مرکز تلفن نرم افزاری مبتنی بر ویندوز

از مشکالت سیستم تلفن قدیمی خود

خالص شوید
بــا اســتفاده از سیســتم تلفــن 3CX

هزینــه هــای تمــاس را کاهــش
و بهــره وری را افزایش دهید
واقعیــت ایــن اســت کــه آینــده سیســتم هــای تلفــن متعلــق بــه فنــاوری VoIP

اســت .پــس بهتــر اســت از همیــن امــروز حرکــت بــه ســوی آن را آغــاز کنیــد.
بــا مرکــز تلفــن و مرکــز تمــاس  3CXانعطــاف پذیــری و قابلیــت هــای
برتــر یــک سیســتم  VoIPرا بــا صــرف هوشــمندانۀ هزینــه تجربــه کنیــد.
• افزایــش واقعــی بهــره وری نفــرات و ســازمان بــا اســتفاده از قابلیــت هــای
منحصــر بفــرد تلفنــی نظیــر  Presenceو Desktop Call Control

• امــکان جابجایــی و حرکــت شــماره تلفــن داخلــی بــه همــراه افــراد جهــت
افزایــش پویایــی یــا همــان  Mobilityدر ســازمان

• قابلیــت اتصــال مســتقیم به سیســتم هــای مخابراتی بســیاری از کشــورهای
خارجــی و ســرویس دهنــدگان جهانی VoIP

• قابلیــت اســتفاده بصــورت مرکــز تلفــن ،مرکــز تمــاس ( )Call Centerو یــا
هــر دو بصــورت یکپارچــه

• کاهش هزینه های مربوط به سیستم تلفنی به روش های مختلف :
 کاهش هزینه تماس های بین الملل کاهش هزینه تماس های شهری و موبایل کاهش هزینه تماس های افراد داخل سازمان کاهش هزینه تماس های افراد خارج از سازمان کاهش هزینه تماس های بین شعب داخلی و خارجی سازمان کاهش هزینه کابل کشی ،مدیریت ،نگهداری و ارتقاء سیستم		
سیســتم تلفنــی  3CXبصــورت کامــل جایگزیــن سیســتم ســخت افــزاری
ســنتی شــما خواهــد بــود ،بــدون نیــاز بــه کابــل کشــی مجــدد 3CX .بــه جــای
دســتگاه هــای تلفــن آنالــوگ و قدیمــی ،از تلفــن هــای  SIPیــا  IP Phoneهــای
معتبــر پشــتیبانی مــی کنــد ،همچنیــن بــا خطــوط مخابــرات شــهری آنالــوگE1 ،
یــا  PRIســازگار اســت .ایــن سیســتم همچنیــن قابلیــت اتصــال بــه ارائــه
دهنــدگان ســرویس تلفــن بیــن الملــل یــا  VoIPرا دارا مــی باشــد.
کنســول ( )Web-based Management Consoleیــا همــان صفحــه نــرم
افــزاری مدیریــت سیســتم ،برنامــه ریــزی و کنتــرل آن را بســیار آســان مــی
کنــد ضمــن آنکــه دیگــر نیــازی بــه صــرف هزینــه هــای گــزاف جهــت نگهــداری
و تعمیــرات سیســتم نخواهیــد داشــت.

 10مزیت اول سیستم تلفن 3CX
 .1مدیریت آسان توسط تیم IT

 .2مستقل از سخت افزار و برند های تجاری خاص
 .3هزینۀ کمتر جهت راه اندازی و توسعه ،برگشت سرمایه سریع
 .4دامنه خطای کمتر با اســتفاده از پشــتیبانگیری ( )backupآسان
 .5قابلیت های خاص با استفاده از  Windowsبعنوان سیستم عامل
 .6ارتقاء و توسعه پذیری باال نسبت به سیستم های سخت افزاری
 .7شفافیت در قیمت گذاری به همراه الیسنس های ساده و مشخص
 .8راه اندازی آســان سیســتم پیامگو/پیامگیر و یا صندوق صوتی
 .9قابلیــت هــای منحصربفــرد جهــت مراکــز تمــاس ()Call Center

 .10یکپارچه ســازی آســان با ســایر نرم افزار های اداری و تجاری

نحوه عملکرد
 3CXبــر روی یــک کامپیوتــر ســرور (حقیقــی یــا مجــازی) مبتنــی بــر سیســتم
عامــل  Windowsنصــب و راه انــدازی مــی گــردد و جهــت اســتفاده کاربــران،
انــواع مختلــف تلفــن هــای ســازگار بــا اســتاندارد  SIPنظیــر تلفــن هــای نــرم
افــزاری ( ،)Soft-phoneســخت افــزاری ( )Desk-phoneو یــا گوشــی هــای
هوشــمند موبایــل نظیــر  Apple iPhone iOSو یــا  Androidرا پشــتیبانی مــی
نمایــد .در ایــن سیســتم جهــت اتصــال بــه خطــوط تلفــن شــهری آنالــوگ ،دیجیتــال
و یــا ترانکینــگ با ســایر سیســتم هــای مخابراتــی ،از دروازه یــا VoIP Gateways
و یــا  VoIP Providerهــای بیــن المللــی اســتفاده مــی گــردد.

