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Framtidssäker kundanpassad 
mobilitet med DECT telefoni

Vid frågor: sales@centergate.se

Tidsboka ett webmöte för presentation och förslag.



Mitel SIP-DECT – Mobilitet med framtidssäker trådlös telefoni

• DECT har blivit det självklara valet för mobilitet med 
trådlös telefoni för miljoner verksamheter världen över 
inom tillverkande industri, logistikcentra, hotell, kontor, 
offentliga institutioner, sjukvård, skolor och äldrevård.

• Med den bestämda radiofrekvensen, låga energiför-
brukningen och ultralåga fördröjningen (1-4 ms) har 
DECT en hög tillförlitlighet. Utvecklingen fortsätter för 
den mogna och pålitliga DECT-teknologin mot DECT-
5G och nya användnings-områden. 

• SIP-DECT är en egenutvecklad lösning från Mitel som 
placerat Mitel som nummer 1 i världen som leverantör 
av Multi-Cellular DECT telefoner.*

• Mitel SIP-DECT är en sömlös trådlös telefonilösning 
integrerad med Mitels kommunikationsservrar 
MiVoice 400 och MiVoice MX-One.
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*MZA, On Site Business Voice Mobility Solution Market Shipment Review, 1H 2018



• Hålla samman verksamhet med geografiskt spridda 
enheter

o Stort antal trådlösa telefoner.
o Utspridda verksamheter med egen nätaccess.
o Centraliserad telefoni med reception och gemensam 

telefonstruktur.

• Varuhus eller butikskedjor med central telefoni. 
Kostnadseffektiva lösningar

o Ofta en eller ett fåtal DECT trådlösa telefoner.
o Många anläggningar på olika adresser.
o Centraliserad telefoni med kundcenter/Callcenter och 

gemensam telefonstruktur.

• Fabriker, logistikcentra, lagerlokaler

o Stora lokaler med behov av tillgänglighet över vid-
sträckta ytor.

o Många användare med DECT trådlösa telefoner.
o En eller ett fåtal adresser inom landet eller 

internationellt.

Mitel SIP-DECT – Fokus på kundbehov och kostnader
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• Argumenten som talar för valet av SIP-DECT telefoni:

o Lokaler i fastigheter utspridda inom ett industrikomplex

o Kontor och filialer på flera orter inom landet eller internationellt

o Antenner med stort täckningsområde (200 m)

o Sömlös roaming mellan antenner, basstationer

o Hög ljudkvalitet

o Minimala radiostörningar inom DECT reserverat frekvensområde

o Lägre kostnad för trådlösa DECT telefoner än smartphones

o Dect telefon kan visa video från USB kamera med val från menyn 

o Utbyggbar upp till 250 x RFP antenner och 512 x Mitel 600 DECT-telefoner

o Flera olika användarprofiler

o Enkelt att göra förfrågan och koppla vidare samtal

o Enkelt att logga in/ur som medlem från en eller alla svarsgrupper

o Möjligt att logga in och ur som agent i ACD-svarsgrupp

o Larm- och textmeddelanden

o Låna trådlös telefon. Besökare loggar in med gästnummer

o TCO, kostnadseffektivitet i lösningen

Mitel SIP-DECT – Tillförlitlig mobil trådlös telefoni
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Mitel SIP-DECT 600 DECT Phones
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Entry Level
Mitel 612 DECT Phone

Business 
Mitel 622 DECT Phone

Industrial
Mitel 632 DECT Phone

• Telefonerna finns att beställa i Centergate webshop



All Phone
• Color TFT display (2” - 176 x 220 dots)
• Illuminated keypad
• Hands-free speakerphone
• Ambient noise filter
• 2.5 mm headset connector
• Certified to latest DECT security standards
• Wideband Audio on 600dv2 family

Optimized Operational Costs

• Software Update over the air

• Central Configuration over the air

• XML interface for system integration (e.g. 
application support

Mitel SIP-DECT 600 DECT Phones – Key Features I (Eng)
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All except Mitel 612

• Scratch resistant Color TFT display

• Bluetooth (hands-free profile)

• Vibrate option

• Optional µSD Card for easy handset 
replacement

Mitel 632

• Emergency Key

• Man down, Escape and No Movement alarm

• IP65 protection

Mitel SIP-DECT 600 DECT Phones – Key Features II (Eng)
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All RFP support high quality Wideband audio



MITEL SIP-DECT RFP 4x Nya Basstationer (antenner)

RFP 44
Inomhus

4-kanals

RFP 45
Inomhus

8-kanals

RFP 48
Inomhus

DECT + WLAN (Wi-Fi)

RFP 47 DRC
Utomhus

8-kanals

Riktningsannten

RFP 47
Inomhus

8-kanals

Extern annten

Skåp för

utomhusantenn

PoE injektor Skal med egen

branding

Externa antenner

RFP4x för olika behov

RFP4x tillbehör
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