ﻣرﮐز ﺗﻠﻔن و ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﭘﺎرسآذرﺧش
در ﺑﮭﺎر ﺳﺎل  1394ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﺗﻠﻔﻧﯽ ﻣوﺟود ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﻧﯾﺎز ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ ﻧﺑود .آﻧﺟﺎ ﺑود ﮐ�ﮫ ﭘ�ﺎرسآذرﺧش ﻣﺗوﻟ�د ﺷ�د .ﭘ�ﺎرسآذرﺧش در
اﺑﺗدا ﺻرﻓﺎ ﯾﮏ ﭘﻧل ﮔزارشﮔﯾری روی ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﺗﻠﻔﻧﯽ آن زﻣﺎن ﺑ�ود ﮐ�ﮫ ﺑ�ﮫ ﺗﻧﺎﺳ�ب ﻧﯾ�ﺎز ،از اﺑﺗ�دا ﭘ�روژه ﺗﺣﻘﯾ�ﻖ و ﺗوﺳ�ﻌﮫ ﺑ�راﯾش ﺗﻌرﯾ�ف و رﺷ�د ﭘﯾ�دا
ﮐرد .در طﯽ اﯾن ﺳﺎلھﺎ ﭼﻧد ﺻد ﭘروژه ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﭘﺎرسآذرﺧش ﭘﯾ�ﺎده ﺳ�ﺎزی و اﺟ�را ﺷ�د .طراﺣ�ﺎن اﯾ�ن ﺳﯾﺳ�ﺗم ﺳ�ﮫ اﺻ�ل ﭘﺎﯾ�داری،
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺳﺎدﮔﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻟوﯾت در ﺗوﺳﻌﮫ ﻣد ﻧظر ﻗرار دادﻧد.
اﺟرا و ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی ﭘروژهھﺎی ﺣرﻓﮫای ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﭘﺎرسآذرﺧش ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺗﻠﻔن ﻧﺑﺎﺷ�د و از آن ﻣ�ﯽﺗ�وان ﺑ�ﮫ ﻋﻧ�وان ﯾ�ﮏ ﻧ�رم اﻓ�زار
ﮐﺎل ﺳﻧﺗر ﻧﯾز ﻧﺎم ﺑرد .اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری و وﺟود وب ﺳروﯾسھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣزاﯾﺎی رﻗﺎﺑﺗﯽ ﭘﺎرسآذرﺧش ﻧﺳ�ﺑت
ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻣﺣﺻوﻻت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
اﮐﻧون ﭘس از ﮔذﺷت  7ﺳﺎل از ﻋﻣر ﻣﺟﻣوﻋﮫ و ﭼﻧد ھزار ﻧﺻب ﻣوﻓﻖ ﻣﯽﺗوان ﭘﺎرسآذرﺧش را ﺑ�ﮫ ﻋﻧ�وان ﯾ�ﮏ ﺳﯾﺳ�ﺗم ﺗﻠﻔﻧ�ﯽ در ﺳ�طﺢ ﺟﮭ�ﺎﻧﯽ ﻣﻌرﻓ�ﯽ
ﮐرد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻣزاﯾﺎی ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓردی دارد.
 ﭘﺎﯾداری ﺑﺎﻻ

 اﻣﻧﯾت ﺑﺎﻻ

 ﻣﺳﺗﻧدات ﮐﺎﻣل

 ﮔزارﺷﺎت ﮐﺎﻣل

 ﺗﻧظﯾم آﺳﺎن

 ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺗﻌداد ﺗﻣﺎس ﺑﺎﻻ

 ارﺗﺑﺎط ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ

 وب ﺳروﯾس ﺟﺎﻣﻊ

 ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻗوی

 ﺗوﺳﻌﮫﭘذﯾری ﺑﺎﻻ

 ﮔزارشﮔﯾری ﮐﺎﻣل

 زﯾرﺳﺎﺧت ﻗﺎﺑل ﺗوﺳﻌﮫ

ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس
ﺗﻠﻔن ﮔوﯾﺎ
اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑرای ﺷﻣﺎ ھم ﭘﯾش آﻣده ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫاﯾد و ﺑﻌ�د از ﻣﻌرﻓ�ﯽ آن ﻣﺟﻣوﻋ�ﮫ از ﺷ�ﻣﺎ ﺧواﺳ�ﺗﮫ ﺷ�ده ﺗ�ﺎ ﺑ�ﺎ ﮔ�رﻓﺗن ﻋ�ددی ﻣﺷ�ﺧص ،ﺑ�ﺎ ﺑﺧ�ش
ﻣ��ورد ﻧظ��ر ﺧ��ود ارﺗﺑ��ﺎط ﺑرﻗ��رار ﮐﻧﯾ��د .در اﯾ��ن ﺣﺎﻟ��ت ،ﺷ��ﻣﺎ ﺑ��ﺎ ﯾ��ﮏ ﺗﻠﻔ��ن ﮔوﯾ��ﺎ ارﺗﺑ��ﺎط ﺑرﻗ��رار ﮐ��ردهاﯾ��د .در ﺑﺳ��ﯾﺎری از ﺳ��ﺎزﻣﺎنھ��ﺎ و ﻣﺟﻣوﻋ��ﮫھ��ﺎ ،داﺷ�ﺗن
ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺗﻠﻔﻧﯽ ،ﻧﻘش ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ در ﺑﺎﻻ ﺑردن ﻣﯾزان رﺿﺎﯾﺗﻣﻧدی ﻣﺷ�ﺗرﯾﺎن اﻓ�زاﯾش درآﻣ�د اﯾﻔ�ﺎ ﻣ�ﯽﮐﻧ�د .از ﻣﮭ�مﺗ�رﯾن ﻣزاﯾ�ﺎی داﺷ�ﺗن ﺳﯾﺳ�ﺗم
ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑرای ﻣﺟﻣ�وﻋﮭھ�ﺎ ،ﺻ�رﻓﮫ ﺟ�وﯾﯽ در زﻣ�ﺎن رﺳ�ﯾدﮔﯽ ﺑ�ﮫ درﺧواﺳ�ت ﻣﺷ�ﺗرﯾﺎن اﺳ�ت .ﺷ�ﻣﺎ ﻣ�ﯽﺗواﻧﯾ�د اطﻼﻋ�ﺎﺗﯽ از ﻗﺑﯾ�ل :ﻓﻌﺎﻟﯾ�ت ﺷ�رﮐت،
اطﻼﻋﺎت داﺧﻠﯽھﺎ ،ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ،آدرس و ﻣﺷﺧﺻﺎت ﮐﻠﯽ ھر ﻧوع اطﻼﻋﺎت دﻟﺧواه را ﺑﮫ اﻓراد اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد.

ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس
طراﺣﯽ ﺳﻧﺎرﯾو
ﯾﮑﯽ از ﻣﮭمﺗرﯾن ﺑﺧشھﺎی ھر ﻧرماﻓزار ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ،ﻣرﺑوط ﺑﮫ طراﺣﯽ ﺳﻧﺎرﯾو ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﯾ�ن ﻗﺳ�ﻣت ھﻣ�ﺎن ﮔوﻧ�ﮫ ﮐ�ﮫ از ﻧ�ﺎﻣش ﭘﯾداﺳ�ت ﺑ�ﮫ اﯾ�ن ﻣوﺿ�وع
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در ﺻورت ﺗﻣﺎس ﻣﺷﺗری ﺑﺎ ﺗﻠﻔنھﺎی ﺷرﮐت و درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ و داﺧﻠﯽھﺎ از ﺗﻠﻔن ﮔوﯾﺎ ،ﺑر اﺳﺎس ﺳﻧﺎرﯾوﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺷ�ﺧص
ﮐردهاﯾد ،ﺑﮫ ﺑﺧشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺗﺻل ﺷده و ﺑﺎ اﻓراد ﻣرﺑوطﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧد .طراﺣﯽ ﭼﺎرت در اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺻورت ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده و ﺑ�دون داﻧ�ش ﺑرﻧﺎﻣ�ﮫ
ﻧوﯾﺳﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﭘذﯾرد و ﺑرای ﺗﻣ�ﺎﻣﯽ ﮐﻠﯾ�دھﺎی ﺗﻠﻔ�ن ﻗﺎﺑ�ل ﺗﻌرﯾ�ف اﺳ�ت .ﺷ�ﻣﺎ اﯾ�ن اﻣﮑ�ﺎن را دارﯾ�د ﺗ�ﺎ ﻋ�ﻼوه ﺑ�ر طراﺣ�ﯽ ﭼ�ﺎرت ﺳﯾﺳ�ﺗم ﻣرﮐ�ز ﺗﻠﻔ�ن ﺑ�رای
ﺑﺧشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻌرﯾف ﺗﻘوﯾم ﺷﻣﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﯾﻼدی ،ﺗﻌرﯾف ﺑر اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ،روز ﯾﺎ ھﻔﺗﮫ ،ﯾ�ﺎ ﺳ�ﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻ�ﯽ از روز ،ﺳ�ﻧﺎرﯾوھﺎی ﻣﺗﻔ�ﺎوﺗﯽ را
ﺟﮭت ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻣﯽﺗواﻧﯾ�د ﺑ�رای روزھ�ﺎی ﺗﻌطﯾ�ل ﺳ�ﻧﺎرﯾوی ﻣﺗﻔ�ﺎوﺗﯽ را ﺑ�رای ﭘﺎﺳ�ﺧﮕوﯾﯽ اﯾﺟ�ﺎد ﻧﻣﺎﯾﯾ�د .ﻧﮑﺗ�ﮫی ﺟ�ذاب دﯾﮕ�ر
اﯾﻧﮑﮫ ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑر اﺳﺎس ﺷﻣﺎرهھﺎی ﺧﺎص ﺗﻣﺎس ﮔﯾرﻧده )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻣﺷﺗرﯾﺎن  (vipﻧوع ﭼﺎرت ﺑﻧدی ﻣﺗﻔﺎوتﺗری را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
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اراﺋﮫ ﮔزارﺷﺎت ﻋﻣﻠﮑرد
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻣﮭمﺗرﯾن وﯾژﮔﯽھﺎی ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ،اراﺋﮫ ﮔزارﺷﺎت ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ و ﺗﺣﻠﯾﻠ�ﯽ اﺳ�ت ﮐ�ﮫ ﻣﺧﺻوﺻ�ﺎ ﺑ�رای ﻣ�دﯾران ﺳ�ﺎزﻣﺎنھ�ﺎ ،اھﻣﯾ�ت زﯾ�ﺎدی دارد.
ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﻗدرﺗﻣﻧد ﻣﯽﺗواﻧد ﮔزارﺷﺎﺗﯽ ﻧظﯾر ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺗﻌداد ﺗﻣﺎسھﺎی ﺳﺎﻋﺗﯽ ،روزاﻧﮫ ،ھﻔﺗﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﺎھﺎﻧﮫ اراﺋﮫ ﮐﻧد .ﻣدﯾران ﺳﺎزﻣﺎنھ�ﺎ از طرﯾ�ﻖ درﯾﺎﻓ�ت
ﮔزارﺷﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻌداد ﺗﻣﺎسھﺎی ﻣوﻓﻖ ﯾﺎ ﻧﺎﻣوﻓﻖ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﺟم ﺗﻣﺎسھﺎی ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ھ�ر ﯾ�ﮏ از داﺧﻠ�ﯽھ�ﺎ ،ﻣ�ﯽﺗواﻧﻧ�د ارزﯾ�ﺎﺑﯽ درﺳ�ﺗﯽ از ﻋﻣﻠﮑ�رد ھ�ر
ﯾﮏ از ﮐﺎرﻣﻧداﻧﺷﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣدﯾران ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺣﺟم ﺗﻣﺎسھ�ﺎی ورودی ،در ﭼ�ﮫ ﺳ�ﺎﻋﺎﺗﯽ از روز و ﺑ�رای درﯾﺎﻓ�ت
ﭼﮫ ﻧوع از ﺧدﻣﺎﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﭘذﯾرد ،ﺧواھﻧد ﺗواﻧﺳت ﺑ�ﺎ اﻧﺟ�ﺎم اﻗ�داﻣﺎت ﯾ�ﺎ ﺗﻌﯾ�ﯾن اﺳ�ﺗراﺗژیھ�ﺎی ﻣﺷ�ﺧص ،ﺑ�ر ﮐﯾﻔﯾ�ت ﺧدﻣﺎﺗﺷ�ﺎن ﺑﯾﺎﻓزاﯾﻧ�د .اراﺋ�ﮫ ﮔزارﺷ�ﺎت
ﺳﯾﺳﺗم ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﻋﻼوه ﺑر ﻣدﯾران ،ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر ارزﺷﻣﻧد اﺳت .ﮐﺎرﻣﻧدان واﺣد ﻓ�روش ﺑ�ﮫ راﺣﺗ�ﯽ ﻣ�ﯽﺗواﻧﻧ�د ﺗﻣ�ﺎسھ�ﺎی از دﺳ�ت رﻓﺗ�ﮫ را
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﯾﮕﯾری ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺷﻣﺎره ﻣﺧﺎطﺑﺎﻧﺷﺎن را ﺑر اﺳﺎس ﭘﯾش ﺷﻣﺎره ﯾﺎ دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﺧﺎص در ﺳﯾﺳﺗم ﺟﺳت و ﺟو ﮐﻧﻧد.

ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس
ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﻧرماﻓزاری
در ﺻورت راه اﻧدازی ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﭘﺎرسآذرﺧش ،ﺳرور ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ  PBXﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﯽﺗواﻧد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار دھ�د.
در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺷﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑر داﺷﺗن ﮐﻠﯾﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﺗﻠﻔن ﺳﺎﻧﺗرال ،از ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎی ﺑﯾﺷ�ﻣﺎر دﯾﮕ�ری ﻧﯾ�ز ﺑﮭ�ره ﺧواھﯾ�د ﺑ�رد .ﺷ�ﻣﺎ ﻣ�ﯽﺗواﻧﯾ�د ھ�ر ﺗﻌ�داد
ﺧطوط داﺧﻠﯽ و ﺷﮭری را ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾﺎزﺗﺎن ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد ،وﺿﻌﯾت ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧطوط داﺧﻠﯽ و ﺷﮭری و دﯾﺟﯾﺗﺎل را ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾ�د و ﺑ�ر اﺳ�ﺎس
ﻧﯾﺎز ﮐﺎرﺑران ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺳطﺢ دﺳﺗرﺳﯽ ﺗﻌرﯾف ﻧﻣﺎﯾﯾد .در اﯾ�ن ﺳﯾﺳ�ﺗم اﻣﮑ�ﺎن ﺷ�ﻣﺎرهﮔﯾ�ری و ﻣﺷ�ﺎھده ﺷ�ﻣﺎره ﺗﻣ�ﺎس ﮔﯾرﻧ�ده از طرﯾ�ﻖ ﮐ�ﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺑ�رای ﺷ�ﻣﺎ
ﻣﯾﺳراﺳت .در ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﭘﺎرسآذرﺧش ،ﺗﻌرﯾ�ف ﺻ�ف اﻧﺗظ�ﺎر ﺑ�ﮫ ھﻣ�راه اﻋ�ﻼم ﻧوﺑ�ت ﺻ�ف ﺑ�رای ﺷ�ﻣﺎ ﻣﯾﺳراﺳ�ت .از ﺟﻣﻠ�ﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾ�تھ�ﺎﯾﯽ ﮐ�ﮫ در ﺟﮭ�ت
ﺟﻠوﮔﯾری از ﺳو ﺗﻔﺎھﻣﺎت ﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﺑردن ﮐﯾﻔﯾت ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺳﯾﺎر ﮐ�ﺎرﺑردی اﺳ�ت ،اﻣﮑ�ﺎن ﺿ�ﺑط ﻣﮑﺎﻟﻣ�ﺎت ﻣرﮐ�ز ﺗﻣ�ﺎس ﺳ�ﺎزﻣﺎنھ�ﺎ اﺳ�ت .ﻣ�دﯾران
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺻدای ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻣﻧدان و ﻣﺷﺗرﯾﺎﻧﺷﺎن را ﺑر اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﯾﺎ ﻧوع ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﮔر ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﭼﯾزی ﻓراﺗ�ر از اﯾ�ن
ھﺳﺗﯾد ھم ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ ﻣدﯾران ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﭘﺎرسآذرﺧش اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺻ�ورت آﻧﻼﯾ�ن ﺗﻣ�ﺎﻣﯽ ﻣﮑﺎﻟﻣ�ﺎت ﺳ�ﺎزﻣﺎن را ھ�م
ﻣورد ﺷﻧود ﻗرار دھﻧد.

ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس
اﭘراﺗور ﺧودﮐﺎر
اﭘراﺗور ﺧودﮐﺎر ،ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ از ﻧﺎﻣش ﭘﯾداﺳت ﺑﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در ﻧرم اﻓزار ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس وﺟ�ود دارد و ﻣﯽﺗواﻧ�د ھﻣﺎﻧﻧ�د ﯾﮑ�ﯽ از ﮐﺎرﻣﻧ�دان
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻔﺎی ﻧﻘش ﺑﭘردازد .ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺳﺗﮕﯽ ،ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر زﯾﺎد ﯾﺎ اﺷﺗﺑﺎه ﺑراﯾش ﻣﻌﻧﺎ ﻧدارد .اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺑ�ﮫ اﯾ�ن ﺷ�ﮑل ﺗﻌرﯾ�ف
ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس ﻣﺷﺗری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و درﯾﺎﻓت ﺗوﺿﯾﺣﺎت راھﻧﻣﺎ از ﺗﻠﻔن ﮔوﯾﺎ ،ﻣﯽﺗواﻧد درﺧواﺳ�ت ﺧ�ود را ﮐ�ﮫ ﺷ�ﺎﻣل اط�ﻼع از ﻣﺎﻧ�ده
ﺣﺳﺎب ،ﮔردش ﺣﺳﺎب ،اطﻼﻋﺎﺗﯽ ھﻣﭼون ﻧﻣرات ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑرﮔزاری اﻣﺗﺣﺎﻧ�ﺎت ،وﺿ�ﻌﯾت آب وھ�وا ،اوﻏ�ﺎت ﺷ�رﻋﯽ ،ﻧ�رخ ارز ،وﺿ�ﻌﯾت ﭘروﻧ�ده ،رزرو

ﻧوﺑت ،ﭘرداﺧت ﻗﺑض ﯾﺎ ھر ﭼﯾز دﯾﮕری را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾد .ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﭘﺎرسآذرﺧش اﻣﮑ�ﺎن اﺗﺻ�ﺎل ﺑ�ﮫ دﯾﺗ�ﺎ ﺑ�ﯾسھ�ﺎﯾﯽ ﻧظﯾ�ر Access, SQL Server,
 Oracleرا داراﺳ�ت و در ھ��ر ﻗﺳ��ﻣت از ﺳ��ﻧﺎرﯾو ﭼ��ﺎرت طراﺣ��ﯽ ﺷ��ده ﻣﯽﺗواﻧ��د اطﻼﻋ��ﺎت ﻻزم را در اﺧﺗﯾ��ﺎر ﻣﺷ��ﺗرﯾﺎن ﺳ��ﺎزﻣﺎن ﻗ��رار دھ��د .اﯾ��ن ﺳﯾﺳ��ﺗم
ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻘﺎدﯾر ﻋددی ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺳﺎﻋت و ﺳﺎﯾر وﺿﻌﯾﺗﮭﺎ را ﺑﺻورت ﭘوﯾﺎ درﯾﺎﻓت و ﻗراﺋت ﮐﻧد.

ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس
ﻣﺎژول ارﺳﺎل ﭘﯾﺎم ﺻوﺗﯽ
ﺗﻣﺎﯾل دارﯾد ﺑﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و آﻧﮭ�ﺎ را در ﺟرﯾ�ﺎن ﻣوﺿ�وﻋﯽ ﺧ�ﺎص ﻗ�رار دھﯾ�د؟ در ﺻ�ورﺗﯽ ﮐ�ﮫ ﺑﺧواھﯾ�د اﯾ�ن ﮐ�ﺎر را ﺑﺻ�ورت
دﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد ،وﻗت زﯾﺎدی از ﺷﻣﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺧواھد ﺷد .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺎ ﺑ�ﮫ ﺷ�ﻣﺎ اﯾ�ن اﺳ�ت ﺗ�ﺎ از ﻣ�ﺎژول ارﺳ�ﺎل ﭘﯾ�ﺎم ﺻ�وﺗﯽ ﭘ�ﺎرسآذرﺧش اﺳ�ﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾ�د .اﯾ�ن
ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای طراﺣﯽ ﺷ�ده اﺳ�ت ﮐ�ﮫ ﺑﺗواﻧﯾ�د ﻓﮭرﺳ�ت ﮐ�ﺎﻣﻠﯽ از ﻣﺷ�ﺗرﯾﺎﻧﺗﺎن را در ﻧ�رم اﻓ�زار وارد ﻧﻣﺎﯾﯾ�د و ﺑ�ﺎ اﻧﺗﺧ�ﺎب ﻓﺎﯾ�ل ﺻ�وﺗﯽ دﻟﺧ�واه ،اﻗ�دام ﺑ�ﮫ
ارﺳﺎل ﭘﯾﺎم ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺑﻌد از ارﺳﺎل ﭘﯾﺎم ﺻوﺗﯽ ،ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔزارش ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻣﯾزان ﺗﻣﺎسھﺎی ﻣوﻓ�ﻖ ﺷ�ﻧﯾده ﺷ�ده ﯾ�ﺎ ﻧ�ﺎﻣوﻓﻖ اراﺋ�ﮫ ﻣ�ﯽﮐﻧ�د و ﺑ�ر اﺳ�ﺎس آن
ﻣﯽﺗواﻧﯾد در ﺟرﯾﺎن اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺗﺎن ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد .از ﺟﻣﻠ�ﮫ اﻣﮑﺎﻧ�ﺎﺗﯽ ﻣ�ﺎژول ارﺳ�ﺎل ﭘﯾ�ﺎم ﺻ�وﺗﯽ ﻣ�ﯽﺗ�وان ﺑ�ﮫ ﺗﻣ�ﺎﻣﯽ ﺷ�ﻣﺎرهھ�ﺎی ﺛﺎﺑ�ت و ھﻣ�راه،
ارﺳﺎل ﻣﺟدد ﭘﯾﺎم در ﺻورت ﻣﺷﻐول ﺑ�ودن ،زﻣ�ﺎنﺑﻧ�دی ارﺳ�ﺎل ﺑ�ر اﺳ�ﺎس روز و ﺳ�ﺎﻋت و درﯾﺎﻓ�ت ﻧظ�ر ﺳ�ﻧﺟﯽ اﺷ�ﺎره ﮐ�رد .ﻣ�ﺎژول ارﺳ�ﺎل ﭘﯾ�ﺎم ﺻ�وﺗﯽ
ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﭘﺎرسآذرﺧش از اﯾن ﺟﮭت ﺑﺳﯾﺎر ﺟذاب و ﮐﺎرآﻣد اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ارﺳﺎلھﺎ ﺑﺎ ﺷ�ﻣﺎره ﺗﻠﻔ�ن ﺳ�ﺎزﻣﺎن اﻧﺟ�ﺎم ﻣ�ﯽﭘ�ذﯾرد و ھ�ﯾﭻ ﺗﻔ�ﺎوﺗﯽ ﺑ�ﯾن ﺗﻣ�ﺎس
ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯾﺎم ﺻوﺗﯽ وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت.

ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣزاﯾﺎی ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﭘﺎرسآذرﺧش


ﺳﮭوﻟت در اﺳﺗﻔﺎده )ﻣﺣﯾط وب ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑل درک وﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻطﻼح  user-friendlyﻣﯽﺑﺎﺷد(



ﻣﺎژول ﺗﻣﺎس ﺑﮭﻣﻧﯽ ﺑرای ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺳﯾل ﻋظﯾﻣﯽ از ﺗﻣﺎسھﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﺳرازﯾر ﻣﯽﺷود ﻗﺎﺑل اﺷﺎره ﺑوده و ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت ﻓراوان ﻣﯽﺑﺎﺷد.



ﻣﺎژول ﮔزارﺷﮕری ﭘﺎرسآذرﺧش ﻧﯾز ﺑﮫ ﺻورت ﺧﯾﻠ�ﯽ ﮐﺎﻣ�ل و ﺑ�دون ﻧﻘ�ص ﮐﻠﯾ�ﮫ اطﻼﻋ�ﺎت و آﻣ�ﺎر ﻣ�ورد ﻧﯾ�ﺎز را در اﺧﺗﯾ�ﺎر ﻣ�دﯾران ﺳﯾﺳ�ﺗم ﻗ�رار
ﻣﯽدھد .



اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده آﺳﺎن از ﮐﺎﻣﭘوﻧﻧتھﺎ ﺑﮫ ﺻورت  drag & dropدر .dial plan



ﻗﺎﺑﻠﯾت راه اﻧدازی ﭘ�ﺎرسآذرﺧش ﺑ�ﮫ دو روش اﺑ�ری و  localو ﭘﺷ�ﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﻌ�د از راه اﻧ�دازی ﺗوﺳ�ط ﺗ�ﯾم ﭘﺷ�ﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺣرﻓ�ﮫای ﺑ�رای ھ�ر دو روش ﻓ�وق
اﻟذﮐر ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺣﺻرا ٌ ﭘﺎرسآذرﺧش اراﺋﮫ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.



ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﺎﯾﻧﮑﮫ ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﭘﺎرسآذرﺧش ﺑﮫ ﺻ�ورت  end to endو ﮐﺎﻣ�ل ﺗوﺳ�ط ﺑرﻧﺎﻣ�ﮫ ﻧوﯾﺳ�ﺎن اﯾراﻧ�ﯽ ﻧوﺷ�ﺗﮫ و ﺗوﺳ�ﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗ�ﮫ اﺳ�ت ﭼﻧﺎﻧﭼ�ﮫ در
ﻣواﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺗری ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﮐردن ﻣﺎژول ﻣورد ﻧظر ،ﻧﯾﺎز ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود را ﺑﮫ ﺳ�ﺎدﮔﯽ و ﺑ�ﮫ ﺳ�رﻋت ﺑ�رآورده
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.



ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯾت HA



ﻣدﯾرﯾت ﺗﻣﺎسھﺎی ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﺑﮫ ﺻورت ھﻣزﻣﺎن



طراﺣﯽ ﺑﮭﯾﻧﮫ ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس و ﮐﺎھش ﻓوق اﻟﻌﺎده اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺎﺑت ھر ﺗﻣﺎس



ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺑﮑﺎپ و رﯾﺳﺗور داﺧل ﭘﻧل و اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮑﺎپ ﺑﮫ FTP



آﭘدﯾتھﺎی ﻣﻧظم ﺑﮫ ﺻورت ھﻔﺗﮕﯽ و اﺿﺎﻓﮫ ﺷدن ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎی ﺟدﯾد و رﻓﻊ ﻣﺷﮑﻼت در ﻧﺳﺧﮫ ﺟدﯾد ﺣداﮐﺛر ظرف دو ھﻔﺗﮫ



اﻓزاﯾش ﻣﯾزان ﺑﮭرهوری ﺳﺎزﻣﺎن



ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﻣﯾزان رﺿﺎﯾﺗﻣﻧدی ﻣﺷﺗرﯾﺎن



ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ و ﺧدﻣﺎت



ﻣﺳﺗﻧدﺳﺎزی ﻗوی اطﻼﻋﺎت



ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗداﺧﻼت ﮐﺎری ﮐﺎرﻣﻧدان



ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣﺷﺗرﯾﺎن



اﯾﺟﺎد ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن ﺑﺧشھﺎی ﻣﺧﺗف ﺳﺎزﻣﺎن



درﯾﺎﻓت ﮔزارﺷﺎت ﻣﺗﻔﺎوت و ﺗﻌﯾﯾن اﺳﺗراﺗژی ﺳﺎزﻣﺎن



اﻓزاﯾش ﻣﯾزان درآﻣد و ﺗﻌداد ﻣﺷﺗرﯾﺎن



درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎوره ای و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﭘﺎرسآذرﺧش



داﺷﺗن دﯾد ﻟﺣظﮫ ای ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺎزﻣﺎن

ﻟﯾﺳت ﺑرﺧﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣرﮐز ﺗﻠﻔن و ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﭘﺎرسآذرﺧش
ﮔزارﺷﺎت


ﮔزارﺷﺎت ﺳﯾﺳﺗم



ﮔزارش ﺗﻣﺎسھﺎی ﺑﺎزﮔﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم



ﮔزارﺷﺎت ﺻف



ﮔزارش ﻣﯾزان ﺗﮑرار ﺗﻣﺎسھﺎ



ﮔزارﺷﺎت ﮐﺎرﺑردی



ﮔ��زارش اﺛرﺑﺧﺷ��ﯽ ﺗﻣ��ﺎسھ��ﺎی ﺻ��ف )ﺗﻣ��ﺎس ﮐوﺗ��ﺎه ﻣ��دت ،ﺗﻣ��ﺎس



ﮔزارﺷﺎت ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻧظرﺳﻧﺟﯽ

ﻣﻧﺎﺳب ،ﺗﻣﺎس ﺑﻠﻧد ﻣدت(



ﮔزارش ﮐﺎرﮐرد ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ روز



ﮔزارش ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﺎرارﯾﯽ ﺻفھﺎ



ﮔزارش ﮐﺎرﮐرد ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺳﺎﻋتھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ روز



ﮔزارش ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺗﻣﺎسھﺎ ﺑر اﺳﺎس ﭘﯾش ﺷﻣﺎره



ﮔزارش ﮐﺎرﮐرد ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺻفھﺎ



ﮔزارش ﺗﻔﮑﯾﮑﯽ ﺗﻣﺎسھﺎی ورودی ﺑر اﺳﺎس ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ورودی



ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ وﺿﻌﯾت ﮐﺎرﺑر در ﺻفھﺎی ﻣﺧﺗﻠف



ﮔ���زارش ﺗﻔﮑﯾﮑ���ﯽ ﺗﻣ���ﺎسھ���ﺎی ﺧروﺟ���ﯽ ﺑ���ر اﺳ���ﺎس ﮐﺎﻧ���ﺎلھ���ﺎی



ﮔزارشﮔﯾری از ﺗﻣﺎسھﺎی ﺳﯾﺎه



ﮔزارشﮔﯾری از ﺗﻣﺎسھﺎی ﺑﮭﻣﻧﯽ



ﻓﯾﻠﺗر ﮔزارﺷﺎت ﺑراﺳﺎس زﻣﺎن ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﯾﺎ اﻧﺗظﺎر



