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سیستم ارتباطی ویپ و دیتا NAVAN
معرفی شرکت :
تاهیي افضاس استثاطات ،اسایِ دٌّذُ ساّکاسّای استثاطی ٍ اطالػاتی اصقثیل تلفيّای تحت ضثکِ ٍ تاکسّای تشکیثی
ضاهل ، VOIP :دیتا ٍ استثاطات تیسین  IP PBX ،ساصهاًی ٍ دفتشی ٍ ًشم افضاسی ٍ گَضیّای آی پی ٍ ًشم
افضاسّای هشتَطِ؛ تِ ػالٍُ ساّکاسّای ٍیذیَ کٌفشاًس تش تستش ٍب تا تاالتشیي کیفیت ٍ هٌاسة تشیي قیوت هیتاضذ.
تاهیي افضاس استثاطات داسای ًوایٌذگی ضشکتْای Welltech ٍ Htek ، 3CX ٍ Matrix telecomدس ایشاى
هی تاضذٍ هحصَالت اسایِ ضذُ اص کوپاًیّای هؼتثش تیي الوللی تصَست ًوایٌذگی سسوی ٍ تا گاساًتی هؼتثش اسایِ هی
گشدد.

معرفی سسیستم IP PBX :چٌذ کاسُ هذل  Navan CNX 244تا اهکاًات تلفي ٍ داخلیْای تحت ضثکِ ٍ
آًالَگ ،ضثکِ استثاطی  ،تِ اضتشاک گزاسی ایٌتشًت پشسشػت ،ضثکِ تی سین ،فایشٍال ٍ ٍی پی اى ،اهکاى تؼشیف
داخلیْا تش سٍی گَضیْای هَتایل ٍ سایش گَضیْای آی پی سٍهیضی هطاتق تا استاًذاسد  SIP V.2ساّکاسی کاهال
اقتصادی ٍ کاسآهذ جْت سفغ ًیاصّای استثاطی ٍ ضثکِ ای تذٍى ًیاص تِ سخت افضاس ّای هتٌَع ٍ استفادُ حذاکثشی اص
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تستشّا ٍ ساختاسّای استثاطی هَجَد دس هجوَػِ کاستش جْت کاّص ّضیٌِ ّای ساُ اًذاصی ٍ ًگْذاسی تؼالٍُ اهٌیت
تاال اػن اص ساختاس اهٌیتی غیشقاتل ًفَر ضثکِ ٍای فای ٍ داسای سِ الیِ اهٌیتی دیَاس آتطیي ،قاتلیت ٍسٍد  5خط
ضْشی(تش اسا هذل اًتخاتی ) ٍ پَستْای  SLTتش اساس ًَع هذل اًتخاتی جْت گَضیْا ی آًالَگ ٍ دستگاُ فکس سا
ًیض داسا هی تاضذ.ػالٍُ تش آى سیستن داسای پطتیثاًی ٍ گاساًتی ضشکت تاهیي افضاس استثاطات ًوایٌذُ سسوی
 Matrix Telecomدس ایشاى هی تاضذ

امکانات سیستم:
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سیستن داسای تواهی اهکاًات یک هشکض تواس ایذُ آل تِ ضشح صیش هی تاضذ:
 ثثت هکالوات
 سیستن پاسخگَیی خَدکاستا قاتلیت خَضاهذ گَیی تش اساس ضة ٍ سٍصٍ تؼطیالت ،قاتلیت پاسخگَیی تِ 4
تواس ّوضهاى ٍ  5گشٍُ هتفاٍت ٍ ّش کذام ً 75قطِ اًتخاب ٍ هٌطی تلفٌی َّضوٌذ تا قاتلیت اسسال پیاهْا تِ
ایویل
 اهکاى تؼشیف یک داخلی ّوضهاى تشسٍی سِ دستگاُ هختلف
 هذیشیت هکالوات ٍ ّضیٌِ ّای هخاتشاتی حتی تشاساس داخلیْای هَسد ًظش ٍ اهکاى گضاسش گیشی هتٌَع تش
اساس خط ضْشی ٍ ضواسُ داخلی اػن اص سیض هکالوات ٍ ّضیٌِ هکالوات
 گشٍّثٌذی داخلیْا ٍ تٌظین ًحَُ پاسخگَیی تِ تواسْای ٍسٍدی اص داخلیْای هطخص ٍ ّوچٌیي تٌظین تٌذی
تواسْای خشٍجی تش اساس خط هَسد استفادُ
 اهکاى کٌفشاًس تلفٌی تا ً 4فش ّوضهاى
 داسای  8پَست  Trunkجْت ضثکِ هحلی ٍ تلفٌْای آی پی جْت تشقشاسی سشٍیس اص  8تاهیي کٌٌذُ هختلف
 SIP/VoIPتا اهکاى اسایِ  38کاًال تشسٍی ّش پَست
 داسای قاتلیْای  Caller IDحتی تش سٍی داخلی،اًتظاس تواس ،اًتقال تواس ،تواس گیشی سشیغ ٍ خیلی هَاسد
دیگش
 اهکاى هحاسثِ ّضیٌِ تواسْا تش اساس داخلیْا ٍ خط
 اهکاى اتصال ساًتشال قذیوی ٍ استفادُ اص داخلیْای آى تْوشاُ گَضیْا
 اهکاى تؼشیف داخلی تش سٍی هَتایل تا اهکاًات اختصاصی اپلیکیطي هشتَطِ ًظیش تواس ٍیذیَیی ٍ پیجیٌگ ٍ
پاسخگَیی تِ داخلی ّای دیگش
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 اهکاى رخیشُ هکالوِ تواس تَسط کاستش
 اهکاى تؼشیف ضواسُ ّای هْن تا تشتیة تواس داخلی اػطا ضذُ
 اٍلَیت تٌذی تواسْای ٍسٍدی چِ داخلی ٍخاسجی جْت پاسخگَیی


 تواس تصَیشی ٍ اسسال پیغام هتٌی تیي کاستشاى داخلی اص طشیق اپلیکیطي هَتایل
 تشگطت تواسْای خشٍجی اصدست سفتِ یا پاسخ دادُ ًطذُ اص تیشٍى تِ داخلی هقصذ اص طشیق خط SIP
( trunkقاتلیت)RCOC
 پٌل هذیشیتی تحت ٍب تا سطح دستشسیْای هتفاٍت جْت تٌظیوات تا قاتلیت دستشسی اص ساُ دٍس
 اهکاى استفادُ اص کلیِ گَضیْای آی پی تحت استاًذاسد SIP2
 پَست  WANجْت اتصال ضثکِ ایٌتشًت تِ سیستن ٍ تِ اضتشاک گزاسی آى تیي کاستشاى اص طشیق ضثکِ LAn
ٍ ٍای فای
 ضثکِ ٍای فای تا اهکاى اتصال ً 54فش ّوضهاى تا اهکاى تؼشیف دٍ ضثکِ ٍای فای یکی جْت کاستشاى داخلی ٍ
دیگشی جْت کاستشاى خاسجی تا آخشیي استاًذاسدّای اهٌیتی
 فایشٍال سِ الیِ
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 سیستن سٍتش داخلی تا تواهی اهکاًات ٍ اهکاى ایجاد  VPNتا ً 76قطِ
 اهکاى اتصال داًگل USBجْت استفادُ اصایٌتشًت4G/3G
 اهکاى ساُ اًذاصی  SMS Server ٍ SMS Gatewayتش سٍی هذلْای داسای دسگاُ GSM/3G
 اهکاى اتصال تِ سایش اپلیکیطٌْای ساصهاًی تا استفادُ اص الیسٌس CTI
 اهکاى اتصال تِ  IP PBXدیگش
سیستن داسای الیسٌس فؼال تشای  8کاستش هی تاضذ ٍ تشای ّش  8کاستش تؼذی ًیاص تِ تاهیي الیسٌس هی تاضذ.
مذلهای قابل انتخاب و امکانات ورودی و خروجی:
قیمت

امکانات

ورودی GSM

1 GSM Module

8 IP
(Usersقابل
افزایش تا 42
کاربر) , Wi-Fi,
 1 USBو 8
 LANپورت***

پورت FXS

پورت FXO

مدل

4

4

CNX244

6

4

CNX226 2G

2 GSM
Modules

6

4

CNX226 2G 2

1 3G/GSM
Module

6

4

CNX226 3G

2 3G/GSM
Modules

8

تصویر

CNX208 3G 2
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