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Firma Grandstream rozszerza swoją nagradzaną serię urządzeń IP 
PBX – UCM o nowe modele 

 
Seria urządzeń UCM6200 oferuje niezrównane możliwości z zakresu komunikacji głosowej, 

wideo, dostępu do informacji i rozwiązań przenośnych bez obowiązku wnoszenia opłat 
licencyjnych. 

 
Boston, MA, USA – Firma Grandstream Networks Inc., od roku 2002 łącząca ludzi na całym 
świecie dzięki swoim nagradzanym, zunifikowanym rozwiązaniom służącym do komunikacji, 
opartym na protokole SIP, zapowiedziała dziś rozszerzenie swojej oferty urządzeń IP PBX o 
serię UCM6200. Do serii UCM6200 należą trzy modele urządzeń oferujących konfigurowalne 
opcje z zakresu komunikacji zunifikowanej bez konieczności uiszczania licencyjnych lub 
okresowych opłat. Ta sama, wiodąca w branży platforma, na której opiera działanie seria 
UCM6100, wciąż ulepszana w comiesięcznych aktualizacjach rozszerzających jej funkcje i 
parametry, została użyta jako podstawa serii UCM6200. Platforma serii UCM oferuje szerokie 
możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw, między innymi wielopoziomowe systemy IVR, 
menu głosowe, nagrywanie połączeń, zapisy danych połączeń (call detail records – CDR), 
zintegrowane mostki konferencyjne, wsparcie dla wideo SIP, łączenie równorzędne w ramach 
biura, integracja funkcji Google Calendar, wsparcie dla WebRTC i inne.  
 
Idealna dla małych i średnich przedsiębiorstw, kompleksów mieszkalnych, szpitali, placówek 
handlowych i ośrodków zdrowia, seria UCM6200 oferuje trzy modele, różniące się pod 
względem liczby portów FXO, liczby obsługiwanych użytkowników i liczby jednoczesnych 
połączeń. Model UCM6202 oferuje 2 porty FXO i obsługę 500 użytkowników przy 30 
jednoczesnych połączeniach, podczas gdy urządzenie UCM6204 oferuje 4 porty FXO i przy 500 
użytkownikach obsługuje 45 jednoczesnych połączeń. Dla osób szukających modelu o jeszcze 
większych możliwościach przeznaczone jest urządzenie UCM6208 oferujące 8 portów FXO 
oraz obsługę 800 użytkowników i 100 jednoczesnych połączeń.  
 
„Urządzenia z serii UCM6200 stworzyliśmy na podstawie tej samej innowacyjnej platformy, co 
serię UCM6100, co pozwoli w przyszłości na wprowadzenie nowych opcji i ulepszeń” – 
stwierdził David Li, dyrektor generalny firmy Grandstream. „Serie UCM są podstawą naszych 
rozwiązać telefonicznych i ciągłe ich ulepszanie w zakresie parametrów i funkcjonalności leży u 
podstaw naszej działalności biznesowej. Nasi klienci przywykli już do wiodącej w segmencie 
oferty funkcji naszych rozwiązań UCM oraz do bezproblemowej konfiguracji wstępnej oraz 
zarządzania i z radością będziemy kontynuować tę drogę rozwoju serią UCM6200”.  
 
Urządzenia UCM6202 i UCM6204 oferują między innymi: 
 

• 2/4 porty FXO, 2 porty FXS, 2 porty Gigabit 
• 3 mostki konferencyjne, każdy z nich obsługujący do 25 uczestników 
• Do 500 zarejestrowanych urządzeń SIP 
• 30/45 jednoczesnych połączeń VoIP  
• Wsparcie dla trybu komutowanego, sieci podwójnej i routera 
• Zawierają wbudowany serwer DHCP 



 
Urządzenia UCM6208 oferują między innymi: 
 

• 8 portów FXO, 2 porty FXS, 2 porty Gigabit 
• 6 mostki konferencyjne, każdy z nich obsługujący do 32 uczestników 
• Do 800 zarejestrowanych urządzeń SIP 
• 100 jednoczesnych połączeń VoIP 
• Wsparcie dla trybu komutowanego, sieci podwójnej i routera 
• Zawierają wbudowany serwer DHCP 

 
Cena i dostępność 
Urządzenia z serii UCM6200 są już ogólnie dostępne w sprzedaży za pośrednictwem 
globalnych kanałów dystrybucji firmy Grandstream.  
 
 
INFORMACJE O FIRMIE GRANDSTREAM NETWORKS 
Grandstream Networks, Inc. działa na rynku komunikacji od 2002 roku, dostarczając produkty 
zunifikowanej komunikacji opartej na protokole SIP oraz rozwiązania umożliwiające firmom 
osiągnięcie niespotykanego dotąd poziomu produktywności. Nasze wielokrotnie nagradzane 
rozwiązania przeznaczone są dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw i są 
rozpoznawane na świecie z uwagi na ich jakość, niezawodność i innowacyjność. Rozwiązania 
firmy Grandstream obniżają koszty komunikacji, zwiększają ochronę zabezpieczeń i zwiększają 
produktywność. Produkty wykorzystujące otwarty standard SIP charakteryzują się szeroką 
zgodnością z rozwiązaniami branżowymi, wyjątkowymi funkcjami i niezrównaną elastycznością. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.grandstream.com lub na naszych profilach w 
serwisach społecznościowych Facebook, Linkedin i Twitter. 
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