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Specificolies
. detecliemogeliikheden/belsponning /bezeltoon/

oproeptoon/frequenlie-/liinbelegging in 5 sec.
. tekslen von mqx. óO sec. worden ingesproken op een

speech-processor en digitool bewoord
. noodslroomvoorziening door onderhoudsvriie occu I2V O.7A
. voeding beveiligd door middel von outomolische

zekeringen
. oulomqtische wqorschuwing indien de occu vervongen

moel worden
. gekoppeld oon een olorm wordl u in gevol von sioring,

een defect of sysleemuitvol gewoorschuwd

Iechnische informqtie
. gewichh l4OO grom
. oÍmeting (lxbxh): 24 x 13 x 8 cm
. voeding: 22Ol23O Vqc,50 Hz

5 Woll
. behuizing: beschermingsklosse lPóT,woterdicht

ln de top l0 von telefoonirritoties zol

'een telefoon die niet wordt

opgenomen/ hoog genoteerd stoon.

Een persoonliike verwiizing noor de

iuiste persoon of ofdeling doorentegen

wordt op prils gesteld.

Als lurommscHE TErEFoNrsTr geeft de

Ropid@ 2000 uw klont middels een

menu de keuze uit verschillende

personen en/of ofdelingen woormee

hil/zii verbonden kon worden.

Wqnneer de klont zo snel geen keuze

kon moken, kunt u de mogeliikheid

bieden om hem/hoor door te verbinden

met de receptie zodot ieder gesprek

wordt behondeld.

ln het gevol de klont ol beschikt over een rechtstreeks

telefoonnummer verbindt de Ropid@ 2000 hem/hoor zonder

tussenkomst yon een persoon/ of meerdere personen, door.

De eerste indruk
is goud wqqrd.

Er ziin dogen dot uw telefonistre mel hoor honden in het

hoor zit. Voorol tiidens feestdogen en dogen dot veel

medewerkers binnen uw bedriiÍ ofwezig ziin.

Voor dergeliike situoties is er de Ropid@ 2000.

Een sysleem dot niet olleen dient ols outomotische teleÍoniste

en wochtriimelder, moor dol tevens uw klonlen in uw

eigen discrete woorden uitlegt dot u no een bepoolde

periode weer bereikboor bent.

De Ropid@ 2000 biedt u de mogeliikheid om de

wAcHTRTJMELDEn in ie schokelen. De eerste indruk is

nomeliik goud woord. Het beeld dot de klont von

uw bedriif vormt, wordt mede bepoold door de

wiize woorop u hem/hoor (telefonisch) benodert.

Een vriendeliik verzoek tot geduld zol er voor

zorgen dot de klont eerder open stoot voor de

informotie die u hem/hoor oonbiedt.

Met de wochtrilmelder kunt u in uw eigen

woorden oqngeven dqï men zo spoedig mogeliik

wordt geholpen.

Met de Ropid@ 2000 ols TETETooNBEANTWooRDER

kunt u uw klqnten tevens op de hoogte stellen von

openingstiiden, lunchpouzes of ondere

mededelingen buiten kontooruren.

En met een gorontie von 24 moonden bent u er von verzekerd

dot kwqliteit en service hoog in het voondel stoon bii

Diomond Telecom Products.

De RopicP 2000 is een producl von Diomond Telecom Producfs BV te Venroy
(Nederlond), fobrikont vqn:

Voire Logging Syslemen
Coll cenlers
TeleÍooncentroles tot 8.0OO toestellen/netliinen
LiÍt intercoms/inlercom systemen
TeleÍoondoorkiesopporotuur

HondsÍree leleÍoons
TeleÍoonolormmelders
DTMF schokelunits, ló konqqls
Telecom moofwerk (hordwore
& softwore)
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