
iPECS eMG80s möjligheter överträffar dina behov med alla 
de sofistikerade funktioner och lösningar som krävs av da-
gens företag. Genom att använda sig av företagets befintliga 
WAN-förbindelser kan man enkelt och säkert ansluta telefo-
ner på andra lokalkontor via SIP-klienter/appar.

Alla linjetyper stöds

Ni behöver aldrig oroa er för vilken linjetyp som ska använ-
das. iPECS eMG80 stöder alla linjetyper som används på den 
Svenska marknaden, analoga linjer, ISDN BRI/PRI/Duo/Multi 
och SIP-linjer. 

Några exempel på SIP-leverantörer som är certifierade 
för anslutning till iPECS eMG80 är Tele2, Telia, Weblink,  
Telavox, AllTele, IP-Only, Skype Connect, TDC och Cellip.

Terminaler och klienter
iPECS eMG80 stöder många olika typer av terminaler och till-
låter att du återanvänder befintlig hårdvara från alla äldre te-
lefonsystem från LG, LG-Nortel, LG-Ericsson och Ericsson-LG.

Terminal/klient Stöds av eMG80

Systemtelefoner LDP-7000 serien, LDP-7200 serien och 
LKD-serien

IP-telefoner LIP-7000 serien och LIP-8000 serien

Porttelefoner LDP-DPB, Analoga och SIP

Analoga telefoner Alla analoga telefoner som är anpassade 
för den svenska marknaden, inklusive fax, 
konferenstelefoner etc.

IP-klienter iPECS Phontage och SIP-klienter som t.ex. 
Bria 3

Mobilklienter/Appar iPECS Communicator och SIP-klienter som 
t.ex. Bria 3

SIP-telefoner Stöder generella SIP-telefoner, kräver en 
SIP-licens

Integrerad dect GDC-450H och GDC-500H

Dectbasar GDC-600BE

Trådlöst/Dect Standardtelefoner med GAP från t.ex. 
Siemens

Konferenstelefoner Analoga eller SIP från t.ex. Konftel

Mobile Extension Mobile extension stöd för alla typer av 
mobiltelefoner, oberoende av operativsys-
tem eller modell

Mera information: www.licencia.se/produkter/emg80

Allt samlat i samma gateway
Till skillnad från en traditionell telefonväxel behövs inte extra 
hårdvara som tar plats, kräver underhåll eller får kostnaden 
att dra iväg. Allt är istället samlat i en enda gateway som di-
rekt kontrollerara alla telefoner och enheter som ansluts till 
systemet. Enkelt, smidigt och driftsäkert.

iPECS eMG80 gör det lätt att anpassa telefonilösningen efter 
användarens behov. Systemet är mycket smidigt och enkelt 
att installera och administrera. Tack vara systemets kompakta 
design och att mycket ingår redan från början kan effektiva 
och kostnadseffektiva lösningar alltid erbjudas. 

”iPECS eMG80 är ett mycket 
kostnadseffektivt och fram-
tidssäkert telefonsystem 
specialanpassat för små och 
medelstora kunder”

Telefonisystemet iPECS eMG80 
är baserat på över 20 års utveck-
ling och är det senaste av Erics-
son-LGs system som specialan-
passats för små och medelstora 

kunder. Lösningen är mycket kostnadseffektiv och erbjuder 
alla användarvänliga och viktiga telefonifunktioner som krävs 
av en modern telefonilösning.

Grundbestyckning i basenheten
1 systemtelefonport
7 hybridportar (system eller analog telefon)
2 SIP-linjer/IP-kanaler
2 röstkanaler (1 timmes lagring)
2 eMG80 Phontage Deluxe
2 eMG80 Communicator (Android/iOS)
1 externt allanrop
1 bakgrundsmusik (intern)
1 bakgrundsmusik (extern)
1 larmingång
1 dörröppning/extern klocka
1 LAN (100Mb)
1 USB-port
1 RS-232-port
1 kabelskydd

Systemkapacitet

Anknytningar Max Linjer Max

Totalt 72 Totalt 48

Systemtelefoner 24 Analoga linjer 8

IP-telefoner 32 SIP-linjer 16

Analoga telefoner 23 ISDN BRI 8

Mobile Extension 48 ISDN PRI 30

SIP-telefoner 32

Softphones 32 Dect Max

Mobilklienter 32 Basar 4

Dect-telefoner 48 Handenheter 48
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Licencia Telecom AB
Licencia grundades 1980 och har som affärsidé att utveckla, marknadsföra 
och sälja telekommunikationslösningar till företag och organisationer. Företa-
get erbjuder ett brett sortiment av telekommunikationsprodukter i Sverige. I 
produktportföljen erbjuds traditionella växlar, IP-växlar, virtuella växlar, egen-
utvecklade programvaror för datortelefoni och talsvarssystem. 

Licencia säljer sina produkter via ett 60-tal återförsäljare runt om i landet. 
Företaget har kontor i Sollentuna.

Ericsson-LG
Ericsson-LG bildades 2010 genom att telekomtillverkaren Ericsson förvärvat 
Nortels majoritetsandelar i samriskbolaget LG-Nortel. Bolaget hade 2009 
1300 anställda och omsatte omkring 650 miljoner USD. Från och med mars 
2012 äger Ericsson 75 procent av aktierna i Ericsson-LG.

Grundkonceptet håller lika bra idag
Vi fortsätter att vara den som vill föra in användaren i centrum av 
tekniken. Det gör att vi på Licencia fortsätter att tro starkt på vårt 
grundkoncept, dvs lätthanterlighet och självklar förståelse för slutan-
vändarens användningssätt. 

Kompetensutvecklingen fortsätter kontinuerligt både externt och 
internt för våra duktiga medarbetare. Med dessa människor, en 
framtidsinriktad produktportfölj och en stark finansiell ställning är vi 
mycket väl rustade för att möta våra kunders behov och framtiden på 
ett framgångsrikt sätt.

Vår strävan är att fortlöpande utveckla och förbättra 
våra produkter. Vi förbehåller oss därför rätten att utföra 
ändringar utan föregående meddelande. 
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