Grandstream anuncia controlador de alta disponibilidade para o PBX IP
UCM6510 IP PBX
O HA100 oferece uma solução de failover automatizado para o conhecido PBX IP UCM6510
Boston, MA, EUA – Segunda-feira, 25 de setembro de 2017 – A Grandstream, que conecta o mundo
desde 2002 com soluções premiadas de comunicação unificada, anunciou hoje o lançamento de um
controlador de alta disponibilidade para o PBX IP UCM6510. O HA100 é ideal para empresas que
precisam de um sistema de voz redundante com acesso contínuo pois, quando emparelhado com dois
PBXs IP UCM6510, oferece uma solução de failover automático. O dispositivo monitora continuamente o
status de operação dos dois UCM6510s e alterna automaticamente todo o controle do sistema para o
UCM6510 secundário em “hot standby” quando, por qualquer motivo, ocorre uma falha no dispositivo
principal.
O HA100 é capaz de transferir a funcionalidade de todo o sistema (incluindo todas as linhas de
telecomunicação, links de rede, dispositivos auxiliares conectados, além de todos os terminais SIP
registrados e os correios de voz gravados) do UCM6510 com falha para o UCM6510 secundário em “hot
standby” em apenas 10-50 segundos, dependendo do número de terminais SIP registrados. Graças ao
monitoramento inteligente e aos recursos de failover automatizado, o HA100 oferece uma solução de
alta disponibilidade ideal para o PBX IP UCM6510 da Grandstream, garantindo máxima confiabilidade e
disponibilidade de todo o sistema.
Outros ótimos recursos do HA100 incluem:





Portas monitoradas continuamente conectadas a cada porta de interface (inclusive todas as
portas FXO, portas FXS, portas T1/E1, portas de rede, etc.) do UCM6510 primário e do UCM6510
secundário para assegurar o controle total de todos os elementos do sistema
14 indicadores de LED que mostram em tempo real as informações de status das linhas de
telecomunicação, links de rede, dispositivos auxiliares e outros
O Gratuitous ARP força os terminais SIP a atualizar o cache de endereços MAC e fazer o
emparelhamento com o UCM6510 secundário sem qualquer interrupção

“Hoje em dia, muitas empresas precisam de soluções de comunicação em atividade contínua e
totalmente redundantes. Para elas, a paralisação de uma plataforma de comunicação, mesmo que
apenas por um minuto, pode ter consequências terríveis. Como nossos clientes continuam
implementando o UCM6510 em setores críticos no mundo todo, o HA100 garante que os clientes finais
tenham uma solução totalmente confiável, com opções de failover totalmente integradas”, diz David Li,
CEO da Grandstream.
Recursos do produto
Clique aqui para visitar a página do produto do HA100, que apresenta folhetos de dados, links para
recursos técnicos e outras informações do produto.

Sobre a Grandstream Networks
A Grandstream Networks, Inc. conecta o mundo desde 2002 com produtos e soluções de comunicação
SIP unificada que permitem que as empresas sejam mais produtivas do que nunca. Nossas soluções
premiadas atendem aos mercados de pequenas e médias empresas e corporativo, tendo sido
reconhecidas internacionalmente por sua qualidade, confiabilidade e inovação. As soluções da
Grandstream reduzem os custos de comunicação, melhoram a segurança e aumentam a produtividade.
Nossos produtos baseados em SIP de padrão aberto oferecem ampla interoperabilidade, recursos
inigualáveis e flexibilidade. Para obter mais informações, visite www.grandstream.com o se conecte a
nós no Facebook, no LinkedIn e no Twitter.
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