


پارس آذرخشمرکز تلفن و مرکز تماس 

در خشپ�ارس آذر.متول�د ش�دپ�ارس آذرخشآنجا بود ک�ھ. ھا نبودرھا و کسب و کاھای تلفنی موجود پاسخگوی نیاز سازمانسیستم1394در بھار سال 

تعری�ف و رش�د پی�دا از ابت�دا پ�روژه تحقی�ق و توس�عھ ب�رایش، ھای تلفنی آن زمان ب�ود ک�ھ ب�ھ تناس�ب نی�ازگیری روی سیستمابتدا صرفا یک پنل گزارش

ای�داری، طراح�ان ای�ن سیس�تم س�ھ اص�ل پ. س�ازی و اج�را ش�دپی�ادهپارس آذرخشھای متفاوت با  زھا چند صد پروژه مختلف با نیادر طی این سال. کرد

.امکانات و سادگی را بھ عنوان الویت در توسعھ مد نظر قرار دادند

م اف�زار ت�وان ب�ھ عن�وان ی�ک ن�رتنھا یک مرکز تلفن نباش�د و از آن م�یپارس آذرخشای مرکز تماس باعث شد کھھای حرفھاجرا و پیاده سازی پروژه

نس�بت  آذرخشپارسھا از مھمترین مزایای رقابتی ھای مختلف برای ارتباط با سایر سامانھانعطاف پذیری و وجود وب سرویس. کال سنتر نیز نام برد

.باشدبھ سایر محصوالت مشابھ می

را ب�ھ عن�وان ی�ک سیس�تم تلفن�ی در س�طح جھ�انی معرف�یپارس آذرخشتوانو چند ھزار نصب موفق میمجموعھسال از عمر 7اکنون پس از گذشت 

.کرد کھ حتی مزایای منحصر بھ فردی دارد

پایداری باال

تنظیم آسان

پشتیبانی قوی

امنیت باال

پشتیبانی تعداد تماس باال

توسعھ پذیری باال

مستندات کامل

ارتباط یکپارچھ

گزارش گیری کامل

گزارشات کامل

وب سرویس جامع

زیرساخت قابل توسعھ





قابلیت ھای اصلی مرکز تماس

ا بخ�ش اید 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�احتماال برای شما ھم پیش آمده کھ با سازمانی تماس گرفتھ

تن ھ��ا، داش��ھ��ا و مجموع��ھدر بس��یاری از س��ازمان. ای��ددر ای��ن حال��ت، ش��ما ب��ا ی��ک تلف��ن گوی��ا ارتب��اط برق��رار ک��رده. م��ورد نظ��ر خ��ود ارتب��اط برق��رار کنی��د

ت�رین مزای�ای داش�تن سیس�تم از مھ�م. کن�دھای پاسخگویی تلفنی، نقش بسیار مھمی در باال بردن میزان رضایتمندی مش�تریان اف�زایش درآم�د ایف�ا م�یسیستم

ت ش�رکت، فعالی�: توانی�د اطالع�اتی از قبی�لش�ما م�ی. ھ�ا، ص�رفھ ج�ویی در زم�ان رس�یدگی ب�ھ درخواس�ت مش�تریان اس�تپاسخگویی تلفنی برای مجم�وعھ

.ھا، ساعات کاری، آدرس و مشخصات کلی ھر نوع اطالعات دلخواه را بھ افراد ارائھ کنیداطالعات داخلی

یاتلفن گو



قابلیت ھای اصلی مرکز تماس

ض�وع ای�ن قس�مت ھم�ان گون�ھ ک�ھ از ن�امش پیداس�ت ب�ھ ای�ن مو. باشدافزار مرکز تماس، مربوط بھ طراحی سناریو میھای ھر نرمترین بخشیکی از مھم

