
 
 
 
 

  ASSONO MAGYARORSZÁG KFT. 

 
 
 

A MEGFELELŐ KONFERENCIATELEFON 
KIVÁLASZTÁSA 

Minden, de legalábbis a legtöbb vállalkozás, intézmény számára szükséges, hogy munkatársaival, partnereivel hosszabb 

telefonbeszélgetéseket folytasson. Ezek a beszélgetéseket gyakran egy csoport folytatja le, a tárgyalás során a helyszínen több 

résztvevővel, egy vagy több külső személy vagy csoport felhívásával. 

A konferenciabeszélgetésekkel megtakaríthatja az utazásra fordított időt és költségeket, növeli a munka hatékonyságát, és még a 

környezet szennyezését is csökkenti.  

Ezzel az anyaggal segítséget szeretnénk nyújtani ahhoz, hogy a lehető legjobb eredménnyel, hatékonyan tudjon 

konferenciabeszélgetéseket folytatni, ezeket be tudja építeni mindennapi munkájába. 

Gyakran feltett kérdések 

Miért előnyös konferenciatelefont használni?  

A konferenciabeszélgetésekkel megtakaríthatja az utazásra fordított időt és 

költségeket, növeli a munka hatékonyságát, és még a környezet szennyezését is 

csökkenti.  

Ha egy megbeszélést folytat, nagyon gyakran szükségessé válhat rövidebb vagy 

hosszabb időre valakit (vagy akár több embert) telefonon felhívni, így előnyös, ha a 

tárgyalóit, egyes irodáit felszereli konferenciatelefonokkal. Így mindenki hallhatja a 

telefonon felhívottakat, és beszélhet hozzá, egyszerűen és gyorsan új résztvevőt lehet felhívni és bekapcsolni a telekonferenciába.  

Ha egy vezető vagy munkatárs gyakran folytat telefonbeszélgetéseket, konferenciabeszélgetéseket, akkor célszerű az irodába is 

elhelyezni egy konferenciatelefont, mert a hagyományos kihangosítható telefonoknál jobb hangminőség kevésbé fárasztó, a másik 

fél jobban érhető, és a másik fél is jobban fog minket érteni. Különösen fontos idegen nyelven történő telefonbeszélgetések esetén.  

Hogyan válasszam ki a megfelelő konferenciatelefont? 

Ebben az anyagban talál táblázatokat, az alább leírt lépéseket követve a táblázatokból kiválaszthatja az Önnek megfelelő 

készüléket, de szívesen adnak tanácsot az Assono Magyarország Kft. szakemberei is (telefon: +36 1 801 8500, email: 

info@assono.hu). 

 Válassza ki, hogy milyen telefonkapcsolattal kívánja vagy tudja használni az adott konferenciatelefont (csatlakozás 

típusa). Részesítse előnyben azokat a típusokat, amelyek többféle kapcsolattal is használhatók (vezetékes IP, mobil 

telefonos csatlakozás, PC-s csatlakozás, stb.). Ha egy konferenciatelefont több szobában is szeretne használni, akkor 

válassza az IP DECT-es típust, amennyiben egyéb jellemzőit is megfelelőnek találja. 

 Gondolja át, hogy milyen méretű helyiségben, hány fős konferenciabeszélgetésekre akarja használni (tárgyaló mérete). 

Nagyobb tárgyalókba mindenképpen külső mikrofonokkal is ellátható típust válasszon. 

 Nézze át a szükséges funkciók és szolgáltatások táblázatot, és bizonyosodjon meg arról, hogy az Ön számára szükséges 

funkciók mindegyikét tudja-e a készülék. Ha több lehetséges típus közül választhat, válassza a funkciókban gazdagabb 

típust, mert később jól jöhet egy-egy funkció. 

 

Mi az előnye a HD hangminőségnek? 

Minél jobb a hangminőség, annál hatékonyabb lesz a konferenciabeszélgetés.  

mailto:info@assono.hu


 
 
 
 

  ASSONO MAGYARORSZÁG KFT. 

 
 
 

 Jobban értjük, amit a másik fél mond (esetleg háttérzajban telefonál, utcán van, gyengébb a telefonjának a hangminősége 

vagy a telefonhálózat gyengébb), kevesebbet kell visszakérdezni. 

 Nem fáradunk el olyan gyorsan, mint a folyamatos koncentrációt igénylő gyengébb hangminőség esetén. 

