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نکات ایمنی

n

لطفاً قبل از نصب یا استفاده از دستگاه موارد زیر را مطالعه فرمایید:
 لطفاً فقط از آداپتور اصلی محصول استفاده نمایید زیرا استفاده از آداپتورهای متفرقه باعث آسیب به دستگاه
یا ایجاد نویز می شوند.

 قبل از اتصال آداپتور به برق ،ولتاژ برق پریز را بررسی نمایید .ولتاژ ورودی نامناسب باعث خرابی دستگاه و
یا حتی آتش سوزی خواهد شد.

 مراقب سیم برق باشید و در صورتیکه سیم آسیب دیده باشد از آن استفاده نکنید.

 از ضربه زدن به دستگاه خودداری نمایید زیرا باعث شکستگی مدارات داخلی خواهد شد.

 این گوشی برای مصرف در محیط داخلی طراحی شده است .از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید
جلوگیری شود .همچنین نباید روی فرش یا بالشتکی که از تهویه هوا جلوگیری می کند یا باعث انتقال
الکتریسیته ساکن است استفاده شود.

 از قرار دادن دستگاه در محیطی با دما یا رطوبت باال و همچنین دمای زیر صفر درجه خودداری شود.

 از خیساندن دستگاه با هر نوع مایعی اجتناب شود.
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 از باز کردن دستگاه خودداری کنید و هر گونه تعمیرات یا رفع مشکل آنرا به شرکت سازنده بسپارید.

 برای تمیز کردن گوشی می توانید از پارچه نمناک به آب یا مایع رقیق شده صابون معمولی استفاده نمایید.
استفاده از محلول های قوی شستشو مانند جرمگیر یا وایتکس ممکن است به پوسته دستگاه آسیب وارد
نماید.

 از لمس اتصال برق یا پریز مربوطه هنگام رعد و برق خودداری نمایید چون ممکن است باعث شوک الکتریکی
شود.

 از نصب دستگاه در مکانی که دارای تهویه نامناسبی می باشد خودداری شود.

آگاهی از استانداردهای مربوط به تجهیزات الکتریکی قبل از استفاده باعث می شود که محافظت بهتری از
دستگاه داشته باشیم.
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بررسی اجمالی

Overview

گوشی جدید سیتکو مدل  F22Pبا صفحه رنگی یک گوشی مناسب برای محیط های اداری و تجاری محسوب
می شود که باعث افزایش بهره وری افراد خواهد شد ،دارای کیفیت باال و قیمتی بسیار مناسب و مقرون به صرفه
می باشد.

این گوشی عالوه بر صفحه رنگی که کالر آیدی را بصورت کامل و واضح نمایش می دهد دارای کیفیت صدای HD
در میکروفون و بلندگوی دهنی همچنین در میکروفون و بلندگوی بدنه است ،دارای شبکه ای قدرتمند با قابلیت
 ،QoS ،POEانتقال امن داده ها ،دریافت تنظیمات خودکار و غیره می باشد.

سایر جزئیات و مشخصات فنی در کاتالوگ محصول شرح داده شده است .در صورتیکه نیاز به توضیحات بیشتر
در مورد این دستگاه دارید می توانید با واحد فنی شرکت سیتکو در ارتباط

باشید.
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نصب

Installation

استفاده از  POEیا آداپتور

Use PoE or external Power Adapter

این گوشی برای ورودی برق از دوحالت آداپتور و  POEپشتیبانی می کند ،استفاده از سوئیچ  POEباعث اشغال
شدن فضای کمتری شده و فقط از یک کابل شبکه برای تبادل برق و اطالعات استفاده خواهد شد .در صورتیکه
سوئیچ به  UPSمتصل باشد می تواند گوشی را در هنگام قطع برق روشن نگه دارد .کابل شبکه متصل به سوئیچ
 POEبرای این گوشی درست مانند سیم تلفنی عمل می کند که می تواند یک گوشی آنالوگ را روشن و قابل
استفاده نماید.

کاربرانی که قادر به استفاده از سوئیچ  POEنباشند می توانند از آداپتور مربوطه استفاده نمایند .زمانیکه کابل
شبکه به سوئیچ  POEمتصل باشد و همزمان آداپتور هم وصل شود اولویت با آداپتور خواهد بود و برق مصرفی
از طریق آداپتور وارد گوشی می شود.

