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 مقدمه

Voip یـا (Voice Over IP) بـه معنـی صـدا روی بسـتر شـبکه هـای کامپیوتـری اسـت. سیسـتم ویـپ را

ســازی و از امکانــات در شـرکت هـا و سـازمان هـا پیــاده ( LAN) مـی تـوان در شـبکه هـای داخلـی

متنــوع و پیشــرفته آن اســتفاده نمــود. در واقــع یــک مرکــز تلفــن ویــپ مــی توانــد جایگزیــن 

ســانترال هــای ســنتی و قدیمــی شــود ایــن سیسـتم نـه تنهـا تمامـی امکانـات یـک سـانترال داخلـی را 

حدودیـت هـای سـانترال آنالـوگ را نـدارد و دنیایـی از امکانـات جدیـد و ارائـه مـی دهـد بلکـه بسـیاری از م

 .گسـترده را در اختیـار سـازمان شـما قـرار مـی دهـد

 مدیریت آسان :

بـر راز طریــق رابـط سـاده گرافیکـی و کا Base Web  مدیریــت سیســتم ویــپ عمومــا بــه صــورت

  .و اعمـال تغییـرات در سیسـتم بسـیار آسـان انجـام مـی شـودپسـند اسـت. کنتـرل ، تنظیـم 

 کاهش هزینه نگهداری :

 . تمامـی تنظیمـات و تغییـرات بـدون نیـاز بـه حضـور فیزیکـی کارشـناس و از راه دور قابـل انجـام اسـت

 امکان جابجایی :

شـماره داخلـی خـود را بـه میـز کار بـا اسـتفاده از سیسـتم ویـپ هـر کاربـر بـه سـادگی مـی توانـد 

 .جدیـدش منتقـل نمایـد
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 کاهش هزینه نگهداری :

 .  تمامـی تنظیمـات و تغییـرات بـدون نیـاز بـه حضـور فیزیکـی کارشـناس و از راه دور قابـل انجـام اسـت

 افزایش ظرفیت :

 .  ف معمـول امـکان پذیـر اسـتافزایـش خطـوط تلفـن و شـماره هـای داخلـی بـدون هزینـه هـای گـزا

  :عدم محدودیت انتخاب برند

اسـتفاده مـی کنـد کـه باعـت مـی شـود امـکان کار بـا هـر  SIP سیسـتم ویـپ از یـک اسـتاندارد بـه نـام

پشـتیبانی می کند وجود داشـته باشـد. سیسـتم سـانترال ایـن قابلیـت را  SIPتجهیـزی کـه از پروتـکل 

 .  ردنـدا

 :  عدم نیاز به سیم کشی مجزا

  قابلیـت اتصـال گوشـی هـای تلفـن ویـپ بـه هـر نـوع پـورت اسـتاندارد شـبکه هـای کامپیوتـری

 ماهان  ویژگی های عمومی ویپ

م شـماره تلفـن البـرای اعـ سیسـتم پاسـخگوی خـودکار و تلفـن گویا. منشـی دیجیتـال، تلفـن گویـا:

  .عـات ضـروری یـا پیـام هـا و توصیـه هـای از پیـش ضبـط شـدهالاط هـای داخلـی،

هنـگام )  قابلیـت پخـش پیـام هـای متفـاوت و متعـدد بـرای زمـان هـای خـاص ومعین تنظیمـات زمانـی:

 .... (.کار، اسـتراحت، روزهـای تعطیـل و
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  .بدون نیاز به تجهیزات اضافی (داخلی و خارجی)قابلیت ضبط تمام مکالمات  ضبط مکالمات:

  .امکان ایجاد اتاق های کنفرانس صوتی مجازی به صورت نامحدود کنفرانس صوتی:

قابلیــت ایجــاد صــف انتظــار بــرای زمانــی کــه تعــداد تمــاس هــای ورودی از  صــف انتطــار:

  .تعــداد اپراتورهــای پاســخ گــو بیشــتر باشــد

قابلیــت ثبــت تمــام مکالمــات و ارایــه آن در غالــب یــک سیســتم گــزارش گیــری: گــزارش 

گیــری بــر اســاس تاریــخ ، شــماره داخلــی، اشــغال بــودن و همچنیــن امــکان جســتجو و تهیــه 

 . PDF خروجــی اکســل و یــا

  .صورت داخلیقابلیت برقراری تماس های تصویری به  تماس تصویری:

گذاشـتن پیـام صوتـی بـرای کاربرانـی کـه در دسـترس نیسـتند.با قابلیـت ذخیـره،  پیـام گیـر صوتـی:

  .مراجعـه مجـدد و ارسـال از طریـق ایمیـل

Caller ID  :سیستم نمایشگر شماره تلفن های تماس گیرندگان.  
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  ماهانسامانه مرکز تلفن  ویژگی های زیر ساخت