 A lényegre tudunk koncentrálni, vagyis az információ átadására és vételére. 

 A hangszínekre, tónusokra figyelve többet érthetünk meg, mint amit maguk a szavak jelentenek. 

 

Még nincsen IP telefonközpontom, csak hagyományos telefonvonalam vagy 
alközpontom. Mit tegyek? 

Válassza a Yealink CP920 konferenciatelefont PSTN10 analóg adapterrel, így most használhatja analóg 

telefonvonalon vagy analóg központ melléken, később pedig az adapter elhagyásával IP melléken vagy 

VoIP szolgáltató vonalán.  

Nincsen telefonközpontom, akkor is használhatok 
konferenciatelefont? 

Igen, egyes típusokat használhat 

 analóg (hagyományos) telefonvonalon 

 VoIP szolgáltatóhoz csatlakoztatva 

 mobil telefonnal Bluetooth kapcsolaton keresztül 

 PC-hez csatlakoztatva, így Skype vagy más szolgáltatással 

 egyszerűen egy SIM kártyát behelyezve (Konftel 300Mx) 

Irodai asztalra, egy főnek konferenciatelefon? Mire jó ez?  

Ha egy vezető vagy munkatárs gyakran folytat telefonbeszélgetéseket, konferenciabeszélgetéseket, akkor célszerű az irodába is 

elhelyezni egy konferenciatelefont, mert a hagyományos kihangosítható telefonoknál jobb hangminőség kevésbé fárasztó, a másik 

fél jobban érhető, és a másik fél is jobban fog minket érteni. Különösen fontos idegen nyelven történő telefonbeszélgetések esetén. 

Mire tudom használni a konferencia hangfelvételeket?  

A legtöbb általunk ajánlott típus képes saját memóriájába, vagy USB eszközre (pl. pendrive-ra), vagy SD/micro SD kártyára rögzíteni 

a beszélgetést, amit a telefon gombjával tud indítani és megállítani. Hasznos funkció jegyzőkönyvek, emlékeztetők készítéséhez, 

taggyűlés vagy más hivatalos ülés megtartásához, vagy akár a megbeszélések, tárgyalások archiválásához. Ne feledkezzen meg a 

beszélgetések rögzítésére és tárolására vonatkozó törvényi előírások betartásáról! 

Mi az előnye a vezeték nélküli (IP DECT, mobil SIM) konferenciatelefonnak?  

Ha egy készüléket több helyiségben, tárgyalóban is akar használni, akkor a vezeték nélküli konferenciatelefon kiváló választás. A 

készülékek beépített akkumulátorral rendelkeznek, így több órán keresztül használhatók. Beteheti a készülék töltő „bölcsőjét” egy 

szekrénybe, vagy egy polcra (akár töltheti is), és csak a használatkor helyezi ki a megfelelő helyre. Az IP DECT konferenciatelefon 

(Yealink CP930W) jobb hangminőséget biztosít és akár öt résztvevős konferenciát is létre lehet hozni vele megfelelő SIP 

kapcsolatnál, a Konftel 300Mx-hez pedig csak egy SIM kártya szükséges (viszont a mobil hálózat hangminősége korlátot jelenthet, 

és a több résztvevős konferencia is csak külső eszközzel valósítható meg). 
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Mi az előnye a külső mikrofonoknak, és mire jó a vezeték nélküli külső mikrofon?  

Nagyobb tárgyalókban egyes jelen lévők az asztal közepén elhelyezett konferenciatelefontól távolabb kerülnek. Ha ez a távolság 

eléri az 5-6 métert, akkor mindenképp javasoljuk külső mikrofonok használatát, ami lehet vezetékes, vagy vezeték nélküli (csak 

egyes típusok támogatják, lásd a táblázatot és a készülékek adatlapjait). A külső mikrofonokon található egy némító gomb, így 

azokat be- és kikapcsolhatja. 

A vezeték nélküli külső mikrofonokat szabadabban helyezheti el, ezért ez jobb választás lehet. Belső akkumulátorral rendelkeznek, 

a töltő tálcája bárhol, egy polcon vagy szekrényben is elhelyezhető, így elég csak a mikrofonokat kihelyezni. Esztétikusabb is a 

vezetékes mikrofon, mint a kábeles változat. 

Audio konferencia (telekonferencia) vagy videokonferencia? 

