
    

ویژه  OpenScapeسامانه تلفنی 
محیط های کسب و کار

راهکاری یکپارچه برای شرکتهای 

تجاری کوچک و متوسط

 شرکت خود را 
هماهنگ کنید

unify.com 



در باره ما

شرکت برتر در رتبه  500درصد از  75یکی از شرکتهای عمده نرم افزار و خدمات ارتباطی جهان و تامین کننده راهکارهای یکپارچه ارتباطی برای تقریبا  Unifyشرکت 

( در یک پلتفرم با applicationsبندی جهانی می باشد.   راهکارهای ما شامل یکپارچه سازی مدارات، سیستم های چند شبکه ای، دستگاه ها و برنامه های کاربردی )

همکاری تحولی در نحوه برقراری ارتباطات و  نتیجه. م می آوردکاربری ساده می باشد که امکان گفتگوهای غنی و معنا دار را برای تیم های مختلف در سازمانها فراه

قابلیت تی وارث میراثی غنی از محصوال Unifyشرکت . سازمانی است که موجب تقویت تالش های جمعی، سازماندهی کسب و کار و بهبود عملکرد آن می گردد درون

است. Atosعضوی از گروه شرکتهای خدمات فناوری ارتباطات  Unifyشرکت .  ارتباطات است، نوآوری، بروز رسانی مستمر استانداردها و امنیت اعتماد

کار و کسب طیمح ژهیو epOcSnepO یتلفن سامانه

راهکاری یکپارچه برای شرکتهای تجاری کوچک و متوسط و ارائه دهنده سرویس های زیر می باشد:

، صندوق صوتی تلفنیکنفرانس برگزاری برای  ءانتخاب اعضا به راحتی کشیدن و جا گذاری (،تلفنی کنفرانسجلسات در ) چه، مدیریت حضوررسرویس صوتی یکپا• 

(، سیستم کاربردهای IM، مرکز تماس چند رسانه ای، سیستم پیام فوری )(Tele Conference) در جلسات تله کنفرانس خودکار حضور(، xoBnO ioVدیداری )

فرآیندهای کسب و کار و بسیاری قابلیت های دیگر.  گی بایکپارچقابلیت وسایل متحرک، دسترسی به دایرکتوری و اتصاالت پایگاه داده، فاکس، 

و فرآیندهای کاری هماهنگ می شوند. )دستگاه کاربر( بطور جداگانه با ایستگاه کاری UCکالینت های • 

بر بستر وب. OpenScape همکاریبا سامانه ط کاربری یکپارچگی راب• 

راهکارهایی برای مشتریانی که دارای یک سایت هستند یا راهکارهای گستره شبکه برای مشتریانی که دارای چندین سایت هستند.• 

مزایا

گذاری برای ایجاد زیرساختهای جدید بدون نیاز به سرمایه• 

با قابلیت عملکردی تقویت کارایی• 

صرفه جویی در ارتباطات• 

یکپارچگی نرم و روان سامانه ها • 

قابلیت اتصال کامل• 

قابلیت تحرک کامل• 

تجربه مالکیت برتر• 

گذاری تضمین شده برای آینده سرمایه• 

راه جدیدی برای محیط کار
و ارتباطات یکپارچه  OpenScapeسیستم صوتی کسب و کار 

د.حضور، گفتگو، کنفرانس، قابلیت تحرک، پیام صوتی، فاکس، همکاری شبکه ای، ویدئو و مرکز پیام را در یک معماری تک راهکار یکپارچه می کن



OpenScape Businessمدل های 

X3 / X5 / X8

All-In-One Voice  &UC  کاربر 500 مجموعه ای تابرای  

SIP ،BRI / PRI، ترانکینگ DECT ،ITSPو دیجیتال و آنالوگ،  IP ،IPدرگاه کامل  
X3                                                                                  X5                                                                                  X8

 

 

بر  موجود به دو صورت پالتفرم مبتنی 

بر سرور، با قابلیت  دستگاه و مبتنی 

 UC Suiteگسترش همه ویژگی های 

به تمام پالتفرم ها 

 