لطفاً از سوئیچ  POEیا آداپتوری استفاده نمایید که با مشخصات فنی دستگاه سازگاری داشته باشد .در مورد
آداپتور پیشنهاد می شود که از شرکت سازنده یعنی سیتکو تهیه شود.
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نصب بصورت رومیزی یا دیواری
این گوشی در دو حالت رومیزی و دیواری قابل نصب و استفاده می باشد که در تصاویر زیر می توانید طریقه
نصب را فرا بگیرید:

تصویر - 1نصب بصورت رومیزی

تصویر - 2نصب بصورت دیواری

n

n
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پورت های برق آداپتور ،شبکه ،کامپیوتر ،دهنی و هدست را طبق تصاویر زیر متصل نمایید:

تصویر - 3اتصاالت دستگاه

e
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I

معرفی رابط کاربری گوشی

صفحه کلید

Keypad

کلید نرم افزاری
الین 1
الین 2
پیغام
پیمایش
صفحه کلید عددی
کلید هدست

سکوت
شماره گیری مجدد
بلندگو

تصویر - 4صفحه کلید

d

تصویر فوق جایگاه و کاربرد کلیدها بر روی گوشی را نشان می دهد .هر کلید عملکرد خاص خود را دارا می باشد
اما برخی کلیدها بوسیله نگه داشتن انگشت بر روی آنها به مدت  1/5ثانیه دارای عملکرد متفاوتی خواهند شد.
 دکمه های منوی نرم افزاری :چهار دکمه زیر صفحه نمایش که هر کدام می توانند عملکرد خاص خود را
داشته باشند یا می توانند مانند یک منو قابل تنظیم بوده و گزینه های دیگری را به آنها افزود .
 کلیدهای استاندارد تلفن :شامل  12کلید شماره گیری می شود که در همه گوشی ها از یک استاندارد
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تبعیت می کند و عملکرد آنها یکسان است.
 یک عملکرد متفاوت به کلید  #در این گوشی افزوده شده است ،اگر این کلید را پایین نگه داریم صفحهکلید را قفل خواهد کرد کد پیش فرض پین 123 ،می باشد ،البته این قابلیت ابتدا باید در پورتال وب فعال
شود که دستورالعمل در بخش مربوطه توضیح داده شده است.
 کلیدهای پیمایش :کاربر می تواند برای حرکت به باال و پایین و چپ و راست در لیست یا منو از آنها
استفاده کند همینطور می تواند عملکرد پیش فرض آنها را نیز تنظیم نماید.
 تکرار شماره گیری :توسط این کلید می توان لیست آخرین شماره های گرفته شده را مشاهده و شماره
گیری نمود.
 کلید هدست :با فشار این کلید می توانید کانال ارتباطی صدا از طریق هدست را فعال نمایید.
 کلید سکوت میکروفون :کاربر می تواند در حین مکالمه با فشار این کلید ،حالت سکوت را برای
میکروفون دهنی و بدنه گوشی فعال و غیرفعال سازد.
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استفاده از دهنی گوشی  /هندزفری  /هدست

Using Hands et / H ands-fr ee / H eads et

 استفاده از دهنی گوشی
برای مکالمه از طریق دهنی گوشی کافیست آنرا برداشته و شماره گیری نماییم یا ابتدا می توان شماره را
وارد نمود سپس گوشی را برداریم که به محض برداشتن گوشی ،شماره گیری انجام خواهد شد.
 استفاده از هندزفری و هدست
برای استفاده باید کلید هدست را فعال کرد که این کلید عالوه بر کلیدی که روی گوشی با همین عالمت
قرار گرفته است از طریق کلید  DSSنیز قابل تنظیم است.