A legjobb mindkettő. A videokonferencia a hang mellett többlet információt nyújt, nem csak a 

másik fél jó minőségű élő képének látványa miatt, hanem notebookon vagy mobil eszközön lévő 

információk, képek és ábrák, táblázatok, prezentációk, stb. megosztásával. A CP960-as 

konferenciatelefon egyben a Yealink videokonferencia eszközök hangegységeként is funkcionál, 

vagyis egy ilyen eszközt egy későbbi videokonferencia beruházásnál megtakaríthat.  

Hogyan állítsam be az IP (SIP) csatlakozást a jó minőségű konferenciabeszélgetéshez?  

Ugyan egy SIP telefonban nagyon sok állítási lehetőség van, azonban a gyártó ezeket a leggyakrabban használt optimális módon 

állítja be alapértelmezettként. Fontos, hogy az internet hálózat folyamatosan biztosítsa a megfelelő sávszélességet, mely aktív 

beszélgetésenként (codec-től függően) kb. 135kbps. Ez azt jelenti, hogy egy 5 résztvevős konferenciához minimum 675 kbps-os 

sávszélesség szükséges. Szerencsére ez többnyire a mai hálózatoknak nem okoz problémát. Szükség esetén, a hálózati eszközökön 

beállítható, hogy a hang csomagoknak elsőbbséget biztosítsanak. 

A hangminőséget alapvetően három dolog befolyásolja: 

 A készülék hardver elemei; 

 A hívás során használt codec; mely a hang és videó folyam tömörítését végzi. Lehetőség szerint használjunk szélessávú 

audio codec-et (G.722, opus) 

 Az internet hálózat minősége, amit szintén három dolog befolyásol: 

a. Csomagvesztés 

b. Késleltetés 

c. Jitter (azaz a késleltetés mértékének a folyamatos változása) 

Mire figyeljek a konferenciabeszélgetés közben?  

A konferenciabeszélgetések módszertana nem bonyolult, de el kell sajátítani és néhány alapelvet betartani: 

 Célszerű egy konferencia vezetőt, moderátort választani, főleg ha sok a résztvevő. 

 Ne beszéljünk egyszerre, várjuk meg, amíg a másik fél befejezi a mondandóját. Ezért aztán ne beszéljünk hosszabban a 

kelleténél. 

 Figyeljünk a zavaró zajok kirekesztésére: csukott ajtónál és ablakoknál beszéljünk, ne kattogjunk a tollal, ne kopogjunk az 

asztalon, és ne csúsztassuk a papírt, jegyzetfüzetet. A ventillátort, klímát szabályozzuk a minimálisan szükséges 

fordulatszámra. 

 Csak akkor kapcsoljuk be a külső (és belső) mikrofont, ha beszélünk, ha hosszabb ideig nem beszélünk, némítsuk. 

 Ne tegyünk nyitott notebookot vagy mást a konferenciatelefon illetve mikrofon és közénk. Ez csillapítja a hangot. 

 Azokat a tárgyalókat és helyiségeket, ahol gyakran konferenciázunk, alakítsuk ki ennek megfelelően. 
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Milyen a jól kialakított tárgyaló, konferenciaszoba?  

A visszhangot és háttérzajt csökkentsük, csillapítsuk.  

 Lehetőleg olyan helyiséget válasszunk, ami a külső zajok ellen védett (forgalom zaja, stb.) – megfelelő elhelyezkedés, jól 

szigetelő ablakok és ajtók lehetnek szükségesek. 

 Klíma, ventilátor, szellőző rendszer használata esetén ezek legyenek csendesek. 

 A padló is fontos, legjobb a hangot elnyelő, csillapító padlószőnyeg. 

 Az ablakokra helyezzünk függönyt, szalagfüggönyt. 

 A helyiségben elhelyezett növények is csökkenthetik a visszhangot. 

 A tárgyalóasztalon úgy helyezze el a konferenciatelefont és a külső mikrofonokat, hogy akár teljes létszám, akár néhány 

fő esetén is jól használható legyen. 

 Nagyobb helyiségben a falakat hangelnyelő panelekkel, anyaggal lehet borítani.  

 Nagy belmagasság esetén álmennyezet vagy alacsonyabban elhelyezett hangelnyelő panelek lehetnek szükségesek. 

 

 
 
 
 
Hogyan válasszam ki a megfelelő konferenciatelefont? 