ھ شما مش�خص ھا از تلفن گویا، بر اساس سناریویی کی ھای شرکت و دریافت اطالعات مقدماتی و داخلکند کھ در صورت تماس مشتری با تلفناشاره می

ون دان�ش برنام�ھ طراحی چارت در این سیستم بصورت بسیار ساده و ب�د. ھای مختلف متصل شده و با افراد مربوطھ ارتباط برقرار کنداید، بھ بخشکرده

لف�ن ب�رای ش�ما ای�ن امک�ان را داری�د ت�ا ع�الوه ب�ر طراح�ی چ�ارت سیس�تم مرک�ز ت. پذیرد و برای تم�امی کلی�دھای تلف�ن قاب�ل تعری�ف اس�تنویسی انجام می

متف�اوتی را ھایوھای مختلف سازمان، با تعریف تقویم شمسی یا میالدی، تعریف بر اساس تاریخ، روز یا ھفتھ، ی�ا س�اعات خاص�ی از روز، س�ناریبخش

ی ج�ذاب دیگ�ر ھنکت�. توانی�د ب�رای روزھ�ای تعطی�ل س�ناریوی متف�اوتی را ب�رای پاس�خگویی ایج�اد نمایی�دبھ عنوان مثال می. جھت پاسخگویی ایجاد نمایید

.تری را داشتھ باشیدنوع چارت بندی متفاوت) vipبھ عنوان مثال مشتریان (ھای خاص تماس گیرنده توانید بر اساس شمارهاینکھ، می

طراحی سناریو



قابلیت ھای اصلی مرکز تماس

. ی داردھ�ا، اھمی�ت زی�ادھای مرکز تماس، ارائھ گزارشات سیستمی و تحلیل�ی اس�ت ک�ھ مخصوص�ا ب�رای م�دیران س�ازمانترین ویژگییکی دیگر از مھم

ری�ق دریاف�ت ھ�ا از طمدیران سازمان. ھای ساعتی، روزانھ، ھفتگی یا ماھانھ ارائھ کندتواند گزارشاتی نظیر میانگین تعداد تماسمرکز تماس قدرتمند می

رد ھ�ر توانن�د ارزی�ابی درس�تی از عملک�ھ�ا، م�یھای پاسخگویی ھ�ر ی�ک از داخل�یھای موفق یا ناموفق و ھمچنین حجم تماسگزارشاتی مانند تعداد تماس

دریاف�ت ھ�ای ورودی، در چ�ھ س�اعاتی از روز و ب�رایھا بدانند کھ بیشترین حجم تماسدر صورتی کھ مدیران سازمان. یک از کارمندانشان داشتھ باشند

ائ�ھ گزارش�ات ار. ھ�ای مش�خص، ب�ر کیفی�ت خدماتش�ان بیافزاین�دپذیرد، خواھند توانست ب�ا انج�ام اق�دامات ی�ا تعی�ین اس�تراتژیچھ نوع از خدماتی انجام می

ت رفت�ھ را ھ�ای از دس�توانن�د تم�اسکارمندان واحد ف�روش ب�ھ راحت�ی م�ی. سیستم مرکز تماس عالوه بر مدیران، برای کارمندان نیز بسیار ارزشمند است

.جو کنندوشناسایی و پیگیری کنند یا شماره مخاطبانشان را بر اساس پیش شماره یا دستھ بندی خاص در سیستم جست

ارائھ گزارشات عملکرد





قابلیت ھای اصلی مرکز تماس

. تواند امکانات مختلفی را در اختیار شما قرار دھ�دکند و میعمل میPBX، سرور شما بھ عنوان یک  پارس آذرخشدر صورت راه اندازی مرکز تماس

توانی�د ھ�ر تع�داد ش�ما م�ی. ھای بیش�مار دیگ�ری نی�ز بھ�ره خواھی�د ب�ردھای تلفن سانترال، از قابلیتدر این حالت شما عالوه بر داشتن کلیھ امکانات سیستم

