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מערכת תקשורת אחודה 



מערכת תקשורת אחודה 

Aeonix הינה פלטפורמת תקשורת אחודה (Unified Communication) מתקדמת מבוססת תוכנה, 
המפותחת בישראל, נמצאת בחזית הטכנולוגית ומותקנת במספר רב של ארגונים בישראל ובעולם. 

Aeonix כוללת מגוון רחב של תכונות ויישומים וניתנת להטמעה בקלות וביעילות על גבי שרת פיזי או 
וירטואלי וכן בענן פרטי או ציבורי, כך שהארגון מקבל מענה רחב לכל צרכיו בפתרון אחד, יעיל ואיכותי 

תוך כדי שימור השקעה וחיסכון בעלות הכוללת.  

הפלטפורמה ידידותית למשתמשים בארגון ומאפשרת להם ארגז כלים לעולם מחובר ורב ערוצי 
המשלב שימוש בשיחות קוליות, שיחות וידיאו, דואר אלקטרוני, צ'אט ועוד. 

המערכת תוכננה תוך אימוץ תפיסת עולם של פתיחות והתממשקות למערכות צד ג' בקלות וביעילות המערכת תוכננה תוך אימוץ תפיסת עולם של פתיחות והתממשקות למערכות צד ג' בקלות וביעילות 
באמצעות ממשקים פתוחים (API, SDK) תוך כדי תמיכה במערך אבטחה ויישום פרוטוקולי הצפנה 

למדיה ולאיתות, אימות ציוד קצה ושימוש באמצעים חיוניים להגנת התקשורת והמידע בארגון. 

למערכת אפליקציות מתקדמות מובנות כגון מערכת Contact Center ומערכת לניהול שיחות ועידה 
ואירועי חירום וכן מגוון רחב של דגמי טלפוני IP מתקדמים וציודי קצה בממשקים שונים. 



תכונות עיקריות 

גמישות  - המערכת יכולה להיות מורכבת משרת אחד או יותר ובתצורת Cluster מקומית 
או מבוזרת גיאוגרפית, כאשר כל שרת מספק פונקציונאלית מלאה למשתמשי המערכת. 
כמו כן, המערכת מאפשרת הרחבה וגידול עתידי ממספר משתמשים קטן ועד עשרות אלפי 

משתמשים. 

פשטות  - המערכת כוללת כלי ניהול אינטואיטיביים בממשק גראפי מבוסס  Web לקידום 
תהליכים עסקיים ולהתנהלות שוטפת ורצופה מכל מקום ובכל זמן. מנגנון רישוי פשוט 

מאפשר לבצע התקנה, ניהול ותחזוקה במהירות ויעילות מרביים.  

  SIP, CSTA, TAPI ארכיטקטורה פתוחה - המערכת תומכת בפרוטוקולים סטנדרטיים כגון
ו-Web services.  ארכיטקטורה זו מאפשרת לארגון לשלב בצורה חלקה מגוון של יישומים 
מתקדמים ולהוסיף מכשירי קצה רצויים למערכת (BYOD). פרוטוקולי אבטחה מיושמים 

כחלק מהמערכת כדי להבטיח את שלמותה ולמנוע פעולות בלתי מורשות. 

שרידות – שרתי ה Aeonix מוגדרים כקבוצה אחת (cluster) על מנת להבטיח המשכיות 
ולמנוע הפסקות של שירות.  המערכת יכולה להיות מותקנת בתצורה של N+1 או ברמת 

יתירות של N+n ללא קשר למיקום הגיאוגרפי. 