 

Csatlakozás típusa Yealink CP920 
Yealink 

CP930W 
Yealink 
CP960 

Yealink CP960 
Microsoft 

Mitel MiVoice 
Conference 

Phone 

Konftel 
300Mx 

Analóg telefon- 
mellék vagy fővonal 

√ 
PSTN10 

adapterrel 

     

SIP mellék vagy 
VoIP szolgáltató 

√ √ √  √  

Microsoft Skype for 
Business / Teams 

   √   

Meglévő Yealink  
IP DECT bázis 

 √   √  

Mobil SIM kártya √ 
mobil készülékhez 

csatlakoztatva 

√ 
PSTN10 

adapterrel 

√ 
PSTN10 

adapterrel 

√ 
PSTN10 

adapterrel 

 √ 

 

 

Ha tanácsra van szüksége, keresse az Assono Magyarország Kft. 

szakembereit (telefon: +36 1 801 8500, email: info@assono.hu). 
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Tárgyaló mérete* 
Yealink 
CP920 

Yealink 
CP930W 

Yealink CP960 
Yealink CP960 

Microsoft 

Mitel MiVoice 
Conference 

Phone 

Konftel 
300Mx 

Kis tárgyaló, 
telefonszoba 
(2-8 fős) 

√ √ √ √ √ √ 

Közepes tárgyaló 
(8-12 fős) 

√ √ √ √ √ √ 

Nagy tárgyaló 
(12 – 20 fős) 

  
√ 

2db külső 
mikrofonnal 

√ 
2db külső 

mikrofonnal 

√ 
2db külső 

mikrofonnal 

√ 
2db külső 

mikrofonnal 

Előadóterem, 
Konferencia terem 

  
√ Külső 

hangrendszerhez 
csatlakoztatva 

√ Külső 
hangrendszerhez 

csatlakoztatva 
  

 

*A megfelelő konferenciatelefon kiválasztását a helyiség méretén kívül más tényezők, elsősorban az akusztikai tulajdonságok is 

befolyásolhatják. Ideális akusztikai körülmények mellett a Yealink konferenciatelefonok külső mikrofon nélkül körkörösen 6m 

sugarú körben megfelelő mikrofon érzékenységgel és hangszóró tulajdonságokkal rendelkeznek. A külső mikrofonok akkor is 

szükségesek lehetnek, ha egy kevésbé jó akusztikájú helyiségben a résztvevők például egy nagyon hosszú asztal két oldalán ülnek, 

még ha az asztal hossza nem is éri el a 12m-t. 

Szükséges funkciók 
és szolgáltatások 

Yealink 
CP920 

Yealink 
CP930W 

Yealink CP960 
Yealink CP960 

Microsoft 

Mitel MiVoice 
Conference 

Phone 

Konftel 
300Mx 

HD minőségű hang √ √ √ √ √ √ (1) 

Beépített 
konferenciahíd 

√ 
5 résztvevő 

√ 
5 résztvevő 

√ 
5 résztvevő 

 √ 
4 résztvevő 

 

WiFi csatlakozás √  √ √ (2) √ √ 

Beépített Bluetooth √ √ √ √ (2)   

Vezetékes külső 
mikrofonpár (külön 
kell megvásárolni) 

  √ √  √ 

Vezeték nélküli külső 
mikrofonpár (külön 
kell megvásárolni) 

  √ √ √  

Microsoft Skype for 
Business / Teams 
közvetlen regisztráció 

   √   

UC használat PC-vel 
(USB vagy vezeték 
nélkül) 

√ √ 
micro USB 

√   √ 

Használat 
mobiltelefonnal 
Bluetooth-on 

√ √ √ √ (2)   

Beszélgetések 
rögzítése 

√ 
USB mem. 

eszközre  

√ 
micro SD 
kártyára 

√ 
belső 

memóriába, 
USB mem. 
eszközre 

√ (2)  √ 
SD kártyára 

Belső telefonkönyv √ √ √ √  √ 

Külső telefonkönyv 
használata (pl. LDAP) 

√ √ √ √ √  

Prezentáció, böngésző 
használat 
HDMI csatlakozás 

    √  

Csatlakoztatás külső 
hangrendszerhez 

  √ √   

 

(1) Ha a mobilhálózat és az előfizetés lehetővé teszi a HD hangátvitelt. 

(2) Későbbi verzióban tervezett szolgáltatás. 