 

تماس گسترده و  مرکز

یکپارچه با ویژگیهای تراز 

سازمانی

 

 

OpenScapeقادر به تشکیل شبکه با سیستم 

و  OpenSpaceو  4000راهکارهای صوتی 

 OpenScape Xpressionsهمچنین سامانه های 

OpenScapeو مرکز تماس 

 

 

مشترک  500قابلیت پشتیبانی تا 

PIکاربر  1500هر سیستم و در

  Sکسب وکار، مدل  OpenScapeسامانه 

OpenScape Business  مدلS یک سامانه تلفنی مبتنی بر سرور (All-In-One و پالتفرم )UC  مشترک  1500است که تا تعدادIP  و اتصالIP (SIP)  به شبکه

( طراحی شده و میتواند بر روی ماشین های فیزیکی یا Novell SELES( را پشتیبانی می کند. این سامانه برای کار با سیستم عامل لینوکس )WANارتباطات عمومی )

 X3, X5می تواند با سایرمدل های هم خانواده مانند  Sمدل  OpenScapeراه اندازی شود.  سامانه ارتباطات تلفنی کسب و کار  VMware vSphereمجازی همراه با 

/ آنالوگ شبکه تشکیل دهد.TDMیا ترانک های آنالوگ یا اسبابهای  ISDNبه عنوان دروازه ارتباطی برای  X8یا 

انواع فناوری های تلفنی قابل پشتیبانی

SIP SIP HFAفناوری تلفنی  HiPathدسترسی به ویژگی  TDM TDM تلفن های

از "پروتکل آغاز جلسه"  SIPتلفن های 

برای برقراری ارتباط با تمام اجزاء شبکه 

استفاده می کنند.

مزیت یک نقطه کاری  HFA (CorNet-IP)مود عملکردی 

را با مجموعه ویژگی های جامع یک پالتفرم  IPمبتنی بر 

ترکیب می کند. HiPathارتباطات 

TDM (Time Division Multiplexingتلفن های 

 

( به 

منظور استفاده توسط مشتریانی طراحی شده اند که مایل 

اند راهکار تلفنی فعلی خود را حفظ کرده و در عین حال 

بک دست التری از قابلیت های عملکردی و س به سطح با

یابند.



هرآنچه تیم  -سیستم سیرکوئیت )مدار( 

شما برای برقراری ارتباطات تنها در 

یک برنامه و ابزار کاربردی نیاز دارد. 

 یک ابزار آسان است

سامانه سیرکوئیت کار تیمی را با فراهم آوردن سیستم های صوتی، ویدئویی، چت، اشتراک گذاری 

نمایشگر و همچنین اشتراک گذاری فایل و ذخیره سازی آن در یک برنامه کاربردی بهبود می 

بخشد.   

روشی بسیار کارامدتر و  انجام بهتر کارها فراهم می کند. سامانه سیرکوئیت راه بهتری را برای

موثرتر برای همکاری، در مقایسه با برنامه های کاربردی یکپارچه امروزین. این سامانه فقط از یک 

ابزار تشکیل شده است، ابزاری که کلیه توانایی های مورد نیاز شما برای مالقات با همکارانتان ، و 

 آنها ، مبادله ایده ها و به اشتراک گذاری اطالعات را در بردارد. یا تماس های سریع با 

یک تجربه  تا ه شیشه ای کنار هم گردآمده استهمه چیز با هم در یک پنجر

سازد.  میسر و همراه با بهره وری را برای شماهمکاری آسان 

تصویری 

  گفتگوی آنالین

  نمایشگر شتراکا

 اشتراک فایل

ذخیره سازی 

ضبط 

 بخش هایویدئو / پیام صوتی 

 برنامه کاربردی افزوده بر

 

موبایل برنامهء

  OpenScape راهکار

سامانه پرداخت آنالین در حرکت
به شرکتهای کوچک و متوسط هر آنچه را برای نیازهای ارتباطی فردی و متنوعشان الزم  OpenScapeبرنامه کاربردی پرداخت آنالین در حرکت از مجموعه 

حق اشتراک که درآمد مداومی برای شرکای شرکت  -دارند در یک راهکار منفرد و مقیاس پذیر عرضه می کند؛ راهکاری تحت یک مدل جدید الیسنس دهی

Unify   .در بر دارد

(.OPEXبر پالن ماهانه ) یپرداخت قابل انعطاف مبتنمدل • 

اشتراک نرم افزاریجهت دهی جدید  مجوز استفادهمدل • 

منافع

موجود برای تمام انواع استقرار• 

پشتیبانی نرم افزاری دائمی• 

در بسته بندی  UCسیستم های صوتی و • 

آماده

عبارتست از:منافع شرکاء 

 مشارکت کننده کلیه مسئولیتهای مربوط به 

دارد همشتری را برعهد

ایجاد جریان درآمدی مداوم

 

 
بهره مندی از فرصت های دلبستگی مشتریان و تشویق خرید

که با مدل انعطافپذیر حق اشتراک سرویس های ما همراه است  از فرصت هایی

بهره مند شوید

عرضه گزینه های متنوع استقرار سیستم

مالی بهتر بر مسائل مدیریت امکان

Mies-van-der-Rohe-Strasse 6, 80807

Munich, Germany. 

 

 

     unify.com
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 کارکنان اجرایی

OpenScapeتلفن رومیزی 

  IP 55Gمدل 

SIP          HFA 

، TFTپیکسل، رنگ  240* 320مشکی، 

کلید قابل برنامه ریزی 8نور پس زمینه، 

کلید نرم افزاری،  4کلید شاخص ثابت،  12

هندز فری، هدست، ماژول کلیدها، گیگابیت، 

 .3کالس 

 تلفن های 

بی سیم

OpenScapeتلفن رومیزی 

  CP600مدل 

SIP 

، نور TFTپیکسل، رنگ  480* 272مشکی، 

کلید شاخص ثابت، کلید نرم  4پس زمینه، 

افزاری، هندز فری، هدست، بلوتوث، ماژول 

 .2کلیدها، نصب دیواری، گیگابیت، کالس 

OpenStage 60 

SIP          HFA        TDM 

پیکسل، رنگ  320*  240آبی یخی/ گدازه ای، 

TFT ،کلید قابل  8، نور پس زمینه، و قابلیت چرخش

کلید شاخص ثابت، چرخ لمسی،  12برنامه ریزی، 

اسالیدر میزان صدا، هندز فری، هدست، بلوتوث، 

مگابیت بر  10/100ماژول کلیدها، نصب دیواری، 

 .3(، کالس 60gثانیه، گیگابیت )

DECT 

ای مقرون به صرفه  وما بدون نیاز به انتقال داده های تلفن همراه، راهکار بهینه  DECTتلفن های 

را نیز پشتیبانی می کنند.   IP DECTو  TDM DECTمی باشند. این سیستم ها زیر ساختهای 

 .میتواند در اختیار قرار گیردنسخه های مجهز به تجهیزات مخصوص محیط های صنعتی نیز 

WLAN 

مندی از صرفه جویی و مدیریت ساده سازی  به منظور بهره

ما  WLANشبکه صوت و اطالعات، تلفن های حرفه ای 

راهکارهای کاملی متناسب با نیازهای شما عرضه می کنند.

OpenStage M3خانواده 

DECT 

یک مجموعه تلفن چند  OpenStage M3خانواده 

هدفه ، بدون سیم و بی رقیب در صنعت ارتباطات 

تلفنی می باشد که برای استفاده در شبکه های 

DETC  و بخصوص برای کارکنان متحرکی که در

شرایط کاری سخت کار می کنند طراحی شده است. 