מערכת הקלטת שיחותרישום שיחות

תכונות טלפוניה מתקדמות

ייישומי מלונאות ואירוח

אפליקציה למחשב
ולסמארטפון 

Contact Center מובנה  
עמדת חדר מצב ושליטה 
וניהול שיחות ועידה   

   

תקשורה אחודה
ניידות

שרת פקס

עושר רב של תכונות ויישומים עסקים 

עמדת מרכזנית מתקדמת שיחות וידאו



  Aeonix Contact Center
Aeonix-מובנית בשרתי ה Center Contact מערכת
המאפשרת ניטור בזמן אמת, ניהול ובקרה של כל סוגי 

התקשרות לארגון כולל מגוון דוחות היסטוריים, 
הקלטת שיחות נציגים, אינטגרציה לבסיסי נתונים 
ומערכות CRM, ניתוב מרובה רבדים ועדיפויות 

הקפצת מסכים, סרגל כלים לנציג ואחמ"ש, חייגנים הקפצת מסכים, סרגל כלים לנציג ואחמ"ש, חייגנים 
אוטומטיים, תקשורת כתובה, נוכחות ועוד. 

  (Unified Messaging) איחוד הודעות
מערכת איחוד הודעות מובנית הכוללת נתב שיחות מערכת איחוד הודעות מובנית הכוללת נתב שיחות 

מתקדם, ניהול הודעות קוליות, פקס ודוא"ל אלקטרוני. 
המערכת מאפשרת אינטגרציה עם שרת הדואר 

הארגוני, דוגמת MS Exchange כולל מנגנון סנכרון 
סטטוס ההודעות. 

 (Unified Communication) תקשורת אחודה
שימוש בממשק משתמש אחיד המשלב בין הטלפון שימוש בממשק משתמש אחיד המשלב בין הטלפון 

השולחני, הטלפון הנייד והמחשב האישי כך המשתמש 
יכול לראות את זמינות אנשי הקשר, לנהל שיחות 
ועידה, לשלוח הודעות צ'אט וכו' באמצעות ממשק 

תקשורת מאוחד פשוט, קל ונוח לתפעול. 

  (Mobility) ניידות
המערכת כוללת מגוון תכונות ויישומים מתקדמים המערכת כוללת מגוון תכונות ויישומים מתקדמים 
המאפשרים למשתמשים זמינות ושימוש במשאבי 

התקשורת של הארגון גם כאשר הם נמצאים בתנועה 
או מחוץ לארגון.  

               
  Aeonix Touch

יישום מתקדם המאפשר שימוש במחשב, טלפון 
סלולארי או טאבלט כשלוחה אינטגרטיבית של סלולארי או טאבלט כשלוחה אינטגרטיבית של 

המערכת בכל זמן ובכל מקום תוך תמיכה בנוכחות 
(Presence), צ‘אט, ספר טלפונים, יומן שיחות, 

חיפוש מתקדם, חניה על משתמש, שיחת וידאו וחיבור 
לתא קולי. 

   Aeonix Dispatch Console
עמדת חדר מצב ושליטה המאפשרת להיענות בזמן 
אפסי לאירועים שונים, הן בזמני שגרה והן בזמני 
חירום, על מנת לספק תקשורת רציפה ונקייה חירום, על מנת לספק תקשורת רציפה ונקייה 

מהפרעות בין כלל הגורמים עם כל יחידות הקצה 
ברשותם. היישום עוזר לגורמי הבקרה לתקשר עם 
עמיתיהם בלחיצת כפתור ומאפשר לבקר לבצע 

פעולות שונות לניהול אירועים בהפעלה מהירה ויעילה 
של תכונות המערכת, הקמת שיחות וועידה רבות 
משתתפים וניהולן, "התפרצות" לשלוחות על פי 

תיעדוף מנהל האירוע, הפעלת מערכות כריזה עם תיעדוף מנהל האירוע, הפעלת מערכות כריזה עם 
הודעות מוקלטות ו/או דיבור מנהל האירוע, הפעלת 
מצלמות קרובות, הצגת זמינות במסכי הבקרה 

והתקשרות מנוהלת לגורמי חוץ כגון: משטרה, מד"א, 
מכבי אש, חברת חשמל וכו'. 

שירות שיחות ועידה  
תמיכה מובנת בשיחות ועידה רבות משתתפים הן 
באמצעות ועידה יזומה והן באמצעות חדרי ועידה 

 .Meet Me Conferencing בתצורת
כמו כן, המערכת תומכת בועידות וידאו באמצעות 

שימוש ביחידות קצה מתאימות. 
  