و ب�ر اس�اس خطوط داخلی و شھری را بر اساس نیازتان تعریف کنید، وضعیت تمامی خطوط داخلی و شھری و دیجیتال را بصورت آنالین مشاھده کنی�د

تر ب�رای ش�ما گی�ری و مش�اھده ش�ماره تم�اس گیرن�ده از طری�ق ک�امپیودر ای�ن سیس�تم امک�ان ش�ماره. نیاز کاربران برای آنھا سطح دسترسی تعریف نمایید

ھ�ت ھ�ایی ک�ھ در جاز جمل�ھ قابلی�ت. ، تعری�ف ص�ف انتظ�ار ب�ھ ھم�راه اع�الم نوب�ت ص�ف ب�رای ش�ما میسراس�تپارس آذرخشدر مرکز تماس . میسراست

م�دیران . اس�تھ�اجلوگیری از سو تفاھمات یا باال بردن کیفیت پاسخگویی کارمندان بسیار ک�اربردی اس�ت، امک�ان ض�بط مکالم�ات مرک�ز تم�اس س�ازمان

رات�ر از ای�ن اگر بھ دنبال چیزی ف. توانند صدای تمامی کارمندان و مشتریانشان را بر اساس تاریخ و زمان یا نوع شماره تماس داشتھ باشندھا میسازمان

ازمان را ھ�م توانند بص�ورت آنالی�ن تم�امی مکالم�ات س�کنند میاستفاده میپارس آذرخشھایی کھ از مرکز تماس ھستید ھم باید بگوییم کھ مدیران سازمان

.مورد شنود قرار دھند

مرکز تماس نرم افزاری



قابلیت ھای اصلی مرکز تماس

از کارمن�دان شود کھ در نرم افزار مرکز تماس وج�ود دارد و می توان�د ھمانن�د یک�یاپراتور خودکار، ھمان گونھ کھ از نامش پیداست بھ قابلیتی گفتھ می

م ب�ھ ای�ن ش�کل تعری�ف این سیست. با این تفاوت کھ چیزی بھ نام خستگی، ساعات کار زیاد یا اشتباه برایش معنا ندارد. مجموعھ شما بھ ایفای نقش بپردازد

ن�ده از ماشده است کھ بعد از برقراری تماس مشتری با سازمان و دریافت توضیحات راھنما از تلفن گویا، می تواند درخواس�ت خ�ود را ک�ھ ش�امل اط�الع

و حساب، گردش حساب، اطالعاتی ھمچون نمرات یا تاریخ برگزاری امتحان�ات، وض�عیت آب وھ�وا، اوغ�ات ش�رعی، ن�رخ ارز، وض�عیت پرون�ده، رزر

 ,Access, SQL Serverھ�ایی نظی�ر امک�ان اتص�ال ب�ھ دیت�ا ب�یس پارس آذرخشمرکز تماس . نوبت، پرداخت قبض یا ھر چیز دیگری را دریافت نماید

Oracleای��ن سیس��تم . را داراس�ت و در ھ��ر قس��مت از س��ناریو چ��ارت طراح��ی ش��ده می توان��د اطالع��ات الزم را در اختی��ار مش��تریان س��ازمان ق��رار دھ��د

.می تواند مقادیر عددی، تاریخ، ساعت و سایر وضعیتھا را بصورت پویا دریافت و قرائت کند

راپراتور خودکا



قابلیت ھای اصلی مرکز تماس

ص�ورت 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 ب

ای�ن . ایی�داس�تفاده نمپ�ارس آذرخشپیشنھاد ما ب�ھ ش�ما ای�ن اس�ت ت�ا از م�اژول ارس�ال پی�ام ص�وتی . دستی انجام دھید، وقت زیادی از شما گرفتھ خواھد شد

ق�دام ب�ھ لخ�واه، اقابلیت 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 د