رابط کاربری صفحه نمایش

Screen Us er Interfac e

تصویر - 5حالت پیش فرض صفحه نمایش

en

تصویر فوق حالت پیش فرض صفحه نمایش به جز مواقعی که پیام فوری داشته باشد را نشان می دهد .قسمت
باال یا صفحه اصلی برای نمایش وضعیت گوشی و اطالعاتی که قابل مشاهده و ویرایش می باشند و قسمت پایین
شامل کلیدهای نرم افزاریست .همچنین در این صفحه پیام ها و نشانه هایی از قبیل تماسهای از دست رفته،
پیام صوتی ،پاسخگویی خودکار و غیره نیز نمایش داده می شود.
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برای مشاهده بهتر تصاویر بزرگتر یا متن طوالنی و فیلدهای بیشتر می توان از اسکرول عمودی کمک گرفت که
در تصویر زیر نمایش داده شده است و بوسیله کلیدهای پیمایش قابل استفاده می باشد.

تصویر - 6نوار اسکرول عمودی

r
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پورتال وب

Web Portal

برای دسترسی به امکانات مدیریتی وسیعتر می توان از پورتال مدیریتی دستگاه از طریق وارد کردن آدرس آی
پی در مرورگر بهره برد .برای به دست آوردن آی پی دستگاه مطابق تصویر زیر باید به کمک دکمه نرم افزاری
روی گوشی یعنی کلید  Menuوارد گزینه  Statusشویم .سپس آی پی مربوطه را در مرورگر کامپیوتری که
به شبکه متصل است وارد می کنیم.

تصویر - 7بررسی آی پی آدرس

ss
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بعد از وارد شدن به آی پی از طریق مرورگر ،تصویر زیر ظاهر می شود:

تصویر - 8تصویر ورود به پورتال مدیریت تحت وب

ge

Figure 8 - Web Por tal Login Pag e

در این مرحله باید نام کاربری و رمز عبور را وارد نمایید که پیش فرض برای هردو " "adminمی باشد.
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p

راه اندازی

جهت استفاده از گوشی برای برقراری تماس یا پاسخ ،الزم است گوشی در شبکه قرار گیرد و حداقل یکی از الین
ها با توجه به تنظیمات انجام شده در سرور پیکربندی و فعال شود.

N

پیکربندی شبکه

شروع استفاده از گوشی وابسته به اتصال شبکه می باشد .گوشی های تلفن آنالوگ با اتصال به سیم تلفن کار
خود را شروع می نمایند اما این گوشی ها تحت شبکه کار می کنند.
برای فعالسازی دستگاه ابتدا می بایست پارامترهای شبکه تنظیم شوند برای این کار از طریق کلید نرم افزاری
باید وارد گزینه های زیر شوید:
][Menu] -> [Settings] -> [Advanced Settings] -> [Network] -> [Network Settings

لطفاً توجه فرمایید! اگر عالمت و آیکون مربوط به شبکه در صفحه نمایش گوشی مانند عالمت زیر باشد
نشانه آن است که اتصال به شبکه برقرار نیست بنابراین باید مواردی از قبیل کابل شبکه ،سوئیچ
شبکه ،روتر یا مودم و غیره بررسی شود .مطمئناً در حالت  POEاگر اتصال برقرار نباشد گوشی روشن

نخواهد شد.
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سه حالت کلی جهت پیکربندی آی پی گوشی وجود دارد:



حالت داینامیک یا DHCP
در این حالت تنظیمات شبکه و آی پی بصورت اتوماتیک از سرور دریافت می شود و نیازی به هیچ گونه
تنظیم دستی نیست.
استفاده از این حالت برای اکثر کاربران توصیه می شود.



حالت استاتیک یا دستی
این حالت به کاربران اجازه می دهد تا تمام پارامترهای شبکه از جمله آی پی را بصورت دستی تنظیم
نمایند .این حالت معموالً توسط کاربرانی استفاده می شود که مایلند یک آی پی ثابت در شبکه را به
گوشی خود اختصاص دهند.



حالت PPPoE
این حالت معموالً توسط کاربرانی استفاده می شود که می خواهند گوشی خود را به یک مودم یا روتری
متصل نمایند که ارتباط خود را از طریق  PPPoEارائه می دهد .کاربر باید نام کاربری و رمز عبوری را
که از ارائه دهنده سرویس دریافت نموده را تنظیم نماید.