הקלטת שיחות ומסכים 
הקלטת אינטראקציות טלפוני IP ומסכי נציגים עם  ומסכי נציגים עם 
יכולת להקליט, לאחסן, לתייג, לחפש ולנגן קבצי 
הקלטה. הקלטת השיחות יכולה להתבצע בתצורה 

Total Recording או Selective Recording, בנוסף 
המערכת מאפשרת הקלטה בתצורת אקטיבית או 

פאסיבית. 

מגוון רחב של טלפונים מתקדמים 
טלפוני SIP במגוון דגמים התומכים במגוון תכונות   במגוון דגמים התומכים במגוון תכונות  
מתקדמות כגון איכות קול HD, תמיכה בשיחות וידאו 
ועוד. המגוון הרחב בתוספת התמיכה בטלפוני צד 
שלישי בפרוטוקול SIP מאפשר שילוב והתאמה 
אופטימלית בין צרכי המשתמש לבין צרכי הארגון. 

כמו כן, קיימת תמיכה בטלפונים של מרכזיות הקורל. 
  

Lorem Ipsum

עושר רב של תכונות ויישומים עסקים 
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Contact Center

לפרטים: 
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Contact Center מערכת אחת מובנית, ידידותית ועוצמתית לניהול 
מערכת Contact center מובנית בשרתי ה-Aeonix, ללא צורך בהקצאה של שרת ייעודי אשר מאפשרת 

לחברות וארגונים לנהל טוב יותר את הקשר עם לקוחות, שותפים, ספקים ועוד.  
המערכת מאפשרת לנהל את התקשורת הנכנסת ויוצאת לארגון באופן מבוקר ויעיל, תוך שימור חווית הלקוח 

הודות לניטור בזמן אמת, שרידות מירבית ,ניהול ובקרה על כל ערוצי התקשרות.  
  

למערכת מגוון רחב של יכולות מוקד שירות מתקדם : למערכת מגוון רחב של יכולות מוקד שירות מתקדם : 
-  תמיכה במולטימדיה  
-  תמיכה בריבוי שפות 

-  אפשרות עבודה לנציג באמצעות טלפון בלבד (ללא מחשב) 
 - אינטגרציה לבסיסי נתונים חיצוניים כגון:  

    Omni Channel ,CRM רב ערוציות ומערכות ארגוניות 
-  יכולת הקפצת מסכים בשיחה נכנסת ובשיחה יוצאת 

-  טיפול במגוון סוגי פניות נכנסות למוקד: דוא"ל, שיחות טלפון, פקס ועוד -  טיפול במגוון סוגי פניות נכנסות למוקד: דוא"ל, שיחות טלפון, פקס ועוד 
-  מגוון סוגי חייגנים חכמים: שיחות יוצאות, שיחות ננטשות, Call Back, קמפיינים 

Self-Services כלי תכנון מתקדמים לבנית שירותים עצמיים  -
-  תמיכה בעברית לממשקי המשתמשים (נציג, מנהל, דוחות Real Time, דוחות היסטוריים) 

-  ניתוב מרובה רבדים: קביעת עדיפויות, Skill Based Routing, ניתוב ע"פ סטטיסטיקה, חוקים עסקיים 
-  יכולות IVR  מתקדמות ויצירת תסריטים והכרזות בטרם חיבור הלקוח לנציג 

-  כלי ניהול מתקדמים, דוחות Real Time והיסטוריים, שליטה בעבודת הנציג ושיוכו לתורים 
-  דוחות Cradle to Grave לתחקור שיחות מרגע כניסתן למוקד ועד סיומן  לתחקור שיחות מרגע כניסתן למוקד ועד סיומן 

Web סרגל כלים ידידותי לנציג מבוסס -
- מערכת אינטואיטיבית קלה להבנה עבור הנציגים, מנהלי המוקד ומנהלי המערכת 