   Mahan  PBX)  ) 

، بســتری مناســب و مطمئــن جهــت تجهیــز ســازمان بــه پیشــرفته  ماهانســامانه مرکــز تلفــن 

تریــن مرکــز تلفـن دیجیتـال را مهیـا مـی نمایـد. در ضمـن نـه تنهـا سـازمان از نظـر سـرویس هـای 

ـم) متعـدد و گوناگـون بـی نیـاز مـی شـود بلکـه هسـته مخابراتـی ( کـه در ادامـه بـه معرفـی آن مـی پردازی

  .ت در اختیـار خواهـد داشـتالمناسـبی را بـرای اتصـال بـه دیگـر محصـو

 : ماهانمشخصات فنی و امکانات سامانه مرکز تلفن 

  Linux  Ubuntu       سیستم عامل

    :  Mahan      سوییچ بومی

  PostgreSql :  پایگاه داده

           Apache        وب سرور

  JavaScript & Jquery & Java & Php  :  زبان برنامه نویس

  web Base, Responsive , Cross  Browser:         رابط کاربری :

 الیه   تکنولوژی وب با معماری چند 

   استفاده از مکانیزم های پیشرفته امنیتی 

  Sec  IP و رمز شدهیه امنیتی الاینترنت با بستر امکان اتصال مرکز به یکدیگر بر  
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   Mahan pbx     معرفی امکانات 

 ادامه مشخصات فنی

 .یهمراه با صندوق صوت PBXI یکامل تلفن داخل ستمیس یدارا -1

 کنفرانس مکالمات ستمیس یدارا -2

 . (ACD) خودکار تماسها عیتوز تیقابل -3

 .(DID) میمستق یداخل یریشماره گ تیقابل -4

 . (IVR) ایگو یجامع پاسخگو ستمیس تیقابل -5

 . کیو ارسال به پست الکترون FAX افتیدر تیقابل -6

 .یالملل نیجهت ارتباطات ب VoIP carrier اتصال به تیقابل -7

 .ستمیس ریهمه کاربران و مد یتحت وب برا تیریمد امکان -8

 . نگیکد لیتبد یتوانائ -9

 .انتظار یکهایموز تیریمد امکان -10

 . CID/DID نیارتباط ها توسط قوان یایپو یابیریمس امکان -11

 .در هر نقطه یتلفن داخل یسهایکاربر به محل و امکان استفاده از سرو یوابستگ عدم -12

 .ستمیتماسها در س زانیاز نحوه و م یریمتنوع گزارش گ امکانات -13

 .IPقیاز طر یمکالمات خارج یبرقرار یبرا یدهندگان خارج سیاتصال به سرو امکان -14

 :به صورت مجزا به صورت یو ورود یخروج یتماس ها یو خودکار برا یضبط مکالمات به دو حالت دست امکان -15

 تماس ، تماس ضبط شود نیکد در ح یریبا شماره گ ازین درصورت

 صورت خودکار تماس ضبط شود به

 .(باشد یم یاختصاص Softphone نیا) Soft phone قیتماس از طر یبرقرار امکان -16

 .web service ها بصورت ستمیس ریاز سا استفاده امکان -17
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از اجزاء وجود  کیدر هر Redundancy و Failover طیشرا جادیبوده و امکان ا (HA)High Available مرکز -18

 .دارد

 یو داخل یکیتماس همزمان)الکترون 2500تا  یصوت یتوسعه از نظر حجم تماسها تیباشد. و قابل یم ریس پذ ایمق مرکز -19

 .(external آنالوگ و

 Application ،Mail اجزاء شبکه و سرور ها و هیکل یمناسب بر رو یتیامن یو استراتژ استیس کی یتماس دارا مرکز -20

،Agent ریاستاندارد و مناسب نظ یبوده و از ابزار ها … IPS و IDS ،VPN ،Anti-spam  ،Antivirus ،AAA 

،Firewall یپاسخگو یشبکه و محلها یبر رو (Agent) مرکز تماس نینرا دارد. همچ Firewall-Friendly  بوده و

 .را دارد SIP ،323 ،MGCP,SCCP رینظ یصوت جیرا یو عبور قراردادها یبانیامکان پشت

 .شود یم دهیجزء واحد د کیاز  ستمیس تیریمد دگاهیاز اجزاء د کیدر هر  clustering استفاده از درصورت -21

 back upیدستگاه جانب کی یاجزاء مرکز به صورت خودکار بر رو هیکل ماتیاز تنظ بانیپشت یگرفتن نسخه  امکان -22

خاص هر جزء مرکز را  یها log تواندیکه م یبه گونها یدستگاه جانب کیاجزاء مرکز تماس در  event log ثبت امکان -23

 .دینما لتریبنا به نوع و زمان وقوع ف

 یسخت افزار جانب چیبه ه ازیقادر است بدون ن شودیکارفرما م لیتحو مانکاریپ یکه از سو یبه واسطه کامپوننت ستمیس -24

