 enkelvoudige toestellen
SLIB 6 enkelvoudige toestellen
WTIB 4 DECT basiszenders
WTIU Uitbreidingskaart 4 basiszenders
VMIB Voicemail board 4 kanaals spraak

opname/weergave 5uur
VCEU Uitbreiding 4 kanalen op VMIB
FMEU Uitbreiding opname capaciteit 5 uur
SIU Kaart met extra printeruitgangen 

*Maximaal aantal poorten kan door aantal kaartsloten en gebruik van
niet-toestelkaarten worden beperkt