- ממשק אדמיניסטרטור אחיד לכל המערכת, ידידותי וקל לתפעול 
- אפשרות לתפעול עצמי עם מינימום של סיוע חיצוני 

- המערכת מובנת בתוך ה- Aeonix cluster לכן מנגנון השרידות מאפשר  
   המשכיות עסקית לכלל השיחות המתנהלות והממתינות במערכת 



Dispatch Console

לפרטים: 
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יישום ה-Dispatch Console מאפשר לארגונים להפעיל עמדת מצב למתן היענות בזמן אמת לאירועים שונים, 
הן בזמני שגרה והן בזמני חירום.  בעיתות חירום נדרש להפעיל את מערכת התקשורת והטלפוניה על מנת לתמוך 

בניהול האירוע, בתרחישים שונים כגון: שרפה, הצפה, פריצה לחברה, או פציעה של אזרחים.   
היישום מותאם לשימוש אחראי ביטחון/ אבטחה/בקרה , כך שבמקרי אמת אלו, על אף מצוקת זמן, עומס בפניות 

ולחץ נפשי בהם הוא נתון, תסייע לו המערכת ויופעלו התהליכים באופן אוטומטי ומתוכנת מראש,.    

מוקדים עירוניים (Contact Center), חדרי בקרה, ערים חכמות ובטוחות (Smart & Safe Cities) -וכן מגזרים ) -וכן מגזרים 
קריטיים, כגון חשמל, ביטחון ותחבורה, מחויבים לנהל כוננות 24/7, לספק שירות טכנולוגי מתקדם ולעמוד 

בדרישות תקשורת מורכבות מאי פעם. תגובה יעילה ומהירה של המוקדים הקריטיים, עשויה להציל חיי אדם או 
למנוע פגיעה מאירועי חירום או מפגעים מסוגים שונים.      

מלבד ארגונים קריטיים המטפלים במצבי חירום אזרחיים, בחברות מכל המגזרים והגדלים – מחברה עסקית, 
מוסד חינוכי, מפעל ועד בניין רב קומות – קיים תדריך פעולות לזמן חירום ובעת מצוקה, על אחראי הביטחון באתר 

לפעול לפי סדר פעולות זה ולהבטיח את קיומו של נוהל חירום המוגדר מראש. 

 Aeonix Dispatch Console מאפשר לארגונים להגיב במהירות כאשר כל שניה חשובה:   מאפשר לארגונים להגיב במהירות כאשר כל שניה חשובה:  
Touch מסייע לגורמי הבקרה לתקשר עם עמיתיהם בלחיצת כפתור אחת על גבי מסך מחשב או  מסך מגע   -

-   הקמת שיחות ועידה רבות משתתפים וניהולן.  
-   "התפרצות" לשלוחות על פי תיעדוף מנהל העמדה.  

-   הפעלת מערכות כריזה עם הודעות מוקלטות ו/או דיבור מנהל העמדה.  
  .Dispatcher – הצגת זמינות מלאה במסכי הבקרה   -

-   התקשרות מנוהלת בלחיצת כפתור לגורמי חוץ כגון: מד"א, מכבי אש, חברת חשמל וכו' ובמקביל יכולת  
     שמירת קשר טלפוני עם מדווח האירוע.      שמירת קשר טלפוני עם מדווח האירוע. 

-   הרצת סדר פעולות שנקבע מראש לתסריט המתאים לאירוע הספציפי.  
-   שליטה מרחוק על מערכת הטלפוניה, תקשורת פנים וחוץ ארגונית.  

-   אפשרות לשילוב מצלמות אבטחה מבוזרות בשטח לתצוגה בזמן אמת. 



Touch
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Aeonix Touch - להיות מחובר במרחק נגיעה מכל מקום ובכל זמן 
אפליקציית טלפון תוכנה (סופטפון) מתקדמת למחשב ולטלפון הנייד, אשר מאפשרת לארגונים לשפר את 
יכולות התקשורת של עובדיהם בכל זמן ומכל מקום הן בתקשורת הפנים ארגונית והן בתקשורת ובזמינות 

לגורמי חוץ כגון לקוחות, שותפים, ספקים וכד‘.  

