
tiptel 3022 office

tiptel 3011 office

Het complete telefoonsysteem met Highspeed internet-

toegang, PC-netwerk, DECT telefonie en Wireless-LAN



Dé oplossing voor data en spraak

PC netwerk 

Wireless-LAN optie

Configuratie via Web-browser

Plug & Play

De tiptel 3011 of de tiptel 3022 office is een flexibele communicatie-oplossing 

waarin moderne telefooncentrale functies gecombineerd worden met een PC-net-

werk, Highspeed internettoegang via een ADSL-router,  draadloze DECT telefonie 

en optionele Wireless-LAN mogelijkheid.

De computers worden op de 4-poort switch aangesloten, die samen met de ADSL-

router geïntegreerd is in de telefooncentrale en een supersnelle internettoegang

biedt. Met de draadloze DECT telefonie uitbreiding bent u altijd telefonisch te 

bereiken, ook als u een keer niet achter uw bureau zit. Door de optionele Wireless-

LAN-module kunnen deze computers naar keuze aangesloten worden via kabel, of

draadloos via het draadloze netwerk (Wireless-LAN).
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tiptel 3022 office / 3011 office

All in one

ADSL-Router

+ Wireless-LAN

+ PC-netwerk

+ Telefooncentrale

+ Systeemtelefonie

+ DECT

= tiptel 3022 office /

tiptel 3011 office



Het telefoneren

Eén externe en één interne ISDN-2 aansluiting

Twee ISDN-2 aansluitingen, naar keuze extern of intern te gebruiken 

(tiptel 3022 office)

8 analoge aansluitingen met nummerweergave (DTMF of FSK)

ISDN-2 (DSS1-protocol), enkelvoudige (point-to-multipoint) of meervoudige 

(point-to-point) ISDN-2 aansluitingen

Omvangrijke comfortfuncties, zoals kosteninformatie, telefoonboek voor 100 telefoonnummers, etc.

De tiptel 3011 office en de tiptel 3022 office beschikken over 8 analoge aansluitingen

met nummerweergave, die te gebruiken zijn om telefoontoestellen, telefoonbeant-

woorders of faxen aan te sluiten. De tiptel 3011 office beschikt over één externe en

één interne ISDN-2 aansluiting. De tiptel 3022 office beschikt over 2 extra ISDN-2

aansluitingen, die naar keuze extern of intern instelbaar zijn. Deze extra aansluitingen

kunnen gebruikt worden om extra buitenlijnen aan te sluiten of om extra ISDN tele-

foontoestellen en systeemtoestellen aan te sluiten. 

Natuurlijk beschikken de tiptel 3011 office en tiptel 3022 office ook over diverse

standaard functies. Interne communicatie, ruggespraak en doorverbinden is met alle

toestellen mogelijk. Wanneer iemand even van zijn werkplek is, kunnen binnen-

komende gesprekken vanaf een andere werkplek aangenomen worden (call-pick-

up). Bij langere afwezigheid kunnen gesprekken direct omgeleid worden. 

Daarnaast beschikken beide telefooncentrales over comfortfuncties zoals makelen,

drieweg conferentie (ook met twee externe deelnemers) en automatische buitenlijn.

In het telefoonboek kunnen maximaal 100 verkorte telefoonnummers worden opge-

slagen, die vanaf elk toestel gemakkelijk gekozen kunnen worden. Ook kunnen de

gesprekskosten eenvoudig gecontroleerd en in de hand gehouden worden. Van de

laatste 1000 uitgaande gesprekken wordt namelijk de kosteninformatie bijgehouden.

Het is ook mogelijk om per toestel een beltegoed in te stellen of met behulp van de

buitenlijnbevoegdheid bepaalde telefoonnummers, zoals 0900-nummers, te blokkeren.

Voor draadloze bewegingsvrijheid is tevens een geïntegreerde DECT uitbreiding

leverbaar. Op deze uitbreiding kunnen maximaal 8 DECT handsets worden aange-

sloten zodat u geen telefoontje meer hoeft te missen en u altijd te bereiken bent,

waar u zich ook in het bedrijf bevindt.

Een andere ideale partner voor deze telefooncentrales is de gebruikersvriendelijke

systeemtelefoon, de tiptel 82 system. Het toestel beschikt over 14 multifunctionele

toetsen, die gebruikt kunnen worden om direct te zien wie in gesprek is, voor veel-

gebruikte telefoonnummers of om andere functies onder te programmeren.

