Mini Billing

HIGHT LIGHT

The mini billing system. It makes a simple to
implement billing report of Avaya, NEC and
Panasonic IPBX system. This small, power efficient, cost friendly device. No need to install
billing software. It ‘s real ready made with plug
and play technology.



Window 8 architecture



Ready made system



Plug and Play



Web GUI interface

ต้องการในอุปกรณ์เดียว ใช้งานได้แบบ Unlimited



Incoming, Outgoing ,
Internal call reports

Extension number คุม้ ค่าทีส่ ุด



Tariff adjustable

เทคโนโลยีสมัยใหม่

คุ้มค่ าการลงทุน
Mini Billing นวัตกรรมล่าสุดของระบบ Billing ทีม่ า

พร้อมกับลิขสิทธิ ์แท้ Window 8 มีครบทุกความ

Mini Billing ทันสมัยมาทดแทน Software Billing

แบบเดิมๆ ทีร่ าคาแพงและคิดราคาตามเลขหมายภายใน
ติดตัง้ ยาก ต้องลงทุน Hardware, Window License เสียค่าติดตัง้ Software เพิม่

มั่นใจกับ Fan less and Solid-state HD
Mini Billing ใช้ Intel CPU ซึง่ เป็ นทีย่ อม รับใน

เรือ่ งประสิทธิภาพและความเสถียรภาพ ระบบออกแบบ
มาให้ระบายความร้อนดีเยีย่ ม ไม่ตอ้ งใช้พดั ลม และ
จัดเก็บข้อมูลบน Solid-State Hard disk

Mini billing
Operation System

Windows 8

Hardware

Small box with Fanless technology
Intel® Celeron
Ram : DDR3 x 2GB
USB : 3 x USB3.0
LAN : 1 x Ports
Dimension : 135x83x40 mm

User interface

WEB GUI (IE/CHROME)

System Capacity

Unlimited extension license * Order in year 2015 only
Solid-state Hard disk 64 GB

System Key Feature
Incoming call record สามารถบันทึกข ้อมูลการโทรเข ้า จากภายนอกได ้
Outgoing call record สามารถบันทึกข ้อมูลการโทรออก จากภายภายในได ้
Internal call record สามารถบันทึกข ้อมูลการโทรระหว่างเลขภายในองค์กร ได ้
Company report รายงานแสดงมูลการใช ้งานโทรศัพท์ แบบรวมทัง้ บริษัท
Department report รายงานแสดงมูลการใช ้งานโทรศัพท์ แบบแยกแต่ละแผนก
Extension report รายงานแสดงมูลการใช ้งานโทรศัพท์ แบบแยกแต่ละเลขหมายภายใน
Call type report รายงานแสดงมูลการใช ้งานโทรศัพท์ แบบแยกประเภทการโทรออก

Smart search ค ้นหาการข ้อมุลการโทรด ้วยเลข Outgoing ,Incoming และ Caller number
Time period search สามารถระบุชว่ ง วัน เดือน เวลาทีต
่ ้องการค ้นหาข ้อมูล
System permission สามารถกาหนด Permission ได ้ 2 ระดับคือ
User Account : สามารถค ้นหาและทารายงานได ้
Admin Account : สามารถค ้นหา,ทารายงาน, แก ้ไขข ้อมูล, ตัง้ ค่าติดตัง้ ระบบ ได ้
Tariff management สามารถกาหนดค่าโทร เพิม
่ รหัสปลายทาง (ทางไกลและต่างประเทศ) ได ้
Department management สามารถแก ้ไข เพิม
่ เติม ลบ ข ้อมูลของแผนกได ้
Extension management สามารถแก ้ไข เพิม
่ เติม ลบ ข ้อมูลเลขหมายภายในได ้
Mobile management สามารถแก ้ไข เพิม
่ เติม ลบ ข ้อมูล Prefix เบอร์โทรศัพท์มอ
ื ถือได ้
Long-distance management สามารถแก ้ไข เพิม
่ เติม ลบ ข ้อมูล Prefix เบอร์โทรศัพท์ตา่ งจังหวัดได ้
Access code management สามารถใช ้งานร่วมกับ Access code ในการโทรออกได ้
Short code management สามารถใช ้งานร่วมกับ Short code ในการโทรออกได ้
LOGO management สามารถเปลีย
่ น LOGO ได ้ตามสิทธิทไี่ ด ้รับ

* ขึน
้ อยูก
่ ับ License

่ มกับระบบ IP PBX ได ้ทาง WEB GUI
Network diagnostic สามารถตรวจเช็คการต่อเชือ
Report header editable สามารถปรับแก ้ Header Report ได ้
System reset สามารถ reset ให ้กลับไปยังเริม
่ ต ้นได ้
System reboot สามารถ remote reboot ระบบได ้
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