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Grandstream’s GXP21xx kleuren serie zakelijke telefoons, GXV32xx IP Android video telefoons en HT
serie Analoge Telefoon Adapters (ATA’s) zijn getest en gecertificeerd voor ippi VoIP diensten.

Boston, december 2014 – In een gezamenlijke aankondiging, heeft Internet Telefonie Service Provider
(IT SP) ippi het testen van de GXP21xx serie kleuren IP telefoons en HT serie ATA’s van Grandstream
Networks afgerond en gecertificeerd. Wereldwijde klanten die hosted of SIP trunk VoIP diensten
gebruiken van ippi, waaronder het MKB, zakelijke en residentiële gebruikers kunnen elke
gecertificeerde Grandstream IP telefoon of ATA probleemloos installeren en gebruiken om oproepen te
ontvangen en te maken en lokaal onderhoud te plegen .
ippi Is een leidende VoIP service provider met een miljoen gebruikers in 120 landen die een aantal VoIP
diensten levert die de voordelen van VoIP naar vrijwel elk apparaat brengen. Sinds 2007 biedt het bedrijf
een verscheidenheid aan VoIP diensten aan waaronder SIP accounts of SIP trunks en individuele of
zakelijke SIP diensten die ongelimiteerde VoIP oproepen en voicemails omvatten. Verschillende ippi
VoIP aanbiedingen omvatten tevens geavanceerde opties zoals compatibel softphones applicaties,
onbeperkte oproepen naar vaste en mobiele nummers en web call back. De certificering van
Grandstream’s GXP-serie kleurenscherm IP telefoons en GXV32xx IP Android videotelefoons bieden ippi
klanten robuuste IP telefoons die standaard alle VoIP opties ondersteunen die ippi aanbiedt, terwijl
klanten met de certificering van Grandstream ATA’s hun investering in analoge apparaten kunnen
bewaken en ze toevoegen aan hun VoIP netwerk.
Grandstream Networks, de leidende fabrikant van IP spraak/video telefonie en IP bewakings oplossingen
levert een reeks innovatieve producten en oplossingen die de zakelijke productiviteit verhogen en
tegelijkertijd de communicatie kosten verlagen. De GXP21xx kleurenserie zakelijke IP telefoons,
bestaande uit de GXP2130, GXp2140, GXP2160, biedt een naadloze gebruikers ervaring met veel van
de opties die gebruikers gewend zijn van mobiele apparaten zoals een full color display en ingebouwde
Bluetooth (GXP2140/GXP2160). Voor zakelijke klanten die hun investering in analoge apparaten willen

beschermen en toch volledig van de voordelen van IP gebruik willen maken, zijn Grandstream’s HT50x
en HT70x serie Analoge Telefonie Adapters beschikbaar die een rijke functionaliteit, compacte
vormgeving en ongeëvenaarde betaalbaarheid leveren.
Over ippi
ippi Is een dochteronderneming van Worldline Communication SAS en een grote speler in de
telecommunicatie sector sinds 1997. ippi Levert diensten in de steeds uitbreidende voice over IP markt.
Door het in evenwicht brengen van de know-how en ervaring van Worldline biedt ippi nieuwe en
innovatieve diensten waar zijn klanten hun voordeel mee kunnen doen. Met ongelimiteerde wereldwijde
oproepen voor vaste bedragen bijvoorbeeld, met de best mogelijke kwaliteit. mobiele mogelijkheden, web
callback, fax to mail, antwoordt ippi met de expertise van Worldline Communication en de voordelen van
zijn telecom netwerk, financiële achtergrond, technische expertise en commerciële kracht. Voor meer
informatie over ippi bezoekt u: http://www.ippi.com

Over Grandstream Networks
Grandstream Networks is opgericht in 2002 en is een leidend fabrikant van IP voice/video telefonie en
video surveillance oplossingen. Grandstream bedient het MKB en de consumentenmarkt met innovatieve
producten die de kosten verlagen, de beveiliging verbeteren en de productiviteit verhogen. De open
standaard op SIP gebaseerde producten bieden een brede interoperabiliteit in de sector, ongeëvenaarde
opties, flexibiliteit en een gunstige prijs-prestatie verhouding. Bezoekt uhttp://www.grandstream.com voor
meer informatie of bezoek ons op Facebook, LinkedIn en Twitter.