  SL5مدل  OpenScape DECTتلفن 

DECT 

صفحه  SL5مدل  OpenScape DECTتلفن 

نمایشگر بزرگتر خود را همراه با نازکترین و 

و  هندست بدون سیم ما به رخ می کشد کوچکترین

 هرگز به قیمت کاهش قابلیت عملکردهمگی اینها 

باال، امنیت، زیبایی یا طراحی محصول تمام نمی 

شود.

  OpenStage WL3خانواده 

IP          WLAN 

یک مجموعه از تلفن های رده  OpenStage WL3خانواده 

است که امکان قابلیت تحرک در  VoWLANسازمانی 

محوطه پردیس شرکت بدون کاهش کیفیت صدا فراهم می آورد.

این دستگاه های جذاب دارای ویژگیهای امنیتی متحرک و 

تضمین  QoSکیفیت صدای عالی هستند که با آخرین استاندارد 

می گردد.  

  S5مدل  OpenScape DECTتلفن 

DECT 

یک تلفن بدون سیم است  S5مدل  OpenScape DECTتلفن 

که به یک میزان برای کاربردهای رومیزی و یا کاربری 

متحرک در محیط های مختلف محل کار قابل استفاده است.



الیسنس قابل انعطاف بر حسب آی پی کاربر.

یا  SIPو  HFAبرای تلفن های مدل 

، قابلیت  TDMکاربران سامانه های 

  DeskShareتحرک و 

TDMالیسنس های کاربران سامانه 

  ISDN, DECTدیجیتال، آنالوگ، تلفن های مدل 

 

 

 , کلیدkeysخط, تک رنگ,  2آبی یخی / گدازه ای, 
 کلید کنترل قابل برنامه ریزی, 8کلید شاخص ثابت,  8

 ، هندزفری، -کنترل میزان صدا +/
 هدست، ماژول کلیدها، نصب دیواری.

 

           

 

 

کلید قابل برنامه  3آبی یخی / گدازه ای, 

                      ،میزان صدا -بلندگو, کلیدهای +/کلید  ریزی

      

             نصب دیواری.                                     

مدیران

انتهاییتماس نقاط 

 کاربری روزمره

مدل رومیزی 

OpenScape  

  CP200تلفن مدل 

OpenStage 15 OpenScape تلفن رومیزی

IP 35G / 35G Eco 

SIP          HFA SIP          HFA        TDM                                               SIP          HFA 

کلید شاخص ثابت،  8خط، تک رنگ،  2مشکی، 

کلید قابل برنامه ریزی، هندز فری، هد ست، و  4

نصب دیواری 

10/100  Mbit/s, PoE Class - Class 1. 

خط ، تک رنگ 2آبی یخی / گدازه ای، 

کلید قابل برنامه ریزی،  3کلید شاخص ثابت،  8

هندز فری، ماژول کلید ها، و نصب دیواری،  

10/100  Mbit/s Gigabit (15G), OS15 :

Class 1 OS15G :Class 2. 

کلید شاخص  8خط، تک رنگ،  2مشکی، 

کلید قابل برنامه ریزی، هندز فری، هد  3ثابت، 

 .Gigabit, Class 1ست، و نصب دیواری  

OpenStage 10 T 

SIP 

OpenStage 40

OpenStage 30 T 

TDM 

  CP400مدل  OpenScapeتلفن رومیزی 

SIP HFA        TDM SIP 

پیکسل، نور پس زمینه 180*  240آبی یخی/ گدازه ای، تک رنگ 

کلید قابل برنامه ریزی، هندز فری، هدست. ماژول  6و قابلیت چرخش، 

   ,Mbit/s, Gigabit (40G) 10/100کلیدها، نصب دیواری، 

OS40: Class 2, OS40G: Cl. 3.

پیکسل تک رنگ، با نور پس زمینه 120*240مشکی، 

 4کلید قابل برنامه ریزی،  16و قابلیت چرخش، 

کلید نرم افزاری،  هندز فری،  4کلید شاخص ثابت، 

 .2هدست. ماژول کلید ها، گیگابیت، کالس 




