
از مشکالت سیستم تلفن قدیمی خود 

خالص شوید
3CX بــا اســتفاده از سیســتم تلفــن

هزینــه هــای تمــاس را کاهــش 
و بهــره وری را افزایش دهید

 مرکز تلفن نرم افزاری مبتنی بر ویندوز

 VoIP واقعیــت ایــن اســت کــه آینــده سیســتم هــای تلفــن متعلــق بــه فنــاوری
اســت. پــس بهتــر اســت از همیــن امــروز حرکــت بــه ســوی آن را آغــاز کنیــد. 
انعطــاف پذیــری و قابلیــت هــای   3CX تلفــن و مرکــز تمــاس  بــا مرکــز 
ــد. ــه کنی ــه تجرب ــمندانۀ هزین ــرف هوش ــا ص ــتم VoIP را ب ــک سیس ــر ی برت

• افزایــش واقعــی بهــره وری نفــرات و ســازمان بــا اســتفاده از قابلیــت هــای 
Desktop Call Control و Presence منحصــر بفــرد تلفنــی نظیــر

ــت  ــراد جه ــراه اف ــه هم ــی ب ــن داخل ــماره تلف ــت ش ــی و حرک ــکان جابجای • ام
ــازمان ــان Mobility در س ــا هم ــی ی ــش پویای افزای

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

• قابلیــت اســتفاده بصــورت مرکــز تلفــن، مرکــز تمــاس )Call Center( و 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 3CX بصــورت 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 SIP یــا IP Phone هــای 
 E1 ،معتبــر پشــتیبانی مــی کنــد، همچنیــن بــا خطــوط مخابــرات شــهری آنالــوگ
ــه  ــه ارائ ــال ب ــت اتص ــن قابلی ــتم همچنی ــن سیس ــت. ای ــازگار اس ــا PRI س ی

دهنــدگان ســرویس تلفــن بیــن الملــل یــا VoIP را دارا مــی باشــد.
کنســول )Web-based Management Console( یــا 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.

3CX 10 مزیت اول سیستم تلفن

IT 1. مدیریت آسان توسط تیم

2. مستقل از سخت افزار و برند های تجاری خاص

3. هزینۀ کمتر جهت راه اندازی و توسعه، برگشت سرمایه سریع

4. دامنه خطای کمتر با اســتفاده از پشــتیبانگیری )backup( آسان

5. قابلیت های خاص با استفاده از Windows بعنوان سیستم عامل

6. ارتقاء و توسعه پذیری باال نسبت به سیستم های سخت افزاری

7. شفافیت در قیمت گذاری به همراه الیسنس های ساده و مشخص

8. راه اندازی آســان سیســتم پیامگو/پیامگیر و یا صندوق صوتی 

)Call Center( 9. قابلیــت هــای منحصربفــرد جهــت مراکــز تمــاس

10. یکپارچه ســازی آســان با ســایر نرم افزار های اداری و تجاری
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نحوه عملکرد
ــتم  ــر سیس ــی ب ــازی( مبتن ــا مج ــی ی ــرور )حقیق ــر س ــک کامپیوت ــر روی ی 3CX ب
ــران،  ــتفاده کارب ــت اس ــردد و جه ــی گ ــدازی م ــب و راه ان ــل Windows نص عام
ــرم  ــای ن ــن ه ــر تلف ــتاندارد SIP نظی ــا اس ــازگار ب ــای س ــن ه ــف تلف ــواع مختل ان
هــای  گوشــی  یــا  و   )Desk-phone( افــزاری  )Soft-phone(، ســخت  افــزاری 
ــی  ــتیبانی م ــا Android را پش ــر Apple iPhone iOS و ی ــل نظی ــمند موبای هوش
نمایــد. در ایــن سیســتم جهــت اتصــال بــه خطــوط تلفــن شــهری آنالــوگ، دیجیتــال 
 VoIP Gateways و یــا ترانکینــگ با ســایر سیســتم هــای مخابراتــی، از دروازه یــا

ــردد. ــی گ ــی اســتفاده م ــن الملل ــا VoIP Provider هــای بی و ی

کمپانــی هــای بزرگــی کــه جهــت بهبــود کیفیــت 
ــد : ــرده ان ــاب ک ــاری خــود 3CX را انتخ ــات تج ارتباط

نسخه ها و مجوز ها
هــای  نســخه  در   3CX تلفــن  سیســتم 
همزمــان تمــاس  تعــداد  بــر  مبتنــی   مختلــف 

)internal & external Simultaneous Call( ارائــه 
مــی گــردد. ارتقــاء ظرفیــت ایــن سیســتم بصــورت 
آنــی و صرفــاً بــا ورود کــد مجــوز )الیســنس( جدیــد 
ــب  ــه نص ــازی ب ــر نی ــس دیگ ــردد، پ ــی گ ــال م اعم
مجــدد نــرم افــزار و یــا برنامــه ریــزی آن نخواهیــد 
داشــت و هرگــز نگــران بــال اســتفاده مانــدن ســخت 

افــزار و نــرم افــزار قبلــی خــود نخواهیــد بــود.

3CX قابلیت های مرکز تلفن
3CX MyPhone مدیریت آسان تماس ها با استفاده از

نــرم افــزارِ کاربــردی، دارای  ایــن  بــه همــراه   3CX ارائــه سیســتم تلفــن 
نســخه هــای ســازگار بــا iPhone iOS ،Windows و Android، کنتــرل تمــاس 
ــات  ــای ارتباط ــت ه ــایر قابلی ــیعی از س ــف وس ــی و طی ــای تلفن ــس ه ــا، کنفران ه
یکپارچــه یــا UC را 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 
ــط هــای  ــا راب ــی و آشــنایی ب ــش فن ــه داشــتن دان ــاز ب ــدون نی ــه آســانی و ب را ب
گرافیکــی و پیچیــدۀ گوشــی هــای IP مدیریــت 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 )Features( سازمانی و اداری
قابلیــت  انــدازی  راه  بــرای  کــه  قدیمــی  تلفــن  هــای  سیســتم  برخــالف 
تمــاس صــف  و   )Auto-Attendant( خــودکار  اپراتــور  نظیــر  ابتدایــی   هــای 

 )Call Queuing( نیــاز بــه برنامــه ریــزی و ســخت افــزار هــای جداگانــه داشــتند، 
تمــام ایــن قابلیــت هــا بصــورت پیــش فــرض و اســتاندارد همــراه سیســتم  تلفن 
 )Integration( 3 قابلیــت یکپارچــه ســازیCX ــن ــه مــی گــردد. همچنی 3CX ارائ
 بــا نــرم افزارهــای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری )CRM( معــروف و معتبــر نظیــر
ــرض  ــش ف ــورت پی  Microsoft Dynamics ،SalesForce و SugarCRM را بص
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.

ــید ــته باش ــراه داش ــا هم ــه ج ــود را هم ــماره خ ــی )Mobility( - ش ــش پویای افزای
 Android و iPhone 3 جهــت گوشــی هــای هوشــمندCX ــرم افــزار اختصاصــی ن
بــه شــما ایــن امــکان را مــی دهــد تــادر هــر زمــان و هــر کجــا، صــرف اتصــال بــه 
ــوط  ــتفاده از خط ــا اس ــد ب ــازمان بتوانی ــیم )Wi-Fi( س ــبکه بیس ــا ش ــت و ی اینترن
ــی خــود را  ــز کار و داخل ــه می ــا تمــاس هــای ورودی ب ــه و ی شــرکت تمــاس گرفت
پاســخگویی نمایید. با این روش و اســتفاده از شــماره تلفن ها )Caller ID( خطوط 
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.
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