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LG bedrijscentrales zijn de oplossing voor al uw 

bedrijfscommunicatie, op het gebied van telefonie. Door de 

modulaire opbouw kunnen LG bedrijscentrales meegroeien met 

de wensen binnen uw bedrijf. 

 

  

 

De IP LDK-20 is de kleinste deelnemer van de IP LDK familie, 

en wordt standaard geleverd met aansluiting voor 2 ISDN-2 

lijnen en 8 toestellen. 

 

De IP LDK-20 is uitbreidbaar naar 4 ISDN-2 lijnen, 8 VoIP kanalen en 24 toestellen. 

 

De krachtige IP LDK-20 is gebouwd met de technologie van de  grotere bedrijfscentrales uit de IP LDK lijn. Alle 

bekende telefoon features zijn standaard aanwezig zoals wachtstand, doorverbinden, conferentie, maar ook 

nieuwe features zoals VoIP, Networking, WLAN handsets, Remote Service Gateway, Computer Telephony 

Intergration(CTI),enz. 

 

  

 

Door gebruik te maken van het Voice Mail Interface Board(VMIB) heeft u de mogelijkheid van persoonlijke voice 

mail op elk toestel. Tevens kan er gebruik gemaakt worden van wachtrij melding (momentje geduld) bij 

binnenkomende oproepen of een keuze menu ( toets 1 voor administratie, toets 2 voor verkoop, enz). 

 

  

 

Voor thuiswerkplekken heeft de IP LDK-20 heeft diverse oplossingen, zoals de Remote Service Gateway(RSG) 

waarbij de RSG aansluiting levert voor een digitaal toestel en een analoge aansluiting, bijvoorbeeld een fax.. 

 

De twee aansluitingen krijgen automatisch een toestelnummer van de 

 

IP LDK-20 toegewezen zodat het lijkt alsof  het één geheel is. 

 

Het is ook mogelijk om IP-systeemtelefoon te gebruiken voor een thuiswerker, waarbij  alle functionaliteit 

hetzelfde is als een systeemtoestel op het kantoor. 

 

  

 

Om twee of meerdere vestigingen met elkaar te koppelen heeft de         IP LDK lijn mogelijkheid om Networking 

toe te passen. Door gebruik van routing tabellen kan er eenvoudig onderling gecommuniceerd worden door 

middel van Voice over IP(VoIP). 



 

  

 

Samen met de LDP 7000 serie toestellen heeft u beschikking over een professionele bedrijfscentrale. Deze 

toestellen zijn bruikbaar op de hele IP LDK lijn en zijn leverbaar in het wit(créme) en antraciet. 

 

In combinatie met een bluetooth headset  aangesloten op de LDP 7024 creëert u een grotere mobiliteit in het 

kantoor. 

 

  

 

De IP LDK-20 beschikt over veel meer mogelijkheden die hier niet genoemd zijn.Wilt u meer over deze 

mogelijkheden weten dan kunt u een afspraak met ons maken.  

  