ﮔزارش ﺗﻣﺎسھﺎی ورودی ﺳﯾﺳﺗم



ﮔزارش ﺗﻣﺎسھﺎی ﺧروﺟﯽ ﺳﯾﺳﺗم



ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺗﻣﺎسھﺎی ورودی و ﺧروﺟﯽ ﺳﯾﺳﺗم

ﺧروﺟﯽ


ﻗﺎﺑﻠﯾت ﮔزارشﮔﯾری ﺑر اﺳﺎس ﮔروهھﺎی ﮐﺎرﺑری ﺗﻌرﯾفﺷده

ﻟﯾﺳت ﺑرﺧﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣرﮐز ﺗﻠﻔن و ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﭘﺎرسآذرﺧش
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻠﯽ ﺳﯾﺳﺗم


ﻣﺎﻧﯾﺗورﯾﮓ اﭘراﺗورھﺎ



ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از وﯾس ﻣﯾل و ﻣدﯾرﯾت آن از طرﯾﻖ ﺧط وﯾپ و ﺳﺎﯾت



ﻣﺎﻧﯾﺗورﯾﻧﮓ داﺧﻠﯽھﺎی



ﮔزارﺷ����ﺎت ﺟ����ﺎﻣﻊ ﻛ����ﺎرﺑردی ﺑ����ﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾ����ت ﺗﻛﻔﻛﯾﻛ����ﯽ ﺑ����ر اﺳ����ﺎس



ﻣﺎﻧﯾﺗورﯾﻧﮓ ﺗﻣﺎسھﺎی ﻓﻌﺎل

ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ



اﯾﺟﺎد و ﻣدﯾرﯾت داﺧﻠﯽ



درﯾﺎﻓت ﮔزارش ﺑﺻورت ﻓﺎﯾل Excel



اﯾﺟﺎد و ﻣدﯾرﯾت ﺗراﻧﮏ



ﺑﮑﺎپ از ﻓﺎﯾلھﺎی ﺻوﺗﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﮔزارش



اﯾﺟﺎد و ﻣدﯾرﯾت ﺻف



وﯾراﯾﺷ��ﮕر ﮔراﻓﯾﻛ��ﯽ )ﭘﯾ��ﺎده ﺳ��ﺎزی و ﻣ��دﯾرﯾت ﺗﻣ��ﺎس در ﻣﺣ �ﯾط



اﻓزودن و وﯾراﯾﺷﮕروھﯽ داﺧﻠﯽ ،ﺗراﻧﮏ و ﺻفھﺎ



ﻗﺎﺑﻠﯾت ورود و ﺧروج اﭘراﺗورھﺎی در ﺻف از طرﯾﻖ ﺧط وﯾ�پ
و ﺳﺎﯾت



ﺑﺎرﮔزاری ﻓﺎﯾل ﺻوﺗﯽ ﺑﺎ اﮐﺛر ﻓرﻣتھﺎی راﯾ�ﺞ )از ﻗﺑﯾ�ل wav
 ogg، mp3،و ﻏﯾره(



اﯾﺟﺎد ﻟﯾﺳت ﺳﯾﺎه



اﯾﺟﺎد ﻟﯾﺳت ﺳﻔﯾد ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾت دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻟﯾﺳتھﺎ



ﭘﺷﺗﯾﺎﻧﯽ از ﮐدھﺎی وﯾژه

ﻛﺎﻣﻼ ﮔراﻓﯾﻛﯽ و ﻛﺎرﺑر ﭘﺳﻧد(


ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗﻣﺎس اﻧﺑوه ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ داﺧﻠﯽھ�ﺎ و اﺳ�ﺗﻔﺎده از ﺗﻣ�ﺎم
اﻣﮑﺎﻧﺎت وﯾراﯾﺷﮕر

ﻟﯾﺳت ﺑرﺧﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣرﮐز ﺗﻠﻔن و ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﭘﺎرسآذرﺧش
وﯾراﯾﺷﮕر


ﭘﯾ����ﺎده ﺳ����ﺎزی ﻛﻠﯾ����ﮫ ﺑرﻧﺎﻣ����ﮫھ����ﺎی ﻛ����ﺎرﺑردی  VoIPدر ﻗﺎﻟ����ب



ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺑﺎزﮔرداﻧﯽ ﺗﻐﯾﯾرات

ﻛﺎﻣﭘوﻧﻧتھﺎی ﮔراﻓﯾﻛﯽ



ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺟرای  AGIدر وﯾراﯾﺷﮕر



ﻗﺎﺑﻠﯾت اطﻼع ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎﻣﭘوﻧﻧتھﺎ ﺑ�ﮫ ﻧ�رم اﻓ�زار ﺟ�ﺎﻧﺑﯽ )ﻣﺎﻧﻧ�د

Incoming route 

 (CRMﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗﻌﺎﻣل

Outgoing route 
IVR 
Extension 
Queue 


ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﻧظﯾم آﭘﺷنھﺎی ھر ﻛﺎﻣﭘوﻧﻧت در ﻣﺣﯾط وﯾراﯾﺷﮕر



ﻗﺎﺑﻠﯾ�ت ﺻ�ﻔﺣﮫ ﺑﻧ�دی  Dial Planﺑ�ﺎ ﺗوﺟ�ﮫ ﺑ�ﮫ ﺗﻔﻛﯾ�ك ﭘ�ذﯾری آن
)ورودی ﺳﯾﺳﺗم ،ﺧروﺟﯽ ﺳﯾﺳﺗم و (....



ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻛدﻧوﯾﺳﯽ در ﻣﺣ�ﯾط ھوﺷ�ﻣﻧد ﺗﺣ�ت وب ﺑ�رای ﺣرﻓ�ﮫایھ�ﺎ
)(Custom Plan



ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻣﺷﺎھده ﺗﻐﯾﯾرات اﻧﺟﺎم ﺷده در وﯾراﯾﺷﮕر



ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻣدﯾرﯾت ﺗﻣﺎسھﺎی اﯾﺟﺎد ﺷده در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗﻣﺎس اﻧﺑوه

ﻟﯾﺳت ﺑرﺧﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣرﮐز ﺗﻠﻔن و ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﭘﺎرسآذرﺧش
وبﺳروﯾس API -


ارﺳﺎل ﮐﻠﯾﮫ روﯾدادھﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت CRM



ﻗﺎﺑﻠﯾت ورود و ﺧروج ﺑﮫ ﺻف از طرﯾﻖ API



ﻗﺎﺑﻠﯾت اﻧﺗﻘﺎل ﮐﺎرﺑر ﺑﮫ ﺣﺎﻟت اﺳﺗراﺣت و ﺑرﻋﮑس



درﯾﺎﻓت ﻓﺎﯾلھﺎی ﺻوﺗﯽ



اﯾﺟﺎد ﮐﻣﭘﯾن و وﯾراﯾش آن



Trunk API



Extension API



IVR API



Smart API

ﻟﯾﺳت ﺑرﺧﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣرﮐز ﺗﻠﻔن و ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﭘﺎرسآذرﺧش
ﻣﺎژول ارﺳﺎل ﺗﻣﺎس اﻧﺑوه


اﯾﺟﺎد ﺗراﻧﮏ ﻣﺟﺎزی



ﺗﻌرﯾف ظرﻓﯾت ﺑرای ﺗراﻧﮏھﺎی ﻣﺟﺎزی





ﻗﺎﺑﻠﯾ����ت ﻧظرﺳ����ﻧﺟﯽ ﺑ����رای ﮐﻣﭘ����ﯾن ﺑ����ﺎ اﺳ����ﺗﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯾ����تھ����ﺎی
وﯾراﯾﺷﮕر

