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Hardware SMS Gateway

SMSEagle NXS ‑9750  
3G Dual Modem rev.2.0

Kategorie:
Komunikační produkty
Proximus Radoslaw Janowski, www.smseagle.eu

Přihlašovatel:
IT Awacs Solution, www.sms ‑itawacs.cz
výhradní dovozce pro ČR a SK

Použití produktu: Produkt je platformou pro bezpečné propojení koncového uživatele 
se sofistikovanými systémy/IoT/senzory apod. Jde o plně integrovatelné řešení (bohaté 
API rozhraní) ve vlastní správě pro jednoduché zasílání informačních zpráv jako např. 
z NMS systémů, e ‑maily do SMS anebo bezpečné odesílání 3D/2FA/RSA ověřování 
pro přístup k firemním systémům, např. terminál servery, VPN apod., takže je vhod  né 
pro celopodnikové aplikace. Obsahuje dohledové možnosti, lze jej využít i autonom  ně 
k alertování stavů, navíc dovoluje i definice pravidel či time management pro SMS.

Popis produktu: Tento kompaktní bezventilátorový hardware pro práci se SMS zprá‑
vami obsahuje duální 3G modem pro všechna evropská GSM/UMTS pásma (rychlost až 
60 příchozích či 40 odchozích SMS/minutu). Lze jej jednoduše instalovat do datových 
rozvaděčů nebo na DIN lištu, přičemž snadná je i konfigurace přes webové rozhraní 
(s podporou HTTPS). Obsahuje externí digitální konfigurovatelné in/out vstupy, nabízí 
možnost napájení PoE a pro lepší komunikaci jej lze vybavit i výkonnějšími 9dBi exter‑
ními anténami. K dispozici rovněž je integrovaný monitorovací nástroj pro dohled do‑
stupnosti jiných zařízení nebo služeb (např. web/e ‑mail/port).

Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Vhodný pro nasazení Mission Critical
■■ Duální modem pro redundanci operátorů
■■ Konfigurace pro vysokou dostupnost
■■ Podpora předních NMS (PRTG/ManageEngine/Solarwinds/NAGIOS/MSSCOM apod.)
■■ „Dummy call“ – prozvonění při kritických stavech (volitelné)
■■ Rychlý a výkonný HW
■■ Vyrobené v EU
■■ API rozhraní pro libovolnou aplikaci
■■ Žádné licencované příplatky
■■ Integrované čidlo teploty a vlhkosti

Záruka: 12 měsíců základní, rozšiřitelná na 36 měsíců

Cena (bez DPH): 20 600 Kč

Automatizace e ‑mailové a chatové komunikace

Soitron*bot

Kategorie:
Komunikační produkty
Soitron, www.soitron.com

Přihlašovatel:
Soitron, www.soitron.com
výrobce

Použití produktu: Soitron*bot je softwarové řešení, které dokáže porozumět lidskému 
jazyku a řešit rozličné požadavky. Je využitelný v jakékoliv komunikaci, ať už mezi kon‑
covým zákazníkem a společností, zaměstnanci v rámci firmy nebo občanem a státem – 
svoje místo si najde například při vyřizování zákaznických požadavků směrovaných 
na kontaktní centra, podpůrná či reklamační oddělení nebo v různých interních proce‑
sech. Je možné jej nasadit na různé komunikační kanály, typicky e ‑mail, chat nebo hlas, 
a díky modulárnosti jej lze snadno integrovat do zákaznického prostředí, čímž se 
značně zrychluje čas jeho implementace.

Popis produktu: Soitron*bot dokáže díky pokročilé inteligenci, která mu umožňuje 
učit se a neustále se zdokonalovat z kontextu všech komunikací, s nimiž se po dobu své 
práce setkává, rozumět nejen tomu, co od něj zákazníci požadují, ale umí si i vyžádat 
potřebné či chybějící údaje, nahrát je do příslušných systémů, odeslat potvrzení o od‑
bavených požadavcích, předpřipravit a vytisknout vyplněné formuláře nebo jiné doku‑
menty k podpisu zaměstnanci či klientovi. Využitím sémantického jádra jej není potřeba 
složitě a dlouhodobě trénovat, přesvědčivé výsledky lze dosáhnout již během dvou 
týdnů.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Podpora chatového i e ‑mailového kanálu
■■ Automatizace souvisejících požadavků v interních systémech
■■ Zvýšení spokojenosti a retence zákazníků
■■ Možnost nasazení v cloudu i on ‑premise
■■ Podpora 42 jazyků včetně češtiny
■■ Rychlá implementace a fáze spuštění do produkčního provozu
■■ Kontrola nad obsahem odpovědí
■■ Rychlý proces učení
■■ Výrazné úspory operativních nákladů
■■ Zvýšení efektivity práce

Záruka: podle objednané podpory


