
 

 

 ظرفیت  کم  IPBasedمرکز تلفن 

یک سیستم تلفنی هوشمند و کارا برای کسب و کارهای کوچک و متوسط است که   IG7600محصول ماکت مدل

کاربران و امکان شبکه سازی بر روی جهت بهره مندی  IP مجموعه توانمندیهای  پیشرفته مراکز تلفنی مبتنی بر

ارائه قابلیتهای  باشد.آنها می بین برقراری ارتباط جهت به منظور نصب در شعب مختلف سازمان یا اینترنت  IP شبکه

، کنفرانس و غیره بصورت (Voicemail)، صندوق صوتی (Auto Attendant) پیشرفته ای از قبیل اپراتور خودکار

این مرکز تلفن پیشرفته با . ازویژگیهای این دستگاه است License هیه سخت افزار، نرم افزار و یاذاتی و بدون نیاز به ت

 Internet به کاربران خود اجازه می دهد نه تنها در محل کار بلکه از هر مکانی که به VOIP فراهم آوردن قابلیت

استفاده از سرویسهای مورد نظر در هزینه دسترسی دارند به سرویسهای تلفنی مورد نیاز خود دست یابند و ضمن 

 از ویژگیهای بارز آن امکان پیکربندی و مدیریت بسیار راحت است. همچنین. های مربوط به خود صرفه جویی کنند

IP Phone  و  هاApplication  اختصاصی آن دارای قابلیتهای Plug and Play   هستند که با اتصال به شبکه

 همچنین دارای یک. زم بر روی آنها انجام می پذیردالشناسایی شده و تعریفات  IG7600 به طور خودکار توسط

Softphone  رایگان به نام M54 است که کلیه قابلیتهای سیستم را برای کاربر فراهم می آورد و بر روی iPhone  و گوشیهای مبتنی

نیز   Desk phoneو Softphoneاعم از  ای استاندارده SIP Phone بر سیستم عامل اندروید قابل نصب می باشد. در ضمن تمامی

 د.نداررا   IP PBXقابلیت اتصال به این 

 

 :به صورت ذاتی مشخصات دستگاه

 50 هوشمند(دستگاه تلفن  16با قابلیت تماس داخلی و شهری ) کاربر  

 4 پورت آنالوگ یا فکس  1به همراه ورودی شهری  خط 

  قابلیت شبکه سازی بین دستگاه هایIG7600  بر روی شبکه اینترنت با استفاده از

 SIP Trunkیا  پروتکل اختصاصی

  پشتیبانی ازWiFi  و پورتهایLAN  وWAN به منظور اتصال به اینترنت 

  دوربین  8پشتیبانی ازIP 

  پشتیبانی از دربازکنIP 


