مرکز تلفن تحت شبکه
هرکس تلفي تحت ضثکِ ( )IP PBXخایگسیي سیستن ّای سٌتی ساًترال است تا ایي تفاٍت کِ عالٍُ تر اهکاى تَسعِ
زر ّر زهاى ٍ هتٌاسة تا ًیازّای هطتری ،اهکاًاتی تسیار تیطتر ،تْتر ٍ پیطرفتِ تر از آى سیستن ّا (ساًترال) زر
اذتیار کاتر لرار هیسّس .کِ یکی از هْوتریي آًْا کاّص لاتل تَخِ ّسیٌِ ّای ایداز زیرساذت ٍ استفازُ تْیٌِ از
زیرساذتْای هَخَز است.
ضرکت هٌْسسی هثلث سرخ پارس تا طراحی سیستن تلفي تحت ضثکِ تراساس سیستن تلفٌی تسیار پرلسرت
ّ ٍ Asteriskوچٌیي هحیط ٍب لَی ٍ کارتر پسٌس  Elastixتا اهکاًات فارسی کاهل ،راُ حلی ارزاى ٍ لاتل اطویٌاى
ترای تواهی ضرکت ّا کَچک ٍ تسرگ ارائِ ًوَزُ کِ تِ راحتی هی تَاًٌس تا آى یک سیستن تلفٌی تا تواهی اهکاًات
راُ اًسازی کٌٌس.
پطتیثاًی از استاًسارز  IAX2 ٍ SIPخْت تواسْای هثتٌی ترIP
پطتیثاًی از کسّای رایح ٍ پر استفازُG.711, G.726, G.729ab, GSM
پطتیثاًی از پرٍتکلْای  CAS, PRI, G.703, G.704خْت اتصال تِ ضثکِ تلفٌی
پطتیثاًی از پرٍتکلFax over IP
لاتلیت ّسایت تواسْای تیي پرٍتکل ّای SIPٍ H.323
لاتلیت تطریص Caller ID
لاتلیت پطتیثاًی از تدْیسات ًصة ضسُ تر رٍی زرگاُ  PCIیاPCI-X
پطتیثاًی از زریافت ٍ ارسال فاکس ّوسهاى تا  ٍ Voiceتسٍى ًیاز تِ لطع ارتثاط
لاتلیت کٌترل سیستن از راُ زٍر ٍ هسیریت کارتراى
اهکاى هطاّسُ ٍضعیت سیستن از ًظر هٌاتع سیستوی (ّارز ،حافظِ ٍ سایر اطالعات حیاتی سیستن)
اهکاى هطاّسُ ٍضعیت تواس ّا/ایویل ّا/فاکس ّا/پیام ّای صَتی ٍ سایر سرٍیس ّا تِ تفکیک کارتراى
لاتلیت فعال/غیرفعال ًوَزى ٍ تٌظین کس سرٍیس ّای ارزش افسٍزُ (اًتمال ،اًتظار ،صٌسٍق صَتی ٍ)...
پطتیثاًی از تعساز ًاهحسٍز ضوارُ زاذلی تستِ تِ ظرفیت سیستن سرت افساری
پطتیثاًی از زاذلی ّای سٌتی (آًالَگ)  FXSتصَرت ّوسهاى
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پطتیثاًی از ضثط هکالوات تِ زٍ صَرت Alwaysٍ On-Demand
اهکاى استفازُ از تدْیسات هعوَلی ترای پرص صسا
فطرزُ سازی تا کیفیت تاال هکالوات ضثط ضسُ
لاتلیت ضثط  Event Logتر رٍی کلیِ اخساء خْت تررسی اضکاالت احتوالی تِ ٍخَز آهسُ زر سیستن
لاتلیت ضثط  CDRخْت گسارضگیری ّای آتی
لاتلیت Call Waiting
لاتلیت  Holdتواس ّوراُ تا هسیریت هَزیک ّای اًتظار
لاتلیت  Conferenceزٍ یا چٌس ًفرُ
لاتلیت ارائِ سرٍیس ّای  (Direct Inward System Access) ٍ Callbackیا DISA
لاتلیت اًتمال هکالوِ تِ اپراتَر زیگر یا تِ ضوارُ ذارج از هدوَعِ
لاتلیت هحاسثِ  Accountingتواس ّای ذرٍخی تِ ازای ّر ضوارُ هتصل
لاتلیت  Monitoringزًسُ تر رٍی تواس ّا تَسط سَپرٍایسر
لاتلیت زستِ تٌسی گرٍّْای پاسرگَ
لاتلیت ارسال تواس از اپراتَر تِ سَی پاسرگَی ذَزکارIVR
پطتیثاًی از خسٍل زهاًثٌسی خْت ارسال تواس تِ اپراتَر
لاتلیت اعالم زهاى تمریثی اًتظار ٍ یا تعساز افراز هَخَز زر صف تِ تواس گیرًسگاى تِ طَر هتٌاٍب
لاتلیت ّسایت تِ صٌسٍق صَتی اپراتَرّا
لاتلیت شذیرُ سازی تر رٍی لطعات خاًثی ()... ٍ Tape ،SAN
اهکاى تعریف پاسد ّای از پیص تعریف ضسُ ترای اپراتَرّا خْت پاسرگَیی تِ سَاالت تکراری
لاتلیت ارائِ گسارش زر هَرز ترافیک هسیرّای تواس هرتلف
لاتلیت ارسال  CIDهکالوِ تِ اپراتَر زر صَرت تواس ذارج از هدوَعِ
لاتلیت ارسال  CIDهکالوِ تِ اپراتَر زر صَرت ّسایت تواس
لاتلیت تعریف گرٍُ کاری  2رلوی یا  3رلوی
اهکاى ّسایت از یک گرٍُ کاری تِ گرٍُ کاری زیگر
اهکاى هحسٍز ًوَزى ضوارُ ّای زاذلی خْت زسترسی تِ تَق آزاز
ضوارُ گیری صفر یا ًِ ترای زسترسی تِ تَق آزاز
لاتلیت ایداز/هسیریت صٌسٍق پست الکترًٍیکی ترای اپراتَرّا
لاتلیت زستیاتی اپراتَرّا تِ صٌسٍق صَتی ذَز از طریك سیستن
اهکاى راُ اًسازی ٍ هسیریت سیستن پیام فَری تیي کارتراى/اپراتَرّای سیستن
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لاتلیت تدویع تاMicrosoft® Outlook
لاتلیت اتصال چٌسیي هرکس تواس/تلفي تِ یکسیگر تر رٍی تستر ضثکِ
پطتیثاًی از  Port Forwardingخْت هَالع اضطراری ترای پرٍتکل ّایRTP ٍ IAX ،SIP
لاتلیت آپسیت کرزى کل هاشٍل ّای سیستن تصَرت یکدا یا هدسا از ّن

زریافت ضسُ از سایت ضرکت هٌْسسی هثلث سرخ پارس
http://www.prd.ir
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