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 پیشگفتار

 نهایتآماده کردیم امیدواریم از این مقاله ، بخش یک ) را درزیکومعرفی شرکت  (مقاله   ،سالم خدمت همه دوستان

 ببرید. را استفاده

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

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

 

 

 )ZYCOO( زیکو

. این شرکت یکی از تاسیس شده است 2006با مسئولیت محدود در سال   Zycoo شرکت
و با تجربه   تیم متبحراست.   VOIPشرکت هاي فعال با پیشرفت قابل مالحظه در زمینه 

سیستم هاي مجتمع می باشد.  داراي توانایی طراحی Zycoo  شرکت  R&D و توسعه طراحی 
،  (IPPHONE) تحت شبکه گوشی هاي تلفن،  (IPPBX) تلفن مرکز  شرکت محصوالت  این

سیستم    Zycoo شرکت در عین حال می باشد.   (Asterisk) تلفنی استریسککارت هاي 
  ت.اسکرده خود طراحی و تولید  ODM مشتریان براي را  افزاري سخت مجتمع  هاي

کشور دنیا گسترده شده است. در  75از  در بیش  Zycoo محصوالت و راه حل هاي شرکت
 ARM, DSP اختصاصی و سفارشی مبتنی برمحصول  10بیش از   Zycoo  حال حاضر شرکت

 .مشتریان آمریکا و اروپا تولید می کند براي

پذیر براي ایجاد مشارکت کسب و کار  اتخاذ روش هاي انعطاف   Zycoo  سیاست شرکت
به  Zycooمحصوالت شرکت  .باشد خوب با همه مشتریان و دوستان در سراسر جهان می

 شرح ذیل می باشد: 

 

 
www.apprin.ir 
021-44052100 

 

http://www.apprin.ir/
http://www.telegram.me/apprin
http://www.apprin.ir/
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 CooVox سريمرکز تلفن 

پورت آنالوگ و دیجیتال می باشند. برخی از  32پورت تا  2داراي   Zycooمرکز تلفن هاي
این محصوالت به صورت ماژول ارائه شده است که کمک زیادي به در خواست هاي 
مشتریان خواهد کرد. از این رو شرکت هاي کوچک هم میتوانند از این تکنولوژي جدید با 

ه و مدیریت خوبی را براي سازمان امکانات بی نظیر به جاي سانترال هاي قدیمی بهره برد
به  ZXو  Uشامل دو سري    Zycooمرکز تلفن هاي  .آوردند بدست خود در این رابطه 

 شرح ذیل می باشد: 

 Uمرکز تلفن سري 

 - U20  
 - U50  
 - U60  
 - U100  

 ZX مرکز تلفن سري

 - ZX20  
 - ZX50  
 - ZX60  
 - ZX100  

 گوشی هاي تلفن تحت شبکه

براي کسب و کارهاي کوچک کارمندي و کارهاي  Zycoo گوشی هاي تلفن تحت شبکه 
 بزرگتر و مدیریتی طراحی شده است که مدل هاي آن به شرح ذیل می باشد: 

CooFone-D30 
CooFone-D60 

 

 

www.apprin.ir 
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http://zycoo.ir/html/U20.html
http://zycoo.ir/html/U50.html
http://zycoo.ir/html/U60.html
http://zycoo.ir/html/U100.html
http://zycoo.ir/html/ZX20.html
http://zycoo.ir/html/ZX50.html
http://zycoo.ir/html/ZX60.html
http://zycoo.ir/html/ZX100.html
http://zycoo.ir/html/D30.html
http://zycoo.ir/html/D30.html
http://zycoo.ir/html/D60.html
http://zycoo.ir/html/D60.html
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 سرور تلفنی استریسک ماژول

همزمان  طور به تماس 80 به پاسخگویی محصوالت زیکو می باشد که داراي قابلیت ازیکی 
تماس گروهی و انتقال  ها، تماس مانیتورینگ و کنترل شبکه، تحت تلفن 500 ثبت امکان

 تماس ها بصورت پیجینگ در داخل سازمان می باشد.

 

 

 

 پایان

 تهیه و تولید شده در مجموعه آپرین

1395مرداد   
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	مرکز تلفن سری CooVox
	مرکز تلفن سری ZX
	گوشي هاي تلفن تحت شبكه
	گوشی های تلفن تحت شبکه  Zycoo برای کسب و کارهای کوچک کارمندی و کارهای بزرگتر و مدیریتی طراحی شده است که مدل های آن به شرح ذیل می باشد:
	ماژول سرور تلفنی استریسک
	یکی از محصولات زیکو می باشد که دارای قابلیت پاسخگویی به 80 تماس به طور همزمان امکان ثبت 500 تلفن تحت شبکه، کنترل و مانیتورینگ تماس ها، تماس گروهی و انتقال تماس ها بصورت پیجینگ در داخل سازمان می باشد.