در حالت پیش فرض ،گوشی بصورت اتوماتیک یا  DHCPتنظیم شده است.
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پیکربندی الینs
یک الین یا اکانت  SIPابتدا می بایست در مرکز تلفن تعریف شده باشد .پیکربندی الین مانند فعالسازی یک
سیم کارت مجازی موبایل عمل می کند .قبل از اینکه یک سیم کارت در گوشی موبایل فعال شود و شروع به کار
کند در سیستم مرکز تلفنی ارائه دهنده سرویس ثبت شده است .زمانی که اطالعات احراز هویت کاربر و آدرس
سرور در گوشی تنظیم شود دستگاه به اصطالح رجیستر می شود و قابل استفاده است.

برای تنظیم الین ها با استفاده از کلید نرم افزاری وارد گزینه های زیر شوید:
][Menu] -> [Settings] -> [Advanced Settings] -> [Accounts] -> [SIP1] / [SIP2] -> [Basic Settings

لطفاً توجه بفرمایید! برای ورود به  Advanced Settingsالزم است که پین کد را وارد نمایید و
پین کد پیش فرض " "123می باشد.

پارامترهای مربطه در تصاویر زیر قابل مشاهده می باشد.

تصویر - 9پیکربندی آدرس سرور SIP
s
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تصویر - 10پیکربندی پورت سرور SIP
t

تصویر - 11پیکربندی نام کاربری SIP
e
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تصویر  - 12پیکربندی نام احراز هویت SIP
e

تصویر - 13پیکربندی رمز احراز هویتd
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تصویر - 14پیکربندی نام نمایشی e

تصویر - 15فعالسازی و غیرفعالسازی Outbound Proxy
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تصویر - 16فعالسازی و غیرفعالسازی اکانت Sip

بعد از انجام تنظیمات می توانید توسط دکمه  OKیا  Saveتغییرات را ذخیره نمایید.
کاربرانی که می خواهند گزینه های بیشتری را تنظیم نمایند می توانند از پورتال مدیریتی تحت وب یا گزینه
 Advanced Settingsاستفاده نمایند و پس از ورود از طریق دکمه های باال و پایین پیمایش گزینه ها را
مشاهده یا ویرایش نمایند.

 Fتصویر - 17پیکربندی پیشرفته گزینه های الین
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تصویر - 21پیکربندی حالت DTMF

تصویر - 18پیکربندی دامنه SIP

تصویر - 22فعالسازی و غیرفعالسازی STUN

تصویر - 19شماره گیری بدون اکانت ثبت شدهl

تصویر - 23پیکربندی پورتt

تصویر - 20فعالسازی و غیرفعالسازی ناشناسs

e

n
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تصویر - 27پیکربندی شماره پارک r

تصویر - 24پیکربندی نوع زنگe

تصویر - 28پیکربندی شماره پیوستن به تماس r

تصویر - 25پیکربندی شماره MWI

تصویر - 29فعالسازی تماس های از دست رفته l

تصویر - 26پیکربندی شماره پیکاپ r
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تصویر - 31فعالسازی یا غیرفعالسازی SCA

تصویر - 30فعالسازی همگام سازی

c

لطفاً توجه فرمایید! برای تنظیم و استفاده از  STUNیا Outbound Proxy Server
روی گوشی باید حتماً این گزینه ها فعال باشند که برای این منظور باید وارد محیط پورتال

مدیریتی تحت وب شوید.
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استفاده از گوشی
ایجاد تماس

e

s

 الین یا اکانت پیش فرض
این گوشی استفاده از دو الین را فراهم می کند .اگر هر دو الین پیکربندی و فعال شده باشد کاربر می تواند
از طریق هر دوالین هم تماس ایجاد کند و هم تماس ها را پاسخخخخ دهد .اگر الین پیش فرض توسخخخط کاربر
پیکربندی شده با شد این الین برای تماس های خروجی ب صورت پیش فرض ا ستفاده خواهد شد که مانند
تصویر زیر در گوشه باال سمت چپ صفحه نمایش نشان داده می شود .برای تغییر الین پیش فرض و سوییچ
بین آنها می توان از دکمه های  L1و  L2استفاده نمود.
جهت فعالسازی یا غیر فعالسازی می توان از طریق گزینه های زیر این کار را انجام نمود:
در کلیدهای نرم افزاری گوشی:
][Menu] - > [Features] -> [Default Line
در محیط پورتال مدیریتی تحت وب:
Web / Phone settings/ Features

تصویر - 32الین پیش فرض e
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 حالت های شماره گیری s






وارد کردن شماره بصورت مستقیم
انتخاب از میان دفترچه تلفن
انتخاب از میان دفترچه تلفن سرویس ابری
انتخاب از بخش الگ تماس ها
انتخاب از آخرین شماره های گرفته شده

 شماره گیری و سپس گشودن کانال صوتی
برای ایجاد یک تماس کاربر ابتدا می تواند شماره را وارد کرده و سپس بوسیله روشهای زیر اقدام نماید:
دکمه  Dialدر کلیدهای نرم افزاری ،دکمه هدست یا بلندگو ،برداشتن گوشی ،استفاده از دکمه های الین.

تصویر -33شماره گیری پیش از گشودن کانال صوتی d
 گشودن کانال صوتی و سپس شماره گیری
روش دیگر ایجاد تماس این است که ابتدا کانال صوتی را از طریق یکی از گزینه های زیر بگشاییم و سپس
شماره گیری نماییم:
برداشتن گوشی ،دکمه هدست یا بلندگو ،دکمه الین ها.
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تصویر - 34شماره گیری پس از گشودن کانال صوتی d
لطفاً توجه فرمایید! برخی کاربران عادت دارند که برای شماره گیری از کلید مربع  #استفاده نمایند.
برای این کار ابتدا الزم است که این ویژگی در محیط پورتال مدیریتی تحت وب در بخش زیر فعال
گردد:
”[Line] -> [Dial Plan] -> “Basic Settings
 لغو تماس
اتمام یا لغو تماس از طریق دکمه  Endیا بستن کانال صوتی از طریق گذاشتن گوشی امکانپذیر است.
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تصویر  - 35تماس خروجی y
 پاسخگویی تماس
زمانیکه گوشی در حالت آماده به کار به سر می برد و یک تماس ورودی ایجاد می شود صفحه نمایش گوشی
مطابق تصویر زیر است.

تصویر - 36نمایش تماس ورودی

n

کاربر می تواند از طریق برداشتن گوشی ،دکمه های هدست ،بلندگو OK ،و  Answerبه تماس ورودی
پاسخ دهد .برای انتقال آنی تماس می توان از کلید  Divertو برای رد تماس از کلید  Rejectاستفاده نمود.
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مکالمه

n

تصویر - 37نمایش حالت مکالمه

 -1کانال صوتی :این آیکون کانال صوتی در حال استفاده را نمایش می دهد.
 -2الین فعلی :این الین در حال مکالمه می باشد.
 -3تماس گیرنده :نام یا شماره تماس گیرنده.
 -4مدت مکالمه :مدت زمان از شروع مکالمه
 -5تعداد صفحات :تعداد صفحاتی که کاربر می تواند از طریق کلیدهای پیمایش به سمت باال و پایین وارد
آنها شود.
 حالت انتظار در مکالمه و بازگشت به مکالمه
کاربر می تواند از طریق دکمه  Holdحالت انتظار در مکالمه را برای تماس گیرنده فعال سازد و همچنین از
طریق دکمه و آیکون  Resumeشخص تماس گیرنده را به مکالمه باز گرداند.
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تصویر - 38صفحه انتظار مکالمه n
 اتمام مکالمه
برای خاتمه دادن به تماس می توان گوشی را قطع کرد یا اگر با هدست صحبت می کنیم با زدن دکمه هدست
کانال صوتی را ببندیم.
لطفاً توجه فرمایید! در صورتیکه تماس گیرنده از طریق دکمه  Holdدر حالت انتطار مکالمه به سر می برد
ابتدا باید توسط دکمه  Resumeاز حالت انتظار خارج شود و سپس کانال صوتی را ببندیم .اگر در حالت
انتظار گوشی را قطع کنیم طرف مقابل همچنان در حالت انتظار خواهد ماند.