کمپانــی هــای بزرگــی کــه جهــت بهبــود کیفیــت
ارتباطــات تجــاری خــود  3CXرا انتخــاب کــرده انــد :

قابلیت های مرکز تلفن 3CX

مدیریت آسان تماس ها با استفاده از 3CX MyPhone
ارائــه سیســتم تلفــن  3CXبــه همــراه ایــن نــرم افــزارِ کاربــردی ،دارای
نســخه هــای ســازگار بــا  iPhone iOS ،Windowsو  ،Androidکنتــرل تمــاس

هــا ،کنفرانــس هــای تلفنــی و طیــف وســیعی از ســایر قابلیــت هــای ارتباطــات
یکپارچــه یــا  UCرا بــه راحتــی و تنهــا بــا چنــد کلیــک مــوس در اختیــار کاربــر قرار
مــی دهــد .کاربــران بــه ایــن وســیله مــی تواننــد گوشــی و شــمارۀ داخلــی خــود
را بــه آســانی و بــدون نیــاز بــه داشــتن دانــش فنــی و آشــنایی بــا رابــط هــای
گرافیکــی و پیچیــدۀ گوشــی هــای  IPمدیریــت و برنامــه ریــزی کننــد .در همیــن
حــال شــما مــی توانیــد از هــر کجــا کــه خواســتید و بــا اســتفاده از نــام کاربــری و
رمــز عبــور ،تلفــن داخلــی خــود را بــر روی یــک سیســتم کامپیوتــر و یــا گوشــی
هوشــمند موبایــل فعــال کــرده و بــه سیســتم تلفــن ســازمان خــود متصــل شــده و
تمــاس هــای از دســت رفتــه ،پیغــام هــای صوتــی دریافــت شــده و حتــی وضعیــت
همــکاران خــود را مشــاهده و یــا بــا آنهــا تمــاس بگیریــد.

قابلیت های ( )Featuresسازمانی و اداری
برخــاف سیســتم هــای تلفــن قدیمــی کــه بــرای راه انــدازی قابلیــت
هــای ابتدایــی نظیــر اپراتــور خــودکار ( )Auto-Attendantو صــف تمــاس
( )Call Queuingنیــاز بــه برنامــه ریــزی و ســخت افــزار هــای جداگانــه داشــتند،
تمــام ایــن قابلیــت هــا بصــورت پیــش فــرض و اســتاندارد همــراه سیســتم تلفن
 3CXارائــه مــی گــردد .همچنیــن  3CXقابلیــت یکپارچــه ســازی ()Integration
بــا نــرم افزارهــای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری ( )CRMمعــروف و معتبــر نظیــر
 Microsoft Dynamics ،SalesForceو  SugarCRMرا بصــورت پیــش فــرض
دارا مــی باشــد ،ضمــن آنکــه اتصــال بــا هــر نــرم افــزار دیگــر و حتــی سیســتم
هــای اتوماســیون خصوصــی بــا صــرف زمــان و هزینــه مناســب امکانپذیــر اســت.

نسخه ها و مجوز ها

سیســتم تلفــن  3CXدر نســخه هــای
مختلــف مبتنــی بــر تعــداد تمــاس همزمــان
( )internal & external Simultaneous Callارائــه
مــی گــردد .ارتقــاء ظرفیــت ایــن سیســتم بصــورت
آنــی و صرفـا ً بــا ورود کــد مجــوز (الیســنس) جدیــد
اعمــال مــی گــردد ،پــس دیگــر نیــازی بــه نصــب
مجــدد نــرم افــزار و یــا برنامــه ریــزی آن نخواهیــد
داشــت و هرگــز نگــران بــا اســتفاده مانــدن ســخت
افــزار و نــرم افــزار قبلــی خــود نخواهیــد بــود.
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افزایــش پویایــی ( - )Mobilityشــماره خــود را همــه جــا همــراه داشــته باشــید
نــرم افــزار اختصاصــی  3CXجهــت گوشــی هــای هوشــمند  iPhoneو Android

بــه شــما ایــن امــکان را مــی دهــد تــادر هــر زمــان و هــر کجــا ،صــرف اتصــال بــه
اینترنــت و یــا شــبکه بیســیم ( )Wi-Fiســازمان بتوانیــد بــا اســتفاده از خطــوط
شــرکت تمــاس گرفتــه و یــا تمــاس هــای ورودی بــه میــز کار و داخلــی خــود را
پاســخگویی نمایید .با این روش و اســتفاده از شــماره تلفن ها ( )Caller IDخطوط
شــرکت مــی توانیــد شــماره دســتگاه تلفــن همــراه خــود را همیشــه محرمانــه نگــه
داشــته ،ضمــن آنکــه هرگــز تمــاس هــای مهــم خــود را از دســت نخواهیــد داد.

سـامـانـه ارتـبـاط

021 82 437 000
021 82 437 100

info@barancc.com
w w w. b a r a n c c . c o m

نماینده رسمی و تائید شده کمپانی  3CXدر ایران
WWW.3CX.COM

