
Remote Reception
Persoonlijk contact bij ontvangst is onmisbaar. 
Een receptionist(e) is kostbaar, daarbij wordt de 
continuïteit en kwaliteit niet altijd gewaarborgd. 

Uitstraling, klasse en functionaliteit verenigd

De manier om kosten te besparen en 
uw gasten persoonlijk te ontvangen. 

www.infravoip.com

Nadat uw bezoeker heeft aangebeld, wordt 
er een video- en spreek-luisterverbinding 
opgezet via het internet. Uw bezoeker en 
ontvanger zien elkaar in beeld en kunnen 
met elkaar communiceren. Eventueel kan 
er ook toegang gegeven worden aan uw 
bezoeker of kunt u de oproep doorzetten naar 
een apart toestel of toestelgroep.

100% communicatie met uw bezoekers
Een intercom met alleen een audioverbinding als 
receptie is vrij onpersoonlijk en u beschikt over 
slechts 20% van de communicatie. Zien en gezien 
worden is de andere 80%. Met de Remote 
Reception bent u altijd 100% persoonlijk aanwezig.

Met de video- en spreek-luisterverbinding 
van de Remote Reception 
belt uw klant een 
ingesteld nummer. 

Bij meerdere afdelingen 
of bedrijven, kunt u 
meerdere drukknoppen 
laten installeren.  



Communicatietechniek Voice over IP, SIP 2.0 of hoger

Codecs G711, G722

Netwerk Standalone, LAN of Cloud

Voeding 230 Volt AC

Bekabeling CAT5e of hoger

Aansluitingen 2x RJ45, USB

Toepassing Indoor

Afmetingen zuil 1000 x 1070 x 250 mm (H x B x D)

Materiaal Staal met poedercoating en RVS 304

Audio, video Onboard camera, speaker en microfoon

Afmetingen scherm 58 Inch

Resolutie scherm 1080 x 720 pixels

Drukknop Piëzo, blauw verlicht, inbouw
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Uitstraling, klasse en functionaliteit verenigd

Specificaties

www.infravoip.com

Communicatietechniek Voice over IP, SIP 2.0 of hoger

Codecs G711, G722

Netwerk Standalone, LAN of Cloud

Voeding 230 Volt AC

Bekabeling CAT5e of hoger

Aansluitingen 2x RJ45, USB

Toepassing Indoor

Afmetingen zuil 1705 x 620 x 480 mm (H x B x D)

Materiaal Staal met poedercoating en RVS 304

Audio, video Onboard camera, speaker en microfoon

Afmetingen scherm 19 Inch

Resolutie scherm 1080 x 720 pixels

Drukknop Piëzo, blauw verlicht, inbouw

Specificaties
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Maten
Staande zuil

De receptiezuil is uitstekend te gebruiken met de VoIP-toestellen die wij leveren. 
Yealink SIP-T19P

Betrouwbaar instapmodel 
voor kleine recepties. 
Geschikt voor drie lijnen en 
uitgerust met 5 regels LCD 
scherm, en niet-storen functie. 

Uitermate geschikt voor de 
kleine organisaties.

Grandstream GXV3240

High tech Android SIP 
toestel met 11 cm 
beeldscherm en camera. 

Ideaal voor bedrijven die 
vaak videobellen.

Wat u kunt verwachten bij aanschaf
Elke toepassing en omgeving is anders, zo ook uw smaak. De wand- en 
staande zuil kunnen op maat gemaakt worden. De kleur, vorm, het materiaal 
en grootte van het scherm kunt u naar smaak aanpassen. Ook is het inbouwen 
van een kaartlezer en het mobiel maken van een zuil mogelijk.

Remote Reception