و ب�ر اس�اس آن کن�دھای موف�ق ش�نیده ش�ده ی�ا ن�اموفق ارائ�ھ م�یبعد از ارسال پیام صوتی، سیستم بھ شما گزارش کاملی از میزان تماس. ارسال پیام نمایید

ھم�راه، ھ�ای ثاب�ت وت�وان ب�ھ تم�امی ش�مارهاز جمل�ھ امکان�اتی م�اژول ارس�ال پی�ام ص�وتی م�ی. توانید در جریان اطالع رسانی سازمانتان قرار بگیریدمی

م�اژول ارس�ال پی�ام ص�وتی. بن�دی ارس�ال ب�ر اس�اس روز و س�اعت و دریاف�ت نظ�ر س�نجی اش�اره ک�ردارسال مجدد پیام در صورت مشغول ب�ودن، زم�ان

ن تم�اس پ�ذیرد و ھ�یچ تف�اوتی ب�یھا با ش�ماره تلف�ن س�ازمان انج�ام م�یاز این جھت بسیار جذاب و کارآمد است کھ تمامی ارسال پارس آذرخشمرکز تماس 

.تلفنی با ارسال پیام صوتی وجود نخواھد داشت

ماژول ارسال پیام صوتی





مھمترین مزایای مرکز تماس  پارس آذرخش

محیط وب کامال قابل درک وبھ سادگی قابل استفاده یا بھ اصطالح (سھولت در استفادهuser-friendlyمی باشد(

شدماژول تماس بھمنی برای موقعی کھ سیل عظیمی از تماس ھا بھ سمت سازمان ھا سرازیر می شود قابل اشاره بوده و حائز اھمیت فراوان می با.

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

.می دھد 

 امکان استفاده آسان از کامپوننت ھا بھ صورتdrag & drop درdial plan .

 قابلیت راه اندازی  پ�ارس آذرخش ب�ھ دو روش اب�ری وlocalق و پش�تیبانی بع�د از راه ان�دازی توس�ط ت�یم پش�تیبانی حرف�ھ ای ب�رای ھ�ر دو روش ف�و

.الذکر یکی دیگر از قابلیت ھایی است کھ منحصراٌ  پارس آذرخش ارائھ می نماید

 با توجھ باینکھ مرکز تماس پارس آذرخش بھ ص�ورتend to end و کام�ل توس�ط برنام�ھ نویس�ان ایران�ی نوش�تھ و توس�عھ یافت�ھ اس�ت چنانچ�ھ در

ب�رآورده با اضافھ کردن ماژول مورد نظر، نیاز مشتریان خود را بھ  س�ادگی و ب�ھ  س�رعت،مواقعی کھ مشتری نیاز بھ خصوصی سازی داشتھ باشد

. می نماید

پشتیبانی از قابلیتHA

مدیریت تماس ھای 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 بھFTP

آپدیت ھای منظم بھ صورت ھفتگی و اضافھ شدن قابلیت ھای جدید و رفع مشکالت در نسخھ جدید حداکثر ظرف دو ھفتھ

وری سازمانافزایش میزان بھره

باال رفتن میزان رضایتمندی مشتریان

بھبود کیفیت پاسخگویی و خدمات

سازی قوی اطالعاتمستند

جلوگیری از تداخالت کاری کارمندان

مدیریت تعداد زیادی از مشتریان

ھای مختف سازمانایجاد ھماھنگی بین بخش

دریافت گزارشات متفاوت و تعیین استراتژی سازمان

افزایش میزان درآمد و تعداد مشتریان

 پارس آذرخشدریافت خدمات مشاوره ای و پشتیبانی از

داشتن دید لحظھ ای نسبت بھ تمامی اتفاقات سازمان





لیست برخی از امکانات مرکز تلفن و مرکز تماس پارس آذرخش

 گزارشات سیستم

 گزارشات صف

 گزارشات کاربردی

گزارشات نظرسنجی بھ تفکیک دستھ بندی نظرسنجی

 گزارش کارکرد بھ تفکیک روز

ھای شبانھ روز گزارش کارکرد بھ تفکیک  ساعت

ھا گزارش کارکرد بھ تفکیک صف

ھای مختلف مقایسھ وضعیت کاربر در صف

ھای سیاه گیری از تماسگزارش

ھای بھمنی گیری از تماسگزارش

 فیلتر گزارشات براساس زمان مکالمھ یا انتظار

ھای ورودی سیستم گزارش تماس

ھای خروجی سیستم گزارش تماس

ھای ورودی و خروجی سیستم مقایسھ  تماس

ھای بازگشتی بھ سیستم گزارش تماس

ھاگزارش میزان تکرار تماس

تم��اس کوت��اه م��دت، تم��اس (ھ��ای ص��ف گ��زارش اثربخش��ی تم��اس

)مناسب، تماس بلند مدت

ھا گزارش مقایسھ کاراریی صف

ھا بر اساس پیش شماره گزارش تفکیک تماس

یھای ورودھای ورودی بر اساس کانالگزارش تفکیکی تماس

ھ���ای ھ���ای خروج���ی ب���ر اس���اس کان���الگ���زارش تفکیک���ی تم���اس

خروجی

شده ھای کاربری تعریفگیری بر اساس گروهقابلیت گزارش

گزارشات



لیست برخی از امکانات مرکز تلفن و مرکز تماس  پارس آذرخش

ھا رمانیتوریگ اپراتو

ھای مانیتورینگ داخلی

ھای فعال مانیتورینگ تماس

 ایجاد و مدیریت داخلی

ایجاد و مدیریت ترانک

 ایجاد و مدیریت صف

ھا افزودن و ویرایشگروھی داخلی، ترانک و صف

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

و سایت

از قبی�ل (ھای رای�ج بارگزاری فایل صوتی با اکثر فرمتwav 

،mp3،oggو غیره(

 ایجاد لیست سیاه

ھا ایجاد لیست سفید با قابلیت دستھ بندی لیست

پشتیانی از کدھای ویژه

تمامکانات کلی سیس

ایتپشتیبانی از ویس میل و مدیریت آن از طریق خط ویپ و س

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

پارامترھای اساسی و مقایسھ 

 دریافت گزارش بصورت فایلExcel

ھای صوتی متناسب با گزارش بکاپ از فایل

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

)كامال گرافیكی و كاربر پسند

ه از تم�ام ھ�ا و اس�تفادسامانھ تماس انبوه با قابلیت تعامل با داخلی

امکانات ویرایشگر
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ھ����ای ك����اربردی پی����اده س����ازی كلی����ھ برنام����ھVoIP در قال����ب

ھای گرافیكی كامپوننت

Incoming route

Outgoing route

IVR

Extension

Queue

رھای ھر كامپوننت در محیط ویرایشگقابلیت تنظیم آپشن

 قابلی�ت ص�فحھ بن�دیDial Plan ب�ا توج�ھ ب�ھ تفكی�ك پ�ذیری آن

....)ورودی سیستم، خروجی سیستم و (

ھ�ا اینویسی در مح�یط ھوش�مند تح�ت وب ب�رای حرف�ھقابلیت كد

)Custom Plan(

قابلیت مشاھده تغییرات انجام شده در ویرایشگر

رویرایشگ

 قابلیت بازگردانی تغییرات

 قابلیت اجرایAGIدر ویرایشگر

مانن�د (ھا ب�ھ ن�رم اف�زار ج�انبی قابلیت اطالع برخی از کامپوننت

CRM (برای ایجاد تعامل

ھای ایجاد شده در سامانھ تماس انبوهقابلیت مدیریت تماس
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 ارسال کلیھ رویدادھا بھ سمتCRM

 قابلیت ورود و خروج بھ صف از طریقAPI

 قابلیت انتقال کاربر بھ حالت استراحت و برعکس

ھای صوتی دریافت فایل

ایجاد کمپین و ویرایش آن

Trunk API

Extension API

IVR API

Smart API

 API-وب سرویس  
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 ایجاد ترانک مجازی

ھای مجازی تعریف ظرفیت برای ترانک

ی ھ�ا جھ�ت بھین�ھ س�ازش داخل�ی ب�رای تران�کَک�تعریف حافظ�ھ

عملکرد

بندی برای دوره فعالیت ھر ترانکزمان

ھا ایجاد تماس انبوه برای داخلی

ھ�ایش�ماره(ھای خارج از سیس�تم ایجاد تماس انبوه برای شماره

)شھری وغیره

ھاایجاد کمپین و مدیریت کمپین

ھا قابلیت تعریف زمان شروع و پایان برای کمپین

قابلیت اختصاص فایل صوتی برای کمپین

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

ھاتماس

ماژول ارسال تماس انبوه

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

ویرایشگر

بندی و ایجاد دفترچھ مخاطبین قابلیت گروه

ھا دریافت گزارشات کمپین

امکان متوقف کردن کمپین و ارسال مجدد آن

 امکان لغو کردن کمپین درھر زمان

 امکان ارسال مجدد کل کمپین

امکان ویرایش کمپین
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دس�تگاه نس�بت ب�ھ ت�وان از ھزین�ھ بس�یار پ�ایین ت�رایندر صورت استفاده از این دستگاه ب�ھ ج�ای اس�تفاده از پاناس�ونیک و دیگ�ر مراک�ز تلف�ن جزاینک�ھ م�ی

.توانیم از قابلیت ھای ویپ نیز استفاده نمودراستفاده نمود، میگھای دیمدل

ت�وان از تم�ام 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�ی

اس�تفاده ک�رد و ھ�م توان از قابلیت توسعھ پذیری مرکز تلفن ویپھای ثابت و الیسنس میکھ ھم بدون ھزینھ. توان سانترال در مکان دیگری استفاده نمود

ھ��ایھ��ا و س��طح دسترس��ی و امکان��ات مرب��وط ب��ھ آن رادر ی��ک ج��ا مس��تقر و از قابلی��تتم��ام مرک��ز را از ی��ک پن��ل م��دیریتی کنت��رل نم��ود و ھم��ھ داخل��ی

StabilityوHigh availability وRedundancyفاده اس��ت، اس��ترسیس�تم وی��پ ب�رای سیس��تم ج�اری کارفرم��ا ک�ھ بح��ث حی�اتی در قس��مت تلف�ن دا

.نمود

یمزایای یکپارچگ
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ز ش�ماره توان بھ ازای ھ�ر منطق�ھ ی�ک رن�ج خاص�ی ادر سناریو اول فقط می. گذاری متفاوت استبین سناریو اول و دوم در یک قسمت الگوریتم شماره

.توان دو شماره یکسان وجود داشتھ باشد و ھمھ شماره ھا باید یکتا باشدھا تعریف نمود و در شماره گذاری کلی نمی

ھ�ای مارهو ب�ھ ازای ھ�ر منطق�ھ می توان�د ش�) گ�رددپیشنھاد نم�ی(ھای استفاده شده کنونی مورد استفاده قرار گیرد ولی در سناریو دوم می تواند ھمان داخلی

.ھا استفاده نمودثابت زیادی وجود داشتھ باشد در این حالت برای شماره گیری از اموری بھ منطقھ دیگر از پیش شماره

ت�وان ب�ا گ�رفتن ی�ک عدد پیش بینی شده است می1000ھای مورد استفاده در کل مجموعھ کمتر از برای واگذاری ھر شماره بھ یک نفر چون تعداد تلفن

.ھای ورودی را روت نمودبھ یک تلفن ، تماسDID Numberرقمی از مخابرات و اختصاص ھر 5شماره 

ھ�ای م�ورد نظ�ر متص�لھ�ای مختلف�ی را ب�ھ داخل�یتوان بھ ازای سھ رق�م باقیمان�ده ش�مارهاز مخابرات گرفتھ شود میXXXXXبھ عنوان مثال اگر شماره 

ھ�ای رن�د ش�ماره. تقسیم شده و بھ ھرمنطقھ بھ صورت مجزا اختص�اص یابن�دXXXXX999تا XXXXX000این ترتیب شماره گذاری می تواند از . نمود

می تواند من�وی منش�ی دیجیت�ال کارفرم�ا XXXXX000بھ عنوان مثال . و اولیھ می تواند بھ عنوان منوی منشی دیجیتال و پاسخگوی ھرمنطقھ قرار بگیرد

من��وی منش��ی دیجیت��ال و XXXXX100ش��ماره 1ھ��ای مرک��زی و ب��رای ش��عبھ ب��ھ داخل��یXXXXX099ت��ا XXXXX001ھ��ای بع��دی از باش��د و ش��ماره

.باشدھا امکان پذیر میھای ھمان شعبھ اختصاص یافتھ و این روال تا پر شدن ھمھ شمارهبھ داخلیXXXXX199تا XXXXX101ھای شماره

 گذاریالگوریتم شماره
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و تجھی�زات وی�دیو کنف�رانس و ی�ا Microsoft Lyncو ی�ا Skype For Businessھای مختلف از جمل�ھ در این پیشنھاد قابلیت اتصال بین نرم افزار

.یا اتوماسیون اداری در قالب وب سرویس دیده شده استERPو یا GISاتصاالت با 

لقابلیت اتصا

ھزین�ھ کمت�ر، ع�دم اس�تفاده از س�خت افزارھ�ا و SIP Trunkدلیل استفاده از . باشدمیSIP Trunkپیشنھاد اولیھ جھت ارتباط سوئیچ اصلی با مخابرات 

م�ورد نی�از 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

لین�ک باش�د و در نق�اط مختل�ف ش�ھر تحوی�ل گ�ردد ت�ا در 2ھ�ا بیش�تر از E1ش�ود پیش�نھاد م�ی. ش�وددر نظ�ر گرفت�ھ م�یE1آنBackupباش�د ک�ھ م�ی

.و یا حتی مرکز مخابراتی سیستم بتواند از جایگزین استفاده نمایدGatewayو یا قطعی E1صورتی کھ ارتباط بھ ھر دلیل مانند قطعی خط 

مج�زا ب�رای VLANھای م�ورد اس�تفاده وی�پ تعری�ف دیده شود و ھمزمان برای پورتSIPجھت پروتکل QOSدر بستر ارتباط شبکھ پیشنھاد می شود 

interface vLanت�وان از در ص�ورت اس�تفاده از س�وئیچ ھ�ای سیس�کو م�ی. (ش�ودای�ن ارتب�اط پیش�نھاد م�ی voice ب�ر روی ی�ک اینت�رفیس دوvLan

.)ساخت کھ حساسیت بیشتری نسبت پروتکل ھای ویسی خواھد داشت

لقابلیت اتصا
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مج�زا در نظ�ر گرفت�ھ ش�ده اس�ت ک�ھ تم�ام روی�دادھا ب�ھ ای�ن Databaseھ�ا ی�ک Eventدر ھر دو سناریو جھت مدیریت بیش�تر ب�ر روی گزارش�ات و 

در صورت نیاز بھ ض�بط مکالم�ات . اضافھ خواھد شدdatabaseھا فقط گزارشات بھ در صورت ھر گونھ رویداد در داخلی. جداول اضافھ خواھد شد

.در نظر گرفتھ شودshared storageباشد نیاز است کھ یک فضای و یا ھرگونھ ھدف دیگر کھ مبتنی بر فایل می

تمدیریت سیستم و گزارشا

Redundancyو High Availabilityقابلیت : مزایای سیستم

ک�ھ ش�کل زی�ر ب��ھ گوی�ایی مطل�ب کم��ک . انج�ام پ�ذیر اس��تApplicationدر چن�دین الی��ھ از جمل�ھ Redundancyو High Availabilityقابلی�ت 

.نمایدمی

یریقابلیت ھای توسعھ پذ
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لینک باشد ک�ھ در مک�ان ھ�ای مختل�ف و در دو مجموع�ھ 2بیشتر از E1گردد کھ تعداد لینک و افزایش پایداری سیستم پیشنھاد میH.Aبھ منظور حفظ 

.مختلف بھ دو گیت وی متصل گردند

یچ اص�لی دچ�ار توان 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�وئمی

.اختالل گردد دیگرمنطقھ دچار اختالل نشوند

.وسعھ یابدباشد کھ می تواند بر روی بستر ابری تھای سامانھ پیشنھادی نرم افزاری بودن آن و قابلیت استفاده از ماشین مجازی مییکی از قابلیت

در س�طح Redundancyو HAاین قابلیت امکانات زیادی را از جملھ قابلیت توسعھ پذیری سخت افزاری، تعمی�ر و نگھ�داری کمت�ر، قابلی�ت اج�رای 

مح�یط مج�ازی ب�ھ ھای جغرافیایی مختلف و استفاده از تمام من�ابع اختص�اص یافت�ھ درمجازی ساز و قابلیت گسترش و تقسیم اجزا بر روی شبکھ و مکان

.دگردافزار میماشین مختلف و افزایش بھره وری در سخت

بکھ کم�ک ک�رد از ھای مختلف می ت�وان ب�ھ بھب�ود ش�البتھ با سناری. در راھکار پیشنھادی قابلیت ارتقا و توسعھ پذیری در سطح بسیار باالیی وجود دارد

:ن آمده استآکھ در شکل زیر شمای . ھا در سطح شبکھ و یا مکان ھایی کھ بھ ظرفیت بیشتری نیاز دارندVNFجملھ استفاده از تقسیم 

High Availability
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. را طراح��ی و تولی��د نم��وده اس��ت ک��ھ قابلی��ت اختصاص��ی س��ازی را داراس��تiOSاپلیکیش��ن اختصاص��ی تم��اس روی پل��ت ف��رم اندروی��د و پ��ارس آذرخش

.امکانات و مزایای آن در ادامھ ذکر شده است

iOSنسخھ اندروید و ) Soft Phone(اپلیکیشن تماس 

 پشتیبانی از پروتکلSIP
امکان برقراری تماس صوتی ورودی، خروجی و داخلی
 پشتیبانی از زبان فارسی، انگلیسی و...
دفترچھ تلفن ھماھنگ شده با گوشی
ھا و جزئیاتھا ھمراه با تفکیک نوع تماستاریخچھ تماس
 قابلیت دریافت تماس ورودی باPush
ھای از دست رفتھ از طریقنمایش تماس

Push Notification
ھ���ای مص��رف بھین��ھ ب���اتری ب��ھ دلی��ل ع���دم اس��تفاده از س��رویس

گراندبک
 کی پد حین تماس)DTMF(
کم حجم و سبک
کاربری آسان و بدور از پیچیدگی
رود شناسایی اپلیکیشن ب�ھ عن�وان اپ تم�اس و امک�ان تم�اس و و

شماره از بیرون اپ

 پشتیبانی از کدک ھای مرسوم وG729
 نمایش اطالعات 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�اZRTP وSRTP

TLSو 
 پشتیبانی از ساختار شبکھNGN / IMS
طراحی کامال منطبق با متلایر دیزاین
ھای الزماستفاده از حداقل پرمیشن
 کی پد نسخھ اندروید مجھز بھ جستجویT9
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