Arkusz informacji
Gama produktów

Informacje o firmie
Firma Grandstream od 2002 roku łączy świat dzięki produktom i rozwiązaniom
do komunikacji zintegrowanej SIP umożliwiającym firmom znaczne zwiększenie
produktywności. Nasze wielokrotnie nagradzane rozwiązania sprawdzają się w
małych i średnich firmach, a także w dużych przedsiębiorstwach, i są doceniane
na całym świecie za jakość, niezawodność i innowacyjność. Rozwiązania firmy
Grandstream obniżają koszty komunikacji, poprawiają bezpieczeństwo i
zwiększają produktywność. Nasze produkty oparte na otwartym standardzie
SIP charakteryzują się zgodnością z innymi rozwiązaniami branżowymi oraz
zaawansowanymi funkcjami, elastycznością i przystępnością cen.

Struktura firmy
Własność prywatna z ponad 500 pracownikami na całym świecie. Firma
generuje zyski w wysokości dwucyfrowej stopy wzrostu rocznego w sprzedaży
od 2002 roku.

Telefony SIP dla
przedsiębiorstw,
małych ﬁrm i gospodarstw
domowych

Telefony IP do konferencji
wideo oraz telefony
multimedialne

Rozwiązania do
wideokonferencji

Bezprzewodowe rozwiązania
DECT IP

Centrale PBX IP

Misja
Łączenie firm i klientów na całym świecie dzięki dostarczaniu niezawodnych,
innowacyjnych i wysokiej jakości rozwiązań w zakresie komunikacji
zintegrowanej, które zwiększają możliwości komunikacyjne, produktywność i
bezpieczeństwo.

Adaptery do telefonów
analogowych i bramki
analogowe

Rozwiązania sieciowe

Przewaga konkurencyjna
Kompleksowa oferta rozwiązań do komunikacji zintegrowanej SIP—
stwórz pełne rozwiązanie komunikacyjne, korzystając wyłącznie z
produktów firmy Grandstream

Rozwiązania do monitoringu
wideo IPs

Własne oprogramowanie
do zarządzania wideo

Niezrównane doświadczenie, jakość i niezawodność wynikające z
bycia jednym z pierwszych producentów produktów SIP na świecie
Rozwiązania open source, zerowa konfiguracja oraz rozwiązania plugand-play umożliwiają łatwe wdrożenie

Aplikacje mobilne
do połączeń SIP

Kompatybilność z większością dostępnych na rynku produktów i usług
SIP innych firm
Najwyższej klasy algorytmy przetwarzania głosu i wideo zapewniające
wyjątkową jakość podczas komunikacji audio i wideo

Siedziby firmy
1. Boston, MA, USA

4. Valencia, Wenezuela*

7. Hangzhou, Chiny*

2. Dallas, TX, USA

5. Casablanca, Maroko*

8. Selangor, Malezja*

3. Los Angeles, CA, USA

6. Shenzhen, Chiny*

9. Madrid, Hiszpania*

*biura lokalnych przedsiębiorstw partnerskich firmy Grandstream, które są podmiotami gospodarczymi niepowiązanymi z
Grandstream Networks, Inc.

Kontakty
Sprzedaż
sales_northamerica@grandstream.com
sales_latinamerica@grandstream.com
sales_europe@grandstream.com
sales_china@grandstream.com
sales_asia@grandstream.com
Pomoc techniczna
http://esupport.grandstream.com
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