Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy 2003. szeptemberében a Legfelsőbb Bíróság által kiírt
telefonalközpont pályázatot a Primus-Net Kft. nyerte a Tadiran cég által gyártott Coral FlexiCom
típusú rendszerrel.
A teljes körű telefonalközponti fejlesztés célja a házon belüli megbízható, korszerű
kommunikációs rendszer kiépítése, valamint a legkedvezőbb költséghatékony megoldás
kifejlesztése volt. Miután a Legfelsőbb Bíróságon korábban a Matáv Rt. Alcatel típusú
telefonalközpontot üzemeltetett, ez éves rendszeres kiadást eredményezett a Legfelsőbb
Bíróságnak, melynek bérleti konstrukciója ez évben lejár.
A pályázatra eredetileg hét szállító nyújtotta be ajánlatát. A műszaki és kereskedelmi értékelés
során az Alcatel és a Matáv ajánlatával szemben a Coral Felxicom mellett döntöttek a
szakemberek. A pályázat megnyerésében elsősorban a Coral FlexiCom igen kedvező ár-érték
aránya, valamint a magas szintű műszaki támogatása segített. A korlátozott szolgáltatás-készlettel
és növekedési lehetőséggel rendelkező rendszerektől eltérően a Coral FlexiCom minden
szolgáltatást biztosít, amelyre a mai kommunikáció területén szükség van. A Coral FlexiCom
ezen felül biztosítja mind a teljes sávszélességű digitális kapcsolás lehetőségét, mind az integrált
IP alapú alkalmazásokat azért, hogy a helyi és a nyilvános hálózatok konvergáló szolgáltatásainak
előnyeit ki lehessen használni.
A globális ipari szabványok szerint kialakított FlexiCom kettős buszos felépítéssel bír,
univerzális kártyahelyeket alkalmaz a nagysűrűségű konfigurációk érdekében és közös hardver, és
szoftver elemek biztosítják a zökkenőmentes növekedést. A FlexiCom modellek közös vezérlésés áramellátás duplikálást ajánlanak a tökéletes megbízhatóság érdekében kritikus körülmények
között is.
A telepítésre november elején kerül sor, amikor üzembe helyezzük az 568 portos
telefonalközpontot, továbbá összeköttetést teremtünk a Legfőbb Ügyészség és a Fővárosi
Ítélőtábla /IP alapú/ felé, a Coral Q-Net-el, a QSIG alapú nemzetközi jelzésrendszerrel, a Coral
FlexiCom standardot teremt a fejlett, intelligens hálózat-szervezésre.
A telefonalközpont mellett analóg és digitális telefonkészülékeket, GSM adaptert és díjszámláló
rendszert is szállítunk.
A Coral ISBX (Integrált Szolgáltatású Üzleti Alközpont) az egyik legfejlettebb
kapcsolóberendezés a világon, amely tökéletes hang- és adatátvitelt, teljes ISDN támogatást,
széleskörű CTI lehetőségeket, teljesen integrált vezetékes és vezeték nélküli (DECT/GAP, UCS
és ETSI) digitális telefonokat, szabványos QSIG protokoll alatti hálózatba szervezhetőséget és
barátságos felhasználói felületet nyújt. Mi több, mindezen szolgáltatások rendelkezésre állnak
minden méretű rendszerben – néhány porttól több ezer portig. A Coral nem csak megfelel az
igényeknek, hanem kiterjeszti ezeket az igényeket azzal, hogy a holnapit már ma biztosítja.