Voor een goede telefonische bereikbaarheid en correcte afhandeling van telefoon-

verkeer kunnen tevens de Call Managers tiptel 345 pro en tiptel 355 ISDN aange-

sloten worden. Deze beschikken onder meer over een automatische telefoniste,

menugestuurd informatiesysteem, begroeten en doorverbinden functie, een over-

loopfunctie bij bezet en een MailBoxensysteem. De tiptel 355 ISDN kan tevens

twee oproepen tegelijkertijd aannemen en behandelen, doordat de tiptel 355 ISDN

over een 2-kanaalssysteem beschikt.
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DECT-systeem en handsets

Analoge en ISDN telefoons

Systeemtelefoons

Call Managers



ADSL-Router met 4-poort netwerkswitch 10/100 Base-T

Toegang tot internet tegelijkertijd mogelijk voor elke gebruiker

Configureerbare firewall

Dial-In-Server

Interne datacommunicatie tussen draadgebonden en draadloze PC's

(bridging) mogelijk

De tiptel 3011 office en de tiptel 3022 office beschikken beide over een netwerk-

aansluiting voor een ADSL-modem en een geïntegreerde 4-poort switch. Hierdoor

kunnen de computers, die op de telefooncentrale zijn aangesloten, onderling interne

gegevens uitwisselen en hebben tevens een supersnelle toegang tot het internet.

Daarnaast kan er ook gezamenlijk gebruik worden gemaakt van aangesloten rand-

apparatuur, zoals bijvoorbeeld een printer. Wanneer er meer dan vier computers 

aangesloten moeten worden, kan het netwerk eenvoudig met een extra externe

switch uitgebreid worden. Er kunnen dus op eenvoudige wijze meer werkplekken

worden gecreëerd.

De tiptel 3022 office is tevens beschikbaar als Rack-versie en is daarmee optimaal

geschikt voor integratie in een netwerk. De 19"-metalen behuizing voldoet aan het

gestandaardiseerde Rack-model. Een patchpaneel aan de voorzijde vereenvoudigt

de integratie in de aanwezige netwerkomgevingen d.m.v. gestructureerde 

bekabeling. Wijzigingen van toestelaansluitingen kunnen eenvoudig worden 

uitgevoerd door het omzetten van de patchkabel in het patchpaneel. 

De configuratie van de tiptel 3011 office en de tiptel 3022 office gebeurt eenvoudig

via de web-browser (LAN, RS 232 of ISDN aansluiting). Daarnaast kunnen gewenste 

instellingen ook gemakkelijk via internet  worden ingesteld. Hiervoor heeft u een

computer met toegang tot het internet en het IP-adres van de betreffende telefoon-

centrale nodig, waarmee de actuele status bekeken en instellingen gewijzigd 

kunnen worden. Wanneer uit veiligheidsoverwegingen configuratie op afstand 

niet toegankelijk mag zijn, kan dit geblokkeerd worden.

Het is mogelijk om op afstand via de telefooncentrale in te loggen op het netwerk.

Of u thuis, op zakenreis of op vakantie bent, de gegevens die op het (bedrijfs)net-

werk zijn opgeslagen staan zo altijd tot uw beschikking.

Om het netwerk tegen ongewenste bezoekers te beschermen is een configureer-

bare firewall geïntegreerd, die met een password beschermd is. De toegang tot 

het internet kan per deelnemer verleend of geblokkeerd worden.

4

Het netwerk

tiptel 3022 office / 3011 office

tiptel 3022 office rack



Voor medewerkers, die in het bedrijf mobiel dienen te zijn

Voor bedrijven en ruimten, waarin geen netwerkkabels zijn geplaatst

Beveiliging door middel van MAC-adres en WEP-versleuteling

Eenvoudige installatie en configuratie

De optioneel leverbare Wireless-LAN module kan op eenvoudige wijze geïntegreerd

worden, zodat computers op elk moment toegang hebben tot Highspeed internet

en gegevens van het netwerk uitgewisseld kunnen worden. Praktisch voor mede-

werkers, die veel buiten de deur zijn en/of geen vaste werkplek hebben, maar wel

toegang dienen te hebben tot het internet en het bedrijfsnetwerk. Maar ook voor

PC's op een vaste plek is Wireless-LAN interessant, bijvoorbeeld als er geen net-

werkaansluiting in een ruimte beschikbaar is. Om maximale zekerheid te garanderen

vindt een WEP versleuteling plaats (tot 256 bit). Daarnaast kan de toegang voor

bepaalde gebruikers beveiligd worden door middel van controle van het IP- en/of

MAC-adres.

De Wireless-LAN optie
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Wireless-LAN module



tiptel 3022 office / 3011 office

Altijd toegankelijk

tiptel UPS 500, altijd bereikbaar,

ook bij stroomuitval

tiptel Doorline Deurspreekstation,

praktisch en professioneel

tiptel UPS 500

Bij stroomuitval kunt u niet meer bereikbaar zijn en kunt u belangrijke telefoontjes

missen. De tiptel UPS 500 biedt dan de uitkomst. Deze noodstroomvoorziening

zorgt ervoor dat de tiptel 3011 office of de tiptel 3022 office bij stroomuitval een

aantal uren in bedrijf kan houden. Door de compacte afmetingen en het geringe

gewicht  kan de tiptel UPS 500 met de meegeleverde wandbeugel direct in de

buurt van de telefooncentrale worden gemonteerd.

tiptel Doorline Deurspreekstation

Op de analoge poort van de tiptel 3011 office en de tiptel 3022 office kunt u een

deurspreekstation aansluiten, zodat u via uw telefoontoestel de bezoekers te woord

kunt staan en tevens de deuropener kunt bedienen. Daarnaast kunt u naar keuze de

deurspreekstation gebruiken met 1 of 2 beldrukkers.