באמצעות חיבור האפליקציה למערכת ה- Aeonix דרך חיבור אינטרנטי זמין, נשארים משתמשי המערכת  דרך חיבור אינטרנטי זמין, נשארים משתמשי המערכת 
זמינים לאורך יום העבודה ללא תלות במיקומם, גם במקרים בהם נדרשת השתתפות בשיחה מחוץ לשעות 
העבודה או בשהות ממושכת מחוץ למשרד, יכולים עובדי הארגון לשמור על שגרת עבודתם השוטפת.    

ה- Aeonix Touch תומך ביכולות כגון: 
-  שינוי הסטטוס של המשתמש 

-  מעקב אחרי הסטטוס של משתמשים אחרים 
-  שיחות יוצאות ונכנסות 

-  צ‘אט ארגוני בין כלל עובדי החברה  
-  אפשרויות חיפוש מתקדמות  
-  מעקב אחרי שיחות שלא נענו -  מעקב אחרי שיחות שלא נענו 
-  הפעלת חניה על משתמש  

-  שיחת וידאו עם משתמש אחר בארגון 
-  ועידה רבת משתתפים 

-  חיבור למערכת הדואר קולי 



לפרטים: 
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בעולם של תקשורת מרובה, בו קיימים מגוון ערוצים להתקשרות עם לקוח קצה (מוקד שירות לקוחות, רשתות 
מדיה חברתיות וכו') ארגונים מחויבים לעמוד ברמת שירות מצוינת בערוצי התקשורת העומדים לרשותם. 

תדיראן טלקום מספקת לחברות וארגונים שקט נפשי באמצעות פתרונות תקשורת מקיפים ומתקדמים 
טכנולוגית בענן, אחריות מקצה לקצה, כח אדם מקצועי , תמיכה מסביב לשעון ובסיס תשתיות ענן מאובטח כולל 

תכונות מתקדמות. 

שירותי הענן של חברת תדיראן Aeonix 4 Cloud  מבוססים על מערכת Aeonix אשר הנה פלטפורמת תקשורת  אשר הנה פלטפורמת תקשורת 
אחודה ובעלת יכולות הטמעה מרובות אתרים,  מערכי Fault Tolerance המתקדמים ביותר שקיימים בעולם 

התקשורת העסקית לטובת שרידות וגיבוי, וירטואליזציה מלאה ותפיסת עולם של פתיחות והשקה למערכות צד ג' 
באמצעות ממשקים פתוחים.  

המערכת כוללת בנוסף כלי ניהול אינטואיטיביים לקידום תהליכים עסקיים, התקנות תוכנה, עדכוני גרסה וניהול 
תכונות משתמש. 

   One Stop Shop באמצעות המערכת חברת תדיראן טלקום מספקת ללקוחותיה פתרון
תוך ניהול מקצה לקצה: תוך ניהול מקצה לקצה: 

-  פתרון תקשורת אחודה Unified Communication לחברות וארגונים עסקיים. 
-  פלטפורמת ענן הכוללת שרידות ויתירות מערכתית.  

-  תכונות טלפוניה מתקדמות לכל משתמש ברמת השלוחה או מוקד שירות. 
 .IP תמיכה במגוון רחב של מכשירי טלפון  -

-  שירותי הקמה/התקנה בבית לקוח. 
-  גמישות מירבית בהרחבה וצמצום מספר משתמשים בהתאם לצורך.  

-  שירותי תמיכה ותחזוקה. -  שירותי תמיכה ותחזוקה. 
-  מערכות שליטה , בקרה וניטור. 

-  אבטחת מידע מקיפה. 
-  ניוד מספרים קיימים. 

-  אספקה של מספרי גישה ישירים (חי"פ) לכל שלוחה בארגון. 
-  מודל חיוב חודשי מותאם לקוח (מרכזיה, מכשירי טלפון, שירותי מפ"א ועוד). 
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