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Yeastar Cloud PBX is een volledig cloud-gebaseerd 
telefoonsysteem dat bij uitstek geschikt is voor het 
MKB. Naast efficiënte gesprekscommunicatie staan 
uitgebreide telefoniefuncties, desktop softphone, 
BYOD-mobiliteit, IM, aanwezigheid status, unified 
messaging en CRM-integratie tot uw beschikking. 
Door een 100% gehoste implementatie zijn er geen 
upfront-hardwarekosten en zijn de interne 
managementoverheads teruggebracht tot bijna niets. 

Yeastar Cloud PBX voorziet in de toename van de 
capaciteitsbehoeften bij een zakelijke groei, inclusief 
het aantal gebruikers en gelijktijdige gesprekken. Dat 
betekent dat uw zakelijke telefoonsysteem klaar is 
voor toekomstige groei en dat u alleen betaalt voor 
wat u op dit moment nodig heeft. 

Schaalcapaciteit naar uw 
voorkeur (Pay as You Grow) 

Het beheer van uw Cloud PBX is een koud kunstje met 
een intuïtieve en effectieve web-GUI. IT-beheerders 
kunnen eenvoudig gebruikersaccounts beheren, terwijl 
elke gebruiker individuele instellingen beheert. Het 
maken van upgrades vereist slechts een paar klikken 
vanaf de webinterface. Plug & play-compatibiliteit met 
reguliere IP-telefoons zorgt voor probleemloze 
installatie en schaalbaarheid. 

Gestroomlijnd beheer en 
configuratie 

Bij de meeste gehoste oplossingen moet u mogelijk 

veel van uw favoriete functies opgeven. Maar dat is 

niet het geval voor de PBX van Yeastar Cloud. Yeastar 

Cloud PBX biedt een uitgebreide set zakelijke 

communicatiefuncties en zorgt ervoor dat op de 

meest effectieve en gebruiksvriendelijke manier aan 

verschillende bedrijfsbehoeften wordt voldaan. 

Geniet van uitgebreide PBX-functies 
in de cloud 

Linkus is een Unified Communications-app voor 
Windows-desktop, Mac-desktop, iPhone en 
Android-telefoon. Het werkt als een kantoorextensie, 
zodat u kunt bellen, doorschakelen instellen, 
voicemails kunt controleren en oproepgeschiedenis 
op meerdere apparaten kunt openen. De uitgebreide 
geconsolideerde samenwerkingsfuncties zullen de 
werkefficiëntie naar een hoger niveau tillen. 

 

Blijf verbonden met Linkus 
Altijd en overal 

Met Yeastar Cloud PBX bent u in staat om uw 
hoofdkantoor te verenigen met externe kantoren en 
telewerkers, in een enkel PBX-systeem, waardoor 
geografisch verspreide werknemers dezelfde functies 
en continuïteit hebben als interne gebruikers. 
Kantoren aan weerszijden van de wereld kunnen dan 
communiceren alsof ze zich op dezelfde verdieping 
van een kantoorgebouw bevinden. 

Multi-site  
Bedrijfstelefoonsysteem 

Toekomstbestendig zakelijke telefooncentrale 

Yeastar Cloud PBX 



 

 

 

 

 

Ingebouwde comfort-functies om de productiviteit te verhogen 

Linkus Unified Communications App 

Business Features 

l App Center 

l Conference Panel 

l Holiday 

PIN List 

l AutoCLIP 

l Distinctive Ringtone 

l Linkus UC Softphone 

System Prompt 

l Auto Provisioning 

l DNIS 

l Music on Hold 

T.38 FAX 

l Blacklist/Whitelist 

l Fax to Email 

l One Touch Recording 

Call Features 

l Automated Attendant (IVR) 

l Caller ID 

l Call Recording 

l Dial by Name 

l Intercom 

l Ring Group 

l Call Back 

l Call Monitor 

l Call Routing 

l Do Not Disturb (DND) 

l Paging 

l SIP Forking 

l Call Detail Records (CDR) 

l Call Parking 

l Call Transfer 

l Emergency Number 

l Pickup Group 

l SLA 

l Call Forwarding 

l Call Pickup 

l Conference 

l Feature Code 

l Queue 

l Speed Dial 

Management 
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l API 

l Event Center 

l ITSP Configuration Template 

Web GUI Troubleshooting 

l Auto Cleanup 

l Firmware Upgrade 

l Multi-level User Access 

l Backup and Restore 

l Import/Export Extensions 

l Remote Management 

l Call Permission 

l Import/Export Trunks 

l User Privileges 

Security 
l Blocked IP Address 

l Topology Hiding 

l IP Whitelist l Limited Country Access l Unauthorized Access Protection 

l Breng uw extensie met u mee 

l Toegang tot geavanceerde functies voor 

gespreksafhandeling 

l Oproepen doorschakelen naar de opgegeven 

bestemming 

l Chatten of groepchatten met bestandsdeling 

l Aanwezigheidsstatus van uw collega bekijken 

l Integratie met Google Contacts en Outlook 

l Start Ad-hoc Conferentie 