ﺗﻌرﯾف ﺣﺎﻓظ�ﮫ ﮐَ�ش داﺧﻠ�ﯽ ﺑ�رای ﺗراﻧ�ﮏھ�ﺎ ﺟﮭ�ت ﺑﮭﯾﻧ�ﮫ ﺳ�ﺎزی



ﻗﺎﺑﻠﯾت ﮔروهﺑﻧدی و اﯾﺟﺎد دﻓﺗرﭼﮫ ﻣﺧﺎطﺑﯾن

ﻋﻣﻠﮑرد



درﯾﺎﻓت ﮔزارﺷﺎت ﮐﻣﭘﯾنھﺎ



زﻣﺎنﺑﻧدی ﺑرای دوره ﻓﻌﺎﻟﯾت ھر ﺗراﻧﮏ



اﻣﮑﺎن ﻣﺗوﻗف ﮐردن ﮐﻣﭘﯾن و ارﺳﺎل ﻣﺟدد آن



اﯾﺟﺎد ﺗﻣﺎس اﻧﺑوه ﺑرای داﺧﻠﯽھﺎ



اﻣﮑﺎن ﻟﻐو ﮐردن ﮐﻣﭘﯾن درھر زﻣﺎن



اﯾﺟﺎد ﺗﻣﺎس اﻧﺑوه ﺑرای ﺷﻣﺎرهھﺎی ﺧﺎرج از ﺳﯾﺳ�ﺗم )ﺷ�ﻣﺎرهھ�ﺎی



اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﻣﺟدد ﮐل ﮐﻣﭘﯾن

ﺷﮭری وﻏﯾره(



اﻣﮑﺎن وﯾراﯾش ﮐﻣﭘﯾن



اﯾﺟﺎد ﮐﻣﭘﯾن و ﻣدﯾرﯾت ﮐﻣﭘﯾنھﺎ



ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﻌرﯾف زﻣﺎن ﺷروع و ﭘﺎﯾﺎن ﺑرای ﮐﻣﭘﯾنھﺎ



ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺧﺗﺻﺎص ﻓﺎﯾل ﺻوﺗﯽ ﺑرای ﮐﻣﭘﯾن



ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺗﺻﺎل ﮐﻣﭘﯾن ﺑﮫ وﯾراﯾﺷﮕر ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﺑﮭﺗ�ر و ﺗﻌ�ﺎﻣﻠﯽ
ﺗﻣﺎسھﺎ

ﺑرﺧﯽ از ﻣزاﯾﺎی ﻗﺎﺑل اراﺋﮫ در ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﭘﺎرسآذرﺧش
ﻣزاﯾﺎی ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ
در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺑ�ﮫ ﺟ�ﺎی اﺳ�ﺗﻔﺎده از ﭘﺎﻧﺎﺳ�وﻧﯾﮏ و دﯾﮕ�ر ﻣراﮐ�ز ﺗﻠﻔ�ن ﺟزاﯾﻧﮑ�ﮫ ﻣ�ﯽﺗ�وان از ھزﯾﻧ�ﮫ ﺑﺳ�ﯾﺎر ﭘ�ﺎﯾﯾن ﺗ�راﯾن دﺳ�ﺗﮕﺎه ﻧﺳ�ﺑت ﺑ�ﮫ
ﻣدلھﺎی دﯾﮕراﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم از ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی وﯾپ ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﺎرﻓرﻣﺎ از ﭘﺎﻧﺎﺳوﻧﯾﮏ و وﯾپ ﺑﺎ ھم در ﺑﻌﺿﯽ ﻣﻧ�ﺎطﻖ آن ،ﺑ�ﺎ ﺟﻣ�ﻊ آوری ﺳ�ﺎﻧﺗرال و اﺳ�ﺗﻘرار دﺳ�ﺗﮕﺎه ﭘﯾﺷ�ﻧﮭﺎدی ھ�م ﻣ�ﯽﺗ�وان از ﺗﻣ�ﺎم
ﺗوان ﺳﺎﻧﺗرال در ﻣﮑﺎن دﯾﮕری اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود .ﮐﮫ ھم ﺑدون ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺛﺎﺑت و ﻻﯾﺳﻧس ﻣﯽﺗوان از ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗوﺳﻌﮫ ﭘذﯾری ﻣرﮐز ﺗﻠﻔن وﯾپ اﺳ�ﺗﻔﺎده ﮐ�رد و ھ�م
ﺗﻣ��ﺎم ﻣرﮐ��ز را از ﯾ��ﮏ ﭘﻧ��ل ﻣ��دﯾرﯾﺗﯽ ﮐﻧﺗ��رل ﻧﻣ��ود و ھﻣ��ﮫ داﺧﻠ��ﯽھ��ﺎ و ﺳ��طﺢ دﺳﺗرﺳ��ﯽ و اﻣﮑﺎﻧ��ﺎت ﻣرﺑ��وط ﺑ��ﮫ آن رادر ﯾ��ﮏ ﺟ��ﺎ ﻣﺳ��ﺗﻘر و از ﻗﺎﺑﻠﯾ��تھ��ﺎی
 Stabilityو High availabilityو  Redundancyﺳﯾﺳ�ﺗم وﯾ��پ ﺑ�رای ﺳﯾﺳ��ﺗم ﺟ�ﺎری ﮐﺎرﻓرﻣ��ﺎ ﮐ�ﮫ ﺑﺣ��ث ﺣﯾ�ﺎﺗﯽ در ﻗﺳ��ﻣت ﺗﻠﻔ�ن داراﺳ��ت ،اﺳ��ﺗﻔﺎده
ﻧﻣود.

ﺑرﺧﯽ از ﻣزاﯾﺎی ﻗﺎﺑل اراﺋﮫ در ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﭘﺎرسآذرﺧش
اﻟﮕورﯾﺗم ﺷﻣﺎره ﮔذاری
ﺑﯾن ﺳﻧﺎرﯾو اول و دوم در ﯾﮏ ﻗﺳﻣت اﻟﮕورﯾﺗم ﺷﻣﺎره ﮔذاری ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .در ﺳﻧﺎرﯾو اول ﻓﻘط ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ازای ھ�ر ﻣﻧطﻘ�ﮫ ﯾ�ﮏ رﻧ�ﺞ ﺧﺎﺻ�ﯽ از ﺷ�ﻣﺎره
ھﺎ ﺗﻌرﯾف ﻧﻣود و در ﺷﻣﺎره ﮔذاری ﮐﻠﯽ ﻧﻣﯽﺗوان دو ﺷﻣﺎره ﯾﮑﺳﺎن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ھﻣﮫ ﺷﻣﺎره ھﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﮑﺗﺎ ﺑﺎﺷد.
وﻟﯽ در ﺳﻧﺎرﯾو دوم ﻣﯽﺗواﻧد ھﻣﺎن داﺧﻠﯽھﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﮐﻧوﻧﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد )ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣ�ﯽﮔ�ردد( و ﺑ�ﮫ ازای ھ�ر ﻣﻧطﻘ�ﮫ ﻣﯽﺗواﻧ�د ﺷ�ﻣﺎرهھ�ﺎی
ﺛﺎﺑت زﯾﺎدی وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑرای ﺷﻣﺎره ﮔﯾری از اﻣوری ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ دﯾﮕر از ﭘﯾش ﺷﻣﺎرهھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود.
ﺑرای واﮔذاری ھر ﺷﻣﺎره ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر ﭼون ﺗﻌداد ﺗﻠﻔنھﺎی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﮐل ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﮐﻣﺗر از  1000ﻋدد ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده اﺳت ﻣﯽﺗ�وان ﺑ�ﺎ ﮔ�رﻓﺗن ﯾ�ﮏ
ﺷﻣﺎره  5رﻗﻣﯽ از ﻣﺧﺎﺑرات و اﺧﺗﺻﺎص ھر  DID Numberﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻠﻔن  ،ﺗﻣﺎسھﺎی ورودی را روت ﻧﻣود.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل اﮔر ﺷﻣﺎره  XXXXXاز ﻣﺧﺎﺑرات ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ازای ﺳﮫ رﻗ�م ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧ�ده ﺷ�ﻣﺎرهھ�ﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔ�ﯽ را ﺑ�ﮫ داﺧﻠ�ﯽھ�ﺎی ﻣ�ورد ﻧظ�ر ﻣﺗﺻ�ل
ﻧﻣود .اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺷﻣﺎره ﮔذاری ﻣﯽﺗواﻧد از  000XXXXXﺗﺎ  999XXXXXﺗﻘﺳﯾم ﺷده و ﺑﮫ ھرﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺟزا اﺧﺗﺻ�ﺎص ﯾﺎﺑﻧ�د .ﺷ�ﻣﺎرهھ�ﺎی رﻧ�د
و اوﻟﯾﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧوی ﻣﻧﺷﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل و ﭘﺎﺳﺧﮕوی ھرﻣﻧطﻘﮫ ﻗرار ﺑﮕﯾرد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل  000XXXXXﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻧ�وی ﻣﻧﺷ�ﯽ دﯾﺟﯾﺗ�ﺎل ﮐﺎرﻓرﻣ�ﺎ
ﺑﺎﺷ��د و ﺷ��ﻣﺎرهھ��ﺎی ﺑﻌ��دی از  001XXXXXﺗ��ﺎ  099XXXXXﺑ��ﮫ داﺧﻠ��ﯽھ��ﺎی ﻣرﮐ��زی و ﺑ��رای ﺷ��ﻌﺑﮫ  1ﺷ��ﻣﺎره  100XXXXXﻣﻧ��وی ﻣﻧﺷ��ﯽ دﯾﺟﯾﺗ��ﺎل و
ﺷﻣﺎرهھﺎی  101XXXXXﺗﺎ  199XXXXXﺑﮫ داﺧﻠﯽھﺎی ھﻣﺎن ﺷﻌﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ و اﯾن روال ﺗﺎ ﭘر ﺷدن ھﻣﮫ ﺷﻣﺎرهھﺎ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽﺑﺎﺷد.

