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 پیشگفتار

 نهایت استفاده برده باشید )معرفی شرکت گرنداستریممقاله ( قسمت اول امیدواریم از ،سالم خدمت همه دوستان

 آماده است که می توانید از آن استفاده کنید.این مقاله  (پایانی) دومقسمت 

 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

 

 

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

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 

 

 تلفن هاي تصویري تحت شبکه: 

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

 مختلف آن به شرح ذیل است:

• GXV3240 

• GXV3275 
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 مرکز تلفن ویپ: 

که ارائه نموده است  هاي کوچکی را IP PBX) (مرکز تلفن  شرکت گرند استریم براي شرکت هاي کوچک و متوسط
نیز براي   FXSدو پورت  این مراکز  دارايو هر کدام از  می باشدخط شهري  16، هشت و ربراي پشتیبانی از دو، چها

زیادي را به خود   کاربرانقابلیت هاي فراوان و قیمت مناسب آنها، ، سادگی است.اتصال دو گوشی یا فکس آنالوگ 
  . همچنین این شرکتاستفاده کننداین تجهیزات کرده و این کاربران براي تامین نیاز خود ترجیح می دهند از  جلب

با امکانات ارتباطی, امنیتی و  E1/T1/J1براي پیاده سازي یک مرکز تلفن فوق پیشرفته با درگاه اي طراحی نوآورانه 

 .رددا بزرگهاي بزرگ براي سازمان هاي  مدیریتی سیستم

 به شرح ذیل می باشد:مراکز تلفن ویپ انواع مختلف  

• UCM6102 
• UCM6104 
• UCM6108 
• UCM616 
• UCM6102 
• UCM6500 

 

 :ویپ تلفنی هاي مبدل و وي گیت

نموده است. ارائه را پورت  24از تک پورت گرفته تا  ،گیت وي مبدل تلفنی و مختلفمدل هاي گرند استریم  
قابلیت سازگاري به همراه  می باشد.  بارز این گیت وي هاهاي  ویژگیاز و قیمت مناسب آنها صدا کیفیت خوب 

امکانات پیشرفته و گسترده مبدل هاي تلفنی و گیت وي هاي گرند استریم موجب گردیده که انتخابی مناسب براي 
 انواع مختلف آن شامل:سیستم هاي مطمئن و پایدار باشد. 

• HT 502 
• HT 503 
• HT 701 
• HT 702 
• HT 704 
• GXW 4004 
• GXW 4008 
• GXW 4104 
• GXW 4108 
• GXW 4216 
• GXW 4224 
• GXW 4232 
• GXW 4248 
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 کنفرانس: ویدئو

تر و با  افزاري ارزان کارهاي نرم کارهاي گران قیمت ویدئو کنفرانس مبدل به راه با پیشرفت فناوري اطالعات، راه 
 .اند تري نظیر آموزش، پزشکی، سمینار و... یافته هاي متنوع برداري در حیطه هاي بیشتر شده و امکان بهره قابلیت

این شرکت راهکارهاي ویدئوکنفرانس را براي سازمان هاي بزرگ تنها با یک سوم پهناي باند سایر راهکارهاي 
مشابه، ارائه می دهد. با استفاده از سرویس هاي نرم افزاري ویدئوکنفرانس با امنیت باال، مقرون به صرفه و حرفه 

مالقات کرد. این تکنولوژي ویدئو کنفرانس بر اساس مدل اي می توان به طور مجازي افراد را در هر جاي دنیا 

 مدل ارائه شده در بازار:  .کاربران همزمان کار می کند

 

• GVC3200 
• GVC3202 

 

 پایان

 

 تهیه و تولید شده در مجموعه آپرین

 1395مرداد 
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