tiptel UPS 500

tiptel doorline deurspreekstation
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Prestatiekenmerken tiptel 3022 office tiptel 3011 office

ISDN-aansluitingen, analoge toestelpoorten

Externe ISDN-2 aansluiting, enkelvoudige (point-to-multipoint) of meervoudige (point-to-point) 

ISDN-2 aansluiting 1 1

Interne ISDN-2 aansluiting 1 1

ISDN-2 aansluitingen, naar keuze extern of intern 2 -

Analoge aansluitingen 8 8

Leverbaar in 19" Rack-versie

Aansluitingen

RS-232 aansluiting 1 1

Netwerkaansluiting voor ADSL, 10/100 Mbit 1 1

4-poort netwerkswitch 10/100 Base-T

Wireless LAN optioneel mogelijk

Netwerk/Internet

Toegang tot internet tegelijkertijd mogelijk voor elke gebruiker

Internettoegang per gebruiker in te stellen

Beveiliging per gebruiker d.m.v. eigen gebruikersnaam en wachtwoord 

Uitwijkmogelijkheid naar de ISDN-router bij uitvallen van de ADSL-verbinding

Omzetting van de lokale IP-adressen naar een extern IP-adres (NAT)

Configureerbare firewall

Automatische verbindingsopbouw/ -afbouw

Interne datacommunicatie tussen draadgebonden en draadloze PC´s (bridging) mogelijk

Highspeed draadloos internet met optionele WLAN module

WEP versleuteling (tot 256 bit)

Beveiliging d.m.v. MAC-adres

IP-filtering

Dial-in server (ISDN) geeft toegang tot intern netwerk via ISDN

Automatische toewijzing van lokale IP-adressen (DHCP-server)

Kostenbeheersing

Kosteninformatie van de laatste 1.000 uitgaande gesprekken

Beltegoedfunctie per deelnemer instelbaar

Buitenlijnbevoegdheid instelbaar

Blokkadenummerlijst

Gerichte uitgaande ISDN aansluiting/ MSN nummer mogelijk (door systeembeheerder bepaald)

Configuratie

Eenvoudige configuratie via Webbrowser (LAN,RS-232 of ISDN-aansluiting)

Voorgeprogrammeerd in de fabriek (Plug & Play)

Interne comfort functies

Nummerweergave (CLIP) op de analoge toestellen (DTMF of FSK)

Aanmaken van een kostenpuls (16 KHz) voor analoge telefoontoestellen (AOC noodzakelijk)

Makelen tussen twee B-kanalen

Aankloppen

Doorverbinden over het tweede B-kanaal

Drie-conferentieschakeling, ook met externe deelnemers

Automatische buitenlijn (zonder het kiezen van een "0") programmeerbaar

Telefoonboek 100 verkorte kiesnummers

Oproepomleiding naar een ander intern toestel of extern nummer

Gesprek ophalen (call-pick-up)

Verschillende oproepmelodieën voor interne en externe oproepen

Vrij intern nummerplan

ISDN-functies

Direct doorkiezen naar een interne deelnemer (DDI)

Oproepdoorschakeling (direct/ bij bezet/ bij niet opnemen)

Nummeronderdrukking

Makelen, wachtstand, ruggespraak 

Terugbellen bij bezet (CCBS)

Overige

Kiesmethode analoge aansluitingen DTMF DTMF

Flash-herkenning voor analoge toestellen Flash (70-130ms) Flash (70-130ms)

Systeemfunctionaliteiten in combinatie met optioneel leverbare systeemtoestellen 

tiptel 82 system

Toestand en bezetweergave d.m.v. LED´s op de behuizing

Afmeting in mm (B x Hx D) 335 x 320 x 100 335 x 320 x 100

tiptel 3022 office / 3011 office
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Uw dealer:

Tiptel – Made in Germany

De tiptel producten worden ontwikkeld en geproduceerd in Ratingen bij Düsseldorf (D).

De uiterst hoogwaardige technische vervaardiging garandeert tevens de allerbeste 

kwaliteit. Dit bevestigt de certificering volgens DIN EN ISO 9001.

Tiptel – Klantenservice

Ook na aanschaf kunt u vertrouwen op Tiptel: de uitgebreide garantie garandeert dat u

nog lang plezier zult hebben van uw tiptel apparatuur.

Tiptel – Ondersteuning

Voor aanvullende informatie en/of (technische) vragen staat het team van Tiptel altijd tot

uw beschikking.

Tiptel b.v.

Camerastraat 2

NL -1322 BC  Almere

Tel: + 31 (0) 36 5366650

Fax: + 31 (0) 36 5367881

E-mail: info@tiptel.nl

Internet : www.tiptel.nl

Tiptel NV/SA

Leuvensesteenweg 510 bus 4

B - 1930  Zaventem

Tel: + 32 (0) 2 7149333

Fax: + 32 (0) 2 7149334

E-mail: tiptel@tiptel.be

Internet : www.tiptel.be

Tiptel – is er altijd voor U

Verdere informatie kunt u opvragen bij:


