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 پیشگفتار

آماده کردیم امیدواریم از این ، بخش دو ) را درمعرفی شرکت  گرنداستریم( مقاله   ،سالم خدمت همه دوستان

 ببرید. را استفاده نهایتمقاله 

 سر بزنید. http://www.apprin.ir سایت ما به آدرسبراي دیدن مقاالت بیشتر در حوزه ویپ و فناوري به 

می توانید جدیدترین خبر ها و مقاالت  http://www.telegram.me/apprinهمچنین در کانال تلگرام ما به آدرس:
 منتشر شده را مطالعه و دانلود نمایید.

 آپرین با تشکر تیم تولید محتواي

 

 )Grandstreamگرند استریم (

به  2003سال  و با توانایی  باالي  خود  توانست در  فعالیت خود را شروع کرد  2002در سال  گرنداستریم شرکت
 دفاتر   یک شرکت خصوصی است که  Grandstreamرشد پیدا کرده و سود آوري باالیی داشته باشد.  سرعت 

 مراکش،   داالس، آنجلس،  لس در دیگري  دفاتر داراي می باشد و همچنین   ماساچوست و   بوستون در  آن  اصلی
تولید   ترین شرکت هاي یاصل  از یکی  عنوان   بهدر سرتاسر  جهان     Grandstreamشرکت است.   چین و  ونزوئال

 تلفن تصویري تحت شبکه )، IP Phoneقبیل آي پی فون (  از  شبکه  تحت  و تصویري  صوتی  محصوالت کننده 

 )IP Video Phone (  دوربین هاي و نیز  ) نظارتیIP Video Surveillance ( .به شمار می رود 

گواهینامه  و موفق به دریافت  را از آن خود کند جایزه بهترین طراحیبا پشتکار خود توانست استریم  شرکت گرند
ISO 9001  گردد. محصوالت Grandstream   تلفنی،  کاملامکانات  تصویر فوق العاده،   صدا و کیفیت داراي

تولیدات  سوم نسل گسترده با اکثر ارائه دهندگان سرویس و يهمکارسازگاري کامل با استانداردهاي صنعتی و 
VoIP  بر پایهSIP   می باشند. شرکتGrandstream   برتر ارزش و مناسب قیمت هاي عالی و جدید،  طراحی خاطر به 

 و همواره نزد کاربران محبوب بوده است . شناخته شده است VoIP صنعت در خود، محصوالت

 عبارتند از :محصوالت گرنداستریم، 

 (IP Phone)تلفن هاي صوتی تحت شبکه  •

 (IP Video Phone)تلفن هاي تصویري تحت شبکه  •

  (IP PBX Applinces)مرکز تلفن ویپ  •

 (Analog VOIP Gatways)گیت وي و مبدل هاي تلفنی ویپ  •

 (Video Conference)ویدئو کنفرانس  •
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 تلفن هاي صوتی تحت شبکه :  

در دسترس کاربران قرار داده مختلف استفاده هاي براي را   IPاز تلفن هاي طیف گسترده اي استریم  شرکت گرند
جهت کسب و کارهاي کوچک کارمندي و تلفن هاي حرفه اي جهت کسب و کارهاي تلفن هاي ساده  شامل   کهاست 

مدل شرکت می باشد که  از محصوالت بهتر این HDتلفن هایی با کیفیت صداي می باشد. همچنین  بزرگتر و مدیریتی

 هاي مختلف تلفن هاي تحت شبکه به شرح ذیل می باشند: 

 

 مدل هاي ساده جهت کسب و کارهاي کوچک و کارمندي: 

 نموده است.متنوع ترین تلفن هاي صوتی تحت شبکه را براي کسب و کار هاي کوچک عرضه  گرند استریم

• GXP1400 / 1405 
• GXP1450 
• GXP1610 
• GXP1610 / 1625 
• GXP1628 
• GXP1630 

 

 مدل هاي حرفه اي جهت کسب و کارهاي بزرگتر  و مدیریتی:

نموده عرضه  بزرگتر و مدیریتیمتنوع ترین تلفن هاي صوتی تحت شبکه را براي کسب و کار هاي  گرند استریم

 است.

• GXP2130 

• GXP2135 

• GXP2160 

• GXP2170 

• DP715/710 

• DP750/720 
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 تلفن هاي تصویري تحت شبکه: 

و امکانات پیشرفته می باشد. انواع  مناسب قیمتی بسیار، کیفیت عالیداراي تلفن هاي تصویري گرند استریم 

 مختلف آن به شرح ذیل است:

• GXV3240 

• GXV3275 

 

 ادامه دارد...
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