ایجاد یا پاسخگویی دومین تماس

l

این دستگاه قادر است از دو تماس همزمان پشتیبانی کند .زمانیکه تماس برقرار است می توان تماسی دیگر
را ایجاد یا پاسخگویی کرد.
 دومین تماس ورودی
زمانی که یک تماس ایجاد شده و کاربر در حال مکالمه است اگر تماس ورودی دیگری ایجاد شود در صفحه
نمایش نشان داده خواهد شد .در این حالت زنگ گوشی به صدا در نخواهد آمد اما چراغ باالی گوشی چشمک
می زند و یک صدای بوق از بلندگوی دهنی پخش خواهد شد .در صورت پاسخگویی به تماس دوم ،تماس اول
بصورت خودکار به حالت انتظار مکالمه تغییر خواهد کرد.
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تصویر -39نمایش دومین تماس ورودی n
 دومین تماس خروجی
برای ایجاد دومین تماس کاربر می تواند از دکمه  XFERاز طریق الین فعال یا دکمه الین غیرفعال استفاده
نماید.
 سوییچ بین دو تماس
زمانیکه دو تماس برقرار می شود کاربر می تواند هردو تماس را مانند تصویر زیر مشاهده نماید.
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تصویر - 40تماس های دوگانه

s

کاربر می تواند توسط دکمه های باال و پایین پیمایش برای انتقال بین صفحات را انجام دهد و از طریق دکمه
های  Holdو  Resumeتماس ها را سوئیچ نماید.
 اتمام یک تماس
کاربر می تواند از طریق گذاشتن گوشی تماس را قطع کند در هرصورت کانال صوتی باید قطع گردد که اینکار
توسط دکمه  Endنیز می تواند انجام گیرد .نکته اینجاست که اگر طرف مقابل در حالت  Holdباشد و گوشی
را قطع کنیم تماس قطع نخواهد شد و حتما باید ابتدا از حالت انتظار به مکالمه باز گردد.

ادغام یا تقسیم دو تماس ( کنفرانس  3طرفه)

)e

زمانی که دو تماس برقرار شده است کاربر می تواند هر دو تماس را با کلید  Confوارد کنفرانس نماید و
زمانیکه هردو تماس وارد کنفرانس شدند توسط دکمه  Splitمی تواند آنها را تفکیک کند.
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تصویر - 41کنفرانس l

انتقال مکالمه

r

زمانیکه کاربر درحال مکالمه است و می خواهد مکالمه را به شخص دیگری منتقل کند دو راه انتقال وجود
دارد انتقال با هماهنگی و انتقال مستقیم بدون هماهنگی.

 انتقال با هماهنگی
انتقال مکالمه با هماهنگی به عنوان یک روش مودبانه محسوب می شود زیرا ابتدا منتظر پاسخ و تایید شخص
دوم می مانیم و سپس مکالمه را انتقال می دهیم که این کار توسط دکمه  XFERانجام می گیرد .یعنی
ابتدا شخص اول را در حالت انتظار قرار داده شخص دوم را شماره گیری می نماییم و پس از هماهنگی دکمه
انتقال را می زنیم.
 انتقال مستقیم
انتقال مکالمه مستقیم بدون هماهنگی به عنوان روشی کورکورانه محسوب می شود .در این روش زمانیکه
دکمه انتقال را می زنیم و شخص اول به حالت انتظار می رود پس از شماره گیری شخص دوم می توانیم
مجدداً توسط دکمه انتقال ،مکالمه را بصورت مستقیم منتقل نماییم .در واقع این روش مانند این است که ما
به شخص اول کمک می کنیم تا شخص دوم را بصورت مستقیم شماره گیری نمایند در صورتیکه شخص دوم
پاسخگوی تماس باشد این تماس موفقیت آمیز خواهد بود.
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لطفاً توجه فرمایید! جهت مشاهده موارد بیشتر پیکربندی پیشرفته انتقال مکالمه می توانید به
بخش  8.14الین ها  Dial Plan /مراجعه نمایید.

استفاده از دفترچه تلفن

k

کاربر می تواند اطالعات مخاطبین را در دفترچه تلفن ذخیره نموده و از طریق دفترچه تلفن شماره گیری
نماید .برای مشاهده و مدیریت دفترچه تلفن مطابق تصویر زیر می توان از کلید نرم افزاری  Dirاستفاده نمود.
در حالت پیش فرض دفترچه تلفن خالی است که در همین بخش می توان مخاطب یا مخاطبین را بصورت
دستی یا از طریق الگ تماس افزود.

تصویر - 42صفحه دفترچه تلفن

n

لطفاً توجه فرمایید! دفترچه تلفن در مجموع می تواند تا  500ورودی را ذخیره نماید.
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تصویر - 43دفترچه تلفن خالیست

y

زمانی که چند مخاطب در دفترچه تلفن ذخیره شده باشد بصورت لیست و به ترتیب حروف الفبا در این بخش
به نمایش در خواهد آمد که کاربر می تواند از طریق دکمه های باال و پایین پیمایش مخاطبین را جستجو
نماید و با نگه داشتن انگشت روی کلیدهای باال و پایین این کار سریعتر انجام خواهد شد .با استفاده از دکمه
 OKبر روی هر مخاطب می توانید وارد صفحه اطالعات مخاطب شوید.

تصویر - 44جستجو در دفترچه تلفن k
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افزودن  /ویرایش  /حذف مخاطب

t

جهت افزودن مخاطب جدید ،می توان از دکمه  Addاستفاده نمود و اطالعات مخاطب را که شامل موارد زیر
می شود می توانیم ذخیره نماییم:
 نام مخاطب شماره تلفن شماره همراه شماره دیگر نوع زنگ گوشی -گروه مخاطبین

تصویر - 45افزودن مخاطب جدید

t

جهت ویرایش مخاطب می توانیم از کلید  Optionوسپس  Editاستفاده نماییم .برای حذف مخاطب ابتدا
 Optionسپس  Deleteو در نهایت  Yesرا می زنیم.

افزودن  /حذف  /ویرایش گروه

p

گزینه های گروه نیز مشابه بخش باال عمل می کند.
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 Fتصویر - 46فهرست گروه ها

جستجو و افزودن  /حذف مخاطبین در گروه

p

کاربر می تواند مخاطبین را در یک گروه از طریق باز کردن آن گروه با دکمه  OKجستجو نماید.

تصویر - 47جستجوی مخاطب در گروه p
زمانیکه کاربر وارد فهرست مخاطبین یک گروه شده است می تواند از طریق دکمه های  Addو Option
مخاطبین در این گروه را مدیریت نماید.
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تصویر - 48افزودن و حذف مخاطبین در گروه p

استفاده از دفترچه تلفن سرویس ابری

k

دفترچه تلفن سرویس ابری به کاربران اجازه می دهد تا دفترچه تلفن را از سرور دانلود و استفاده نمایند .این
امکان برای کاربران یک شرکت یا سازمان که دارای یک دفترچه تلفن مشترک در یک سرور را دارند بسیار
مفید می باشد.
برای انتقال یا دانلود دفترچه تلفن همراه و گوشی های موبایلی که از این سرویس پشتیبانی می کنند نیز می
توان از این قابلیت استفاده نمود.

لطفاً توجه فرمایید! دفترچه تلفن سرویس ابری تنها زمانی که ارتباط برقرار باشد بصورت موقت
شروع به دانلود مخاطبین می نماید .این امر نسبت به حجم اطالعات زمانبر خواهد بود بنابراین
پیشنهاد می شود کاربران در ذخیره مخاطبین از منبع ابری اولویت بندی داشته باشند.
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تصویر - 49فهرست دفترچه تلفن های سرویس ابری t

گشودن دفترچه تلفن سرویس ابری

k

در صفحه دفترچه تلفن سرویس ابری کاربر می تواند توسط دکمه  Enterیا  OKیک دفترچه را بگشاید.
گوشی دانلود اطالعات را آغاز خواهد کرد .در صورتیکه دانلود با شکست مواجه شد هشداری به نمایش گذاشته
می شود.
زمانیکه دانلود با موفقیت کامل شود کاربر می تواند استفاده از دفترچه را با جستجو یا شماره گیری در لیست
دفترچه تلفن ابری آغاز نماید.

تصویر - 50دانلود دفترچه تلفن سرویس ابری k
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تصویر - 51جستجو در دفترچه تلفن سرویس ابری k

الگ تماس ها

s

این دستگاه می تواند تا  630الگ تماس را در خود حفظ نماید که کاربر می تواند توسط دکمه History
لیست سوابق تماس از جمله تماس های ورودی و خروجی و تماس های از دست رفته را بررسی نماید.
همچنین توسط دکمه های باال و پایین پیمایش می تواند لیست را مرور کرد.
هر الگ تماس در خود "نوع تماس" و "شماره یا نام شخص مقابل" را نمایش می دهد که با دکمه  OKمی
توان جزئیات بیشتری را مشاهده و مدیریت نمود.

تصویر - 52الگ تماس ها s

تهران ،ولیعصر ،باالتر از ساعی ،ایستگاه سی و دوم ،بن بست چمن ،پالک  ،2طبقه اول ،واحد  3تلفن021-42509 :

sales@cytco.net

47

www.cytco.net

اگر کاربر بخواهد به عنوان مثال فقط لیست تماس های از دست رفته را مشاهده نماید از طریق کلیدهای چپ
و راست پیمایش می تواند دسته بندی نوع تماس را تفکیک کرده و لیست هر کدام را جداگانه مشاهده نماید.
= تماس های از دست رفته
= تماس های ورودی
= تماس های خروجی

تصویر - 53فیلتر نوع الگ تماس e

پیام صوتی

e

در صورتیکه سرور سیستم تلفنی از پیام صوتی پشتیبانی نماید و این گزینه برای داخلی ها فعال باشد کاربران
می توانند از این ویژگی بهره ببرند به این صورت که اگر کاربری نتواند تماسی را پاسخ دهد شخص تماس
گیرنده می تواند پیام صوتی بگذارد که در سرور ذخیره می شود و از طریق گوشی می توان آن را دریافت و
گوش کرد .عالمت دریافت پیام صوتی مطابق تصویر زیر است:

تهران ،ولیعصر ،باالتر از ساعی ،ایستگاه سی و دوم ،بن بست چمن ،پالک  ،2طبقه اول ،واحد  3تلفن021-42509 :

sales@cytco.net

48

www.cytco.net

تصویر - 54اعالم پیام صوتی جدید n
برای استفاده از پیام صوتی ابتدا باید شماره یا کد مربوطه را در گوشی مطابق دستورالعمل زیر پیکربندی
نمایید:
 -1از دکمه  Menuوارد  Applicationsشوید یا دکمه پیام صوتی را فشار دهید تا وارد بخش پیام صوتی
شوید.
 -2الین مورد نظر را از طریق دکمه  Editبرای ویرایش انتخاب نمایید.

تصویر - 55نمایش پیغام صوتی n
 Mode -3باید به حالت  Enabledتغییر کند.
 -4شماره کد ارتباطی به صندوق صوتی را در فیلد  Telوارد نمایید .به عنوان مثال شماره پیش فرض برای
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اتصال به صندق صوتی در الستیکس  *97و در  3CXکد  *4می باشد.
 -5در انتها از طریق دکمه  Saveتغییرات را ذخیره کنید.

تصویر - 56پیکربندی شماره پیغام صوتی r

وضعیت مشغول یا "مزاحم نشوید"

b

کاربر می تواند جهت رد تماس ها حتی در صورت فعال بودن انتظار تماس یا  Call Waitingاز ویژگی
 DNDاستفاده نماید که برای هر الین بصورت جداگانه می تواند فعال شود.
روش فعالسازی و غیرفعالسازی حالت مزاحم نشوید برای همه الین ها:
 دکمه مشغول یا  DNDاز کلیدهای نرم افزاری را فشار دهید زمانیکه عالمت  DNDمانند تصویر زیر بهنمایش در آمد نشانه این است که این ویژگی فعال شده است .در صورتیکه دوباره این دکمه را فشار دهیم این
وضعیت غیر فعال می شود.
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تصویر - 57فعال شدن  DNDدر همه الین ها s
در صورتیکه که کاربر بخواهد این وضعیت را برای هر الین بصورت مستقل فعال یا غیر فعال سازد می تواند