ﺑرﺧﯽ از ﻣزاﯾﺎی ﻗﺎﺑل اراﺋﮫ در ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﭘﺎرسآذرﺧش
ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺗﺻﺎل
در اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﻧرم اﻓزارھﺎی ﻣﺧﺗﻠف از ﺟﻣﻠ�ﮫ  Skype For Businessو ﯾ�ﺎ  Microsoft Lyncو ﺗﺟﮭﯾ�زات وﯾ�دﯾو ﮐﻧﻔ�راﻧس و ﯾ�ﺎ
اﺗﺻﺎﻻت ﺑﺎ  GISو ﯾﺎ  ERPﯾﺎ اﺗوﻣﺎﺳﯾون اداری در ﻗﺎﻟب وب ﺳروﯾس دﯾده ﺷده اﺳت.

ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺗﺻﺎل
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اوﻟﯾﮫ ﺟﮭت ارﺗﺑﺎط ﺳوﺋﯾﭻ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺧﺎﺑرات  SIP Trunkﻣﯽﺑﺎﺷد .دﻟﯾل اﺳﺗﻔﺎده از  SIP Trunkھزﯾﻧ�ﮫ ﮐﻣﺗ�ر ،ﻋ�دم اﺳ�ﺗﻔﺎده از ﺳ�ﺧت اﻓزارھ�ﺎ و
ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻋدم واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑ�ﮫ ﺳ�ﺧت اﻓ�زار و ﮐ�م ﮐ�ردن اﺣﺗﻣ�ﺎل ﻗطﻌ�ﯽ ﺑ�ﮫ دﻟﯾ�ل ﻗطﻌ�ﯽ ﺳ�ﺧت اﻓ�زار ،و اﻧﻌط�ﺎف در ﻗﺎﺑﻠﯾ�ت اﺧﺗﺻ�ﺎص ﺗﻌ�داد ﮐﺎﻧ�ﺎل ﻣ�ورد ﻧﯾ�ﺎز
ﻣ�ﯽﺑﺎﺷ�د ﮐ�ﮫ  Backupآن  E1در ﻧظ�ر ﮔرﻓﺗ�ﮫ ﻣ�ﯽﺷ�ود .ﭘﯾﺷ�ﻧﮭﺎد ﻣ�ﯽﺷ�ود E1ھ�ﺎ ﺑﯾﺷ�ﺗر از  2ﻟﯾﻧ�ﮏ ﺑﺎﺷ�د و در ﻧﻘ�ﺎط ﻣﺧﺗﻠ�ف ﺷ�ﮭر ﺗﺣوﯾ�ل ﮔ�ردد ﺗ�ﺎ در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ھر دﻟﯾل ﻣﺎﻧﻧد ﻗطﻌﯽ ﺧط E1و ﯾﺎ ﻗطﻌﯽ  Gatewayو ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻣرﮐز ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺗواﻧد از ﺟﺎﯾﮕزﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد.
در ﺑﺳﺗر ارﺗﺑﺎط ﺷﺑﮑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﺷود  QOSﺟﮭت ﭘروﺗﮑل  SIPدﯾده ﺷود و ھﻣزﻣﺎن ﺑرای ﭘورتھﺎی ﻣ�ورد اﺳ�ﺗﻔﺎده وﯾ�پ ﺗﻌرﯾ�ف  VLANﻣﺟ�زا ﺑ�رای

اﯾ�ن ارﺗﺑ�ﺎط ﭘﯾﺷ�ﻧﮭﺎد ﻣ�ﯽﺷ�ود) .در ﺻ�ورت اﺳ�ﺗﻔﺎده از ﺳ�وﺋﯾﭻ ھ�ﺎی ﺳﯾﺳ�ﮑو ﻣ�ﯽﺗ�وان از  interface vLan voiceﺑ�ر روی ﯾ�ﮏ اﯾﻧﺗ�رﻓﯾس دو vLan
ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﭘروﺗﮑل ھﺎی وﯾﺳﯽ ﺧواھد داﺷت(.

ﺑرﺧﯽ از ﻣزاﯾﺎی ﻗﺎﺑل اراﺋﮫ در ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﭘﺎرسآذرﺧش
ﻣدﯾرﯾت ﺳﯾﺳﺗم و ﮔزارﺷﺎت
در ھر دو ﺳﻧﺎرﯾو ﺟﮭت ﻣدﯾرﯾت ﺑﯾﺷ�ﺗر ﺑ�ر روی ﮔزارﺷ�ﺎت و  Eventھ�ﺎ ﯾ�ﮏ  Databaseﻣﺟ�زا در ﻧظ�ر ﮔرﻓﺗ�ﮫ ﺷ�ده اﺳ�ت ﮐ�ﮫ ﺗﻣ�ﺎم روﯾ�دادھﺎ ﺑ�ﮫ اﯾ�ن
ﺟداول اﺿﺎﻓﮫ ﺧواھد ﺷد .در ﺻورت ھر ﮔوﻧﮫ روﯾداد در داﺧﻠﯽھﺎ ﻓﻘط ﮔزارﺷﺎت ﺑﮫ  databaseاﺿﺎﻓﮫ ﺧواھد ﺷد .در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺿ�ﺑط ﻣﮑﺎﻟﻣ�ﺎت
و ﯾﺎ ھرﮔوﻧﮫ ھدف دﯾﮕر ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻓﺎﯾل ﻣﯽﺑﺎﺷد ﻧﯾﺎز اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﺿﺎی  shared storageدر ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.

ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﭘذﯾری
ﻣزاﯾﺎی ﺳﯾﺳﺗم :ﻗﺎﺑﻠﯾت  High Availabilityو Redundancy
ﻗﺎﺑﻠﯾ�ت  High Availabilityو  Redundancyدر ﭼﻧ�دﯾن ﻻﯾ��ﮫ از ﺟﻣﻠ�ﮫ  Applicationاﻧﺟ�ﺎم ﭘ�ذﯾر اﺳ��ت .ﮐ�ﮫ ﺷ�ﮑل زﯾ�ر ﺑ��ﮫ ﮔوﯾ�ﺎﯾﯽ ﻣطﻠ�ب ﮐﻣ��ﮏ
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.

ﺑرﺧﯽ از ﻣزاﯾﺎی ﻗﺎﺑل اراﺋﮫ در ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﭘﺎرسآذرﺧش
High Availability
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔظ  H.Aو اﻓزاﯾش ﭘﺎﯾداری ﺳﯾﺳﺗم ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮔردد ﮐﮫ ﺗﻌداد ﻟﯾﻧﮏ  E1ﺑﯾﺷﺗر از  2ﻟﯾﻧﮏ ﺑﺎﺷد ﮐ�ﮫ در ﻣﮑ�ﺎن ھ�ﺎی ﻣﺧﺗﻠ�ف و در دو ﻣﺟﻣوﻋ�ﮫ
ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ دو ﮔﯾت وی ﻣﺗﺻل ﮔردﻧد.
ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ اﺧﺗﺻﺎص دو ﺳوﺋﯾﭻ در دو ﻣﮑﺎن ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﺣﻔظ ﭘﺎﯾداری ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻣﮏ ﻧﻣود ﺗﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐ�ﮫ ﺷ�ﺑﮑﮫ ﻣﮑ�ﺎن ﻗ�رار ﮔﯾ�ری ﺳ�وﺋﯾﭻ اﺻ�ﻠﯽ دﭼ�ﺎر
اﺧﺗﻼل ﮔردد دﯾﮕرﻣﻧطﻘﮫ دﭼﺎر اﺧﺗﻼل ﻧﺷوﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻧرم اﻓزاری ﺑودن آن و ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯾن ﻣﺟﺎزی ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر روی ﺑﺳﺗر اﺑری ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﺑد.
اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎدی را از ﺟﻣﻠﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗوﺳﻌﮫ ﭘذﯾری ﺳﺧت اﻓزاری ،ﺗﻌﻣﯾ�ر و ﻧﮕﮭ�داری ﮐﻣﺗ�ر ،ﻗﺎﺑﻠﯾ�ت اﺟ�رای  HAو  Redundancyدر ﺳ�طﺢ
ﻣﺟﺎزی ﺳﺎز و ﻗﺎﺑﻠﯾت ﮔﺳﺗرش و ﺗﻘﺳﯾم اﺟزا ﺑر روی ﺷﺑﮑﮫ و ﻣﮑﺎنھﺎی ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﻣﺧﺗﻠف و اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻣﺎم ﻣﻧ�ﺎﺑﻊ اﺧﺗﺻ�ﺎص ﯾﺎﻓﺗ�ﮫ در ﻣﺣ�ﯾط ﻣﺟ�ﺎزی ﺑ�ﮫ
ﻣﺎﺷﯾن ﻣﺧﺗﻠف و اﻓزاﯾش ﺑﮭره وری در ﺳﺧتاﻓزار ﻣﯽﮔردد.
در راھﮑﺎر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻗﺎﺑﻠﯾت ارﺗﻘﺎ و ﺗوﺳﻌﮫ ﭘذﯾری در ﺳطﺢ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ وﺟود دارد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ ﺳﻧﺎریھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽ ﺗ�وان ﺑ�ﮫ ﺑﮭﺑ�ود ﺷ�ﺑﮑﮫ ﮐﻣ�ﮏ ﮐ�رد از
ﺟﻣﻠﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻘﺳﯾم VNFھﺎ در ﺳطﺢ ﺷﺑﮑﮫ و ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ظرﻓﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﻧﯾﺎز دارﻧد .ﮐﮫ در ﺷﮑل زﯾر ﺷﻣﺎی آن آﻣده اﺳت:

ﺑرﺧﯽ از ﻣزاﯾﺎی ﻗﺎﺑل اراﺋﮫ در ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﭘﺎرسآذرﺧش
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﺗﻣﺎس ) (Soft Phoneﻧﺳﺧﮫ اﻧدروﯾد و iOS
ﭘ��ﺎرسآذرﺧش اﭘﻠﯾﮑﯾﺷ��ن اﺧﺗﺻﺎﺻ��ﯽ ﺗﻣ��ﺎس روی ﭘﻠ��ت ﻓ��رم اﻧدروﯾ��د و  iOSرا طراﺣ��ﯽ و ﺗوﻟﯾ��د ﻧﻣ��وده اﺳ��ت ﮐ��ﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾ��ت اﺧﺗﺻﺎﺻ��ﯽ ﺳ��ﺎزی را داراﺳ��ت.
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣزاﯾﺎی آن در اداﻣﮫ ذﮐر ﺷده اﺳت.













ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﭘروﺗﮑل SIP

اﻣﮑﺎن ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس ﺻوﺗﯽ ورودی ،ﺧروﺟﯽ و داﺧﻠﯽ
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ...
دﻓﺗرﭼﮫ ﺗﻠﻔن ھﻣﺎھﻧﮓ ﺷده ﺑﺎ ﮔوﺷﯽ
ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺗﻣﺎسھﺎ ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧوع ﺗﻣﺎسھﺎ و ﺟزﺋﯾﺎت
ﻗﺎﺑﻠﯾت درﯾﺎﻓت ﺗﻣﺎس ورودی ﺑﺎ Push
ﻧﻣﺎﯾش ﺗﻣﺎسھﺎی از دﺳت رﻓﺗﮫ از طرﯾﻖ

Push Notification

ﻣﺻ��رف ﺑﮭﯾﻧ��ﮫ ﺑ���ﺎﺗری ﺑ��ﮫ دﻟﯾ��ل ﻋ���دم اﺳ��ﺗﻔﺎده از ﺳ��روﯾسھ���ﺎی
ﺑﮏﮔراﻧد
ﮐﯽ ﭘد ﺣﯾن ﺗﻣﺎس )(DTMF
ﮐم ﺣﺟم و ﺳﺑﮏ
ﮐﺎرﺑری آﺳﺎن و ﺑدور از ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﺑ�ﮫ ﻋﻧ�وان اپ ﺗﻣ�ﺎس و اﻣﮑ�ﺎن ﺗﻣ�ﺎس و ورود
ﺷﻣﺎره از ﺑﯾرون اپ













ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﮐدک ھﺎی ﻣرﺳوم و 729G

ﻧﻣﺎﯾش اطﻼﻋﺎت از ﺟﻣﻠﮫ اﻋﺗﺑ�ﺎر رﯾ�ﺎﻟﯽ و زﻣ�ﺎﻧﯽ از طرﯾ�ﻖ وب
ﺳروﯾس
ﺧروج از ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری از طرﯾﻖ وب ﺳروﯾس
ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺳﺎزی ظﺎھر
دﮐﻣﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
ﻗﺎﺑﻠﯾت ارﺳﺎل ﮐدھﺎی اﺧﺗﺻﺎری ﺑﮫ ﺳرور
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از اﯾﻣن ﺳﺎزی ﺳ�ﯾﮕﻧﺎﻟﯾﻧﮓ و ﻣ�دﯾﺎ ﺑ�ﺎ  ZRTPو SRTP
و TLS
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﺑﮑﮫ NGN / IMS
طراﺣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻧطﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺗ﷼ دﯾزاﯾن
اﺳﺗﻔﺎده از ﺣداﻗل ﭘرﻣﯾﺷنھﺎی ﻻزم
ﮐﯽ ﭘد ﻧﺳﺧﮫ اﻧدروﯾد ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی T9

