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Algemeen
De G-224 VoIP is een volwaardige stand alone VoIP PBX. De G-224 heeft een
capaciteit tot maximaal 60 VoIP toestellen. De belangrijkste functies die op een PBX
verwacht worden zijn aanwezig. Aan de netwerkzijde is de G-224 via een Internet
verbinding met een SIP trunk provider te verbinden. Als interface naar het PSTN
kan van een ISDN aansluiting gebruik gemaakt worden. De verschillen met de
varianten van de G-224 zitten vooral in de interface naar het PSTN die varieert van
analoge lijnen tot E1 Primary Rate Interface (PRI). Daarnaast kunnen er een tweetal
analoge lijnen met de G-224 worden verbonden voor de fax apparatuur die nog her
en der in gebruik is.
Gebruiksgemak
Belangrijk bij een PBX die voor het midden- en kleinbedrijf is bedoeld, is het
gebruiksgemak. Dat valt een beetje tegen. De meegeleverde gebruiksaanwijzing is
nogal cryptisch en vergt de nodige kennis in netwerktechnologie en PBX
terminologie. Verder vergt het actief maken van nieuwe instellingen in de PBX
soms een herstart waardoor de telefonie tijdelijk onmogelijk wordt. Het apparaat
onthoudt echter wel zijn configuratie bij spanningsuitval en er kunnen relatief
eenvoudig backups worden gemaakt van de configuratie.
Ondersteunde toestellen
Zonder dit uitgebreid te hebben getest werkte alle toestellen waarmee we getest
hebben zonder problemen. Ook fijn is dat er geen additionele licenties nodig zijn
om extra toestellen in dienst te nemen.
Technische performance
Uit de technische tests komt naar voren dat de G-224 een gesprek niet zal afbreken
of een toestel niet als onbereikbaar zal kenmerken indien een toestel als gevolg van
een kwalitatief lage netwerkverbinding soms slecht bereikbaar is. In de
management terminal kan wel worden gezien dat de netwerkverbinding met het
betreffende toestel slecht is, maar de G-224 zal altijd proberen een verbinding op
te zetten als hierom wordt gevraagd.
Gevolg is wel dat de spraak bij een verslechterend netwerk op een gegeven
moment onverstaanbaar wordt of dat een verbinding eenvoudigweg niet tot stand
komt zonder dat er een duidelijk mededeling volgt waarom dit zo is.
Eindconclusie
Er wordt best een handige en compacte PBX geleverd die niet al te duur is (< 1.000
euro). Met een afdoende service pakket en een verbeterde handleiding kan het een
interessant alternatief zijn voor een traditionele PBX.
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Foto's van de opstelling

Afbeelding 1: G-224 van voren

Afbeelding 2: G-224 aan de achterzijde
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Afbeelding 3: Testopstelling met softphones, telefoons, netwerk simulator en
verbindende switch.

Afbeelding 4: Gebruikte telefoons: links SIP softphone, rechts tradtionele
PSTN telefoons
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