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NAVAN  یک باکس همه کاره ارتباطی می باشد که جهت شرکتهای کوچک و متوسط و شعبات

کاربر طراحی شده  24شرکتها و فروشگاههای بزرگ و سایتهای پرتابل و دور دست باحداکثر 
کند: تلفن  سخت افزار همه کاره امکانات زیر را برای محل مورداستفاده محیا میاست .این 

آنالوگ ،شبکه ارتباطی ، به اشتراک گذاری اینترنت  و داخلیهای تحت شبکه، دیجیتال و
پرسرعت ،شبکه بی سیم ،فایروال و وی پی ان وبدین جهت نیاز به سخت افزارهای متعدد 

ت کسب و کارها را از نو تعریف کرده و زیر را بر طرف می کند وهمچنین معنی ارتباطا
ساختهای موجود را به خوبی مدیریت می کند که منتج به صرفه جویی بزرگ در سرمایه 

پرسنلی فن آوری اطالعات جهت تجهیزات  گذاریهای آتی و هزینه های تعمیر و نگهداری و
 متعدد می گردد.

دفاتر شرکتهای کوچک و متوسط و شعبات را به سیستم تلفن هوشمند تحت شبکه ، 
شبکه وایرلس واینترنت پرسرعت تجهیز کرده و عالوه بر اینها امنیت اطالعات و 

 دسترسی سایتهای دور دست را با یک پلتفرم آسان به جهت استفاده و با قیمت مناسب 

 

 

 

 

 

 

 

با یکدیگر هماهنگ کرده و بدین ترتیب تامین کنندگان  دیتا و صدا را را تامین می کند و
 سرویس می توانند ارتباطات مدیریت شده و اینترنت پهنای باند را برروی خطوط ارتباطی

را بعنوان یک راهکار افزوده ارایه دهند.امکانات سیستم  3G/HSPA و یا بصورت
 بصورت خالصه بشرح زیر می باشد:

 اندروید، هوشمندی آی پی و ف داخلی بر اساس گوشیهاتعری(IOS، 
 کاربر 24ویندوزی( تا 

 قابلیت استفاده از گوشیهای مختلف VOIP 

 خوشامد گویی بر اساس شب و روزو  سیستم پاسخگویی خودکاربا قابلیت
گروه متفاوت و هر  4تماس همزمان و  5تعطیالت ،قایلبت پاسخگویی به 

قابلیت ارسال پیامها به و منشی تلفنی هوشمند با  نقطه انتخاب 64کدام 
 ایمیل

 کسس پوینت وایرلس جهت ایجاد محیط کاری بدون سیما 

  پورت 8دارای Trunk جهت برقراری  جهت شبکه محلی و تلفنهای آی پی
 SIP/VoIP تامین کننده مختلف 8سرویس از 

 دارای قابلیهای Caller ID انتظار تماس ،انتقال تماس،کنفرانس سه طرفه و،
کنترل مخارج ،طبقه بندی سرویسها، کد دهی به حسابهای صندوق صوتی ، 

کاربری ، گروهبندی ، حالت شب و روز، تماس گیری سریع و خیلی موارد 
 .دیگر

  دقیقه 12000امکان ضبط مکالمات و پیامها تا 

 دارای درگاه GSM/GPRS جهت ارتباطات پرتابل 

 امکانات روتر متنوع ازقبیل:Port Cloning Forwarding/Triggering, Static 

Route, DNS Proxy, MAC Address 

 امکان ایجاد VPN نقطه مختلف جهت ارتباطات امن میان  65تا
 واحدها و شعب سازمانها و شرکتها

  درگاه ارتباطی تعبیه شده جهت روتینگ تماسهامیان خطهای شهری
 GSM, VoIP و

 پورتهای FXS/FXO  بهمراه جهت استفاده از تلفنهای آنالوگ و فکس
 تلفنهای آی پی

 پنل مدیریتی تحت وب با قابلیت تعریف سطوح دسترسی. 

 و بسیاری امکانات دیگر 
 

 



 

 

 

 های مشخصات فنی مدل
Matrix Navan 

 

 

 تصویر مدل FXOپورت  FXSپورت  GSMورودی  امکانات قیمت
 

IP  8
Users قابل(

 24افزایش تا 
Fi, -, Wiکاربر( 
USB  1 8 و 
LAN  ***پورت 

 4 4 244CNX 

 

 

GSM Module 1 6 4 G2 226CNX 

 

 

GSM  2 

Modules 6 4 2 G2 226CNX 

 

 

G/GSM 3 1 

Module 6 4 G3 226CNX 

 

 

G/GSM 3 2

Modules 8  2 G3 208CNX 

 

 افزاری( با خرید الیسنس جداگانه و تلفن کامپیوتری)نرم SMSقابلیت افزودن سیستم صندوق صوتی و درگاه ارسال  ***

 

 

 

 

 