جاوا  یسیزبان برنامه نو ایو  net ای #C تحت دات نت اعم از یسیبرنامه نو یرا با زبانها یمخابرات ویهرگونه سنار ،یاضاف

 .دینما یساز ادهیپ

 ای یهر رابط گزارش ای TAPI,JTAPI, SDK ریاز اجزاء مرکز تماس نظ کیمربوط به هر  یرابط ها هیکل لیتحو امکان -25

 .به همراه مستندات مربوط یکنترل

  BLF (Busy Lamp Field)یبانیپشت لتیقاب -26

 .آن توسط اپراتور پاسخگو صیو ناظر و تشخ یمشاهده و شنود تماس توسط اپراتور اصل تیقابل -27

 . یاز هر داخل ای یو زمان تماس، نوع رسانه به صورت کل خیتار یتماس ها بر مبنا یریگزارش گ امکان -28

 . در مرکز یزمان، رسانه و داخل خ،یکردن گزارش ها بر اساس تار لتریف امکان -29

رسانه  یروال پاسخگوئ ستم،یاجزاء س هیکل logداده،  گاهیمات،پایتنظ یبررو یابیخودکار و باز بانینسخه پشت هیته امکان -30

 .یریگ بانیپشت ستمیس برروی. …مرکز یها
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 node ،phone, port ,codec ریمرکز تماس نظ یشنهادیاجزاء پ هیکل یبر رو licensing نحوه محاسبه ارائه -31

,agent, media, protocol, و … 

 .را دارد یو شهر یدر خطوط داخل یابیمزاحم  ییتوانا ستمیس -32

 . نیمشترک ی) قبوض ( مختلف برایفرمها هیارا تیقابل -33

 .شتریو ب کسالیاطالعات حداقل به مدت  یساز رهیذخ تیقابل -34

 .یو شهر یداخل نیمشترک یتماسها هیکل یساز رهیذخ تیقابل -35

 .یبه صورت گزارشات متنوع و با زبان فارس ستمیشده در س رهیذخ اطالعات -36

 . یهر داخل یبودن صندوق صوت دارا -37

  Full Redundant , Full Duplicate   Hot Stand by بصورت ستمیکل س یو کنترل نگیچیسو یها قسمت -38

 . باشد یم

 شودیدر نظر گرفته مDuplicate  ،Redundant   ،Hot Stand by به صورت یاصل یبخش کنترلرها حافظه ها در -39

 .ردیگ یدر مدار قرار م  ONLINE شود و به صورت رهیهر کدام از آنها ذخ یرو کیکه اطالعات مرکز بصورت اتومات

 .باشد یو راه دور م یبصورت محل یدسترس یپورتها یدارا (O&M) ستمیس I/O سمتق -40

 .باشد یم  HOT PLUGGED به صورت نیمشترک یکارتها -41

 . ینرم افزار راتیدر زمان هر گونه تغ Automatic back up تیقابل ستمیس -42

 .باشد یم ریامکان پذ کپارچهیبه صورت  زین ندهیآ یو توسعه ها کپارچهیساختار  یدارا ستمیس -43

توسعه امکان  نیو سخت افزار مربوطه به مشترک License دیمشترک که فقط با خر 2000توسعه تا  تیقابل ستمیس -44

 .باشد یم ریپذ

 .باشد یم ریبدون اختالل در ارتباطات امکان پذ ستمیس ارتقاء -45

 DECT,WIFI,MOBIL EXTENTION ) استاندارد میسیب یاستفاده از تلفنها یذات تیقابل یدارا ستمیس -46

 .باشدیم(

 TDM ) یبسترها یدر تمام    100از  air long 50 و ترانکها به صورت نیمشترک هیکل یبرا ستمیس یکیتراف تیظرف -47

, IP) باشد یم. 
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و LAN  یدر شبکه ها IP Trunkingو IP Networking جادیو اIP یاتصال به شبکه ها تیمرکز تلفن قابل -48

WAN .را دارد 

 هستند. WANوLAN یو اتصال در شبکه ها فیقابل تعر IPنیمشترک -49

 .sipو G729A-G729-H323 ریدارند. نظ یاستاندارد هم خوان یبا پروتکل ها IPنیمشترک -50

 .…وsipاستاندارد را دارند مثل   یهاIP phoneقابل اتصال به تمام  IP نیمشترک -51

 Callو Conferenceو Call Backو Caller ID رینظ یعموم یها سیسرو یدارا IP نیمشترک -52

ForwardingوVideo Conference….باشند. می 

 را دارند. رانیشبکه مخابرات ا یها سیوارسال سرو افتیدر تیقابل IP نیمشترک -53

 وارسال فاکس را در بستر خود دارند. افتیدر تیقابل IP نیمشترک -54

 