 

IP-PBX   سازمانی 

اینروزها تمام سازمانهای پیشرو به جهت مزایای واضح از قبیل انعطاف، مولد 

بودن، اقتصادی بودن و تطابق پذیری در حال حرکت بسوی سیستمهای 

باشند؛ هنگام این تغییر و تحول، به دو نکته باید توجه  می IP-PBX  ارتباطی

 ترابر پذیر بودن آن. -2اتصال و  -1داشت: 

اتصال پایدار،  را جهت ETHERNITY در این راستا ماتریکس سری دستگاههای

پیشنهاد می کند. این سری از سیستمها جهت  پرتابل با امنیت باالیکپارچه و 

کاربر با امکان اتصال تمام  2000کاربرتا  48سازمانهای متوسط و بزرگ از 

 ,POTS, ISDN, T1/E1 ورودیهای مخابراتی و شبکه ای نظیر

GSM/3G و VoIP  را دارا می باشد در کنار استفاده از این بسترها از بستر بی

م هم میتوان در جهت استفاده از موبایلهای هوشمند بعنوان یک داخلی سی

  استفاده نمود.



 

 

                Htek و   Matrixهای تحت شبکه  تلفن
 

 

       
 Vp110 Vp330 Vp510 Vp310 UC803P UC804P UC840P مدل

سایز صفحه 
 نمایش

64*132 4.3” 64*240 Line LCD 2 64*132 96*128 320*480 

قابل   تعداد کلید
 4 4 5 6 5 6 4 ریزی برنامه

تعداد حساب 
 کاربری

1 1 1 1 2 3 3 

 2 2 2 2 2 2 2 تعداد پورت

 POEپشتیبانی از 

       

های  پروتکل
 پشتیبانی

), RTCP1889,1890), RTP(RFC 2327, SDP(RFC 2SIPv 
Tone Events for SIP/RTP, AVT Tone NSE-X 2833RFC  

 ها قابلیت
ریق طبروز رسانی از 

مرورگر و انجام 
 تنظیمات

ریق طبروز رسانی از 
مرورگر و انجام 

 تنظیمات

ریق طبروز رسانی از 
مرورگر و انجام 

 تنظیمات

ریق طبروز رسانی از 
مرورگر و انجام 

 تنظیمات

ریق طبروز رسانی از 
مرورگر و انجام 

 تنظیمات

ریق طبروز رسانی از 
مرورگر و انجام 

 تنظیمات

ریق طبروز رسانی از 
مرورگر و انجام 

 تنظیمات

5answer, -transfer Caller ID display, DND, Auto Call hold, Call waiting, Call forward, Call return, Redial,Call- امکانات
Waiting Indication (MWI) LED, Call historyWay Conference Mute, Speed dial, SMS, Voicemail, Message  

های  پروتکل
 ,pq)1.802VLAN QoS ( ), SIPS,3711SRTP (RFC Transport Layer Security (TLS), HTTPS Server/Client امنیتی

        قیمت

 

 

 3CX سیستم وب کنفرانس

 
بسیاری از کسب و کارها میتوانند جلسات کاری و  با استفاده از سیستم کنفرانس تحت وب

آموزشی خودرا با کمترین هزینه و اتالف وقت و تنها با چند کلیک انجام دهید این سیستم از  یا
سیستم وب کنفرانس و  استفاده می نماید که باعث می شود تاگوگل  WebRTC تکنولوژی

محصوالت مشابه متمایز باشد و امکانات زیر را برای شما به  در موارد زیر از سایر 3CX میتینگ
  ارمغان می آورد:

 های متعدد و اضافی بر روی سیستم و  افزونه عدم نیاز به نصب نرم افزار و
 مرورگر

   تنها سیستم وب کنفرانس با کیفیت تصویر HD 

 کنفرانس تنها با یک کلیک 

 سازگاری با VoIP و ویدیو 

 مدیریت و کنترل پهنای باند 

  پرداخت سالیانه با نرخهای مناسب به جای پرداخت ماهیانه به ازای هر کاربر 

 اشتراک گذاری صفحات میان کاربران 

 امکان ضبط جلسات 

  همزمانامکان طرح سوال و چت 

 ارسال فایل 

 امکان تغییر نقش کاربران حین کنفرانس 

 امکان اخراج و دعوت کاربران حین کنفرانس توسط مدیر جلسه 

 امکان برگزاری نظرسنجی  

 و امکانات متعدد مدیریتی دیگر 

 

 

 

 

 

 

 ارتباطات افزار تامین شرکت
 ,ونک میدان از تر پایین , ولیعصر خیابان , تهرانآدرس: 

 7 واحد , 3 طبقه , خورشید ساختمان , 2540 پالک

 88676728( 021: )تلفن

 88654292( 021: )تلفکس

   info@telecomtamin.ir     :ایمیل

 

www.telecomtamin.ir 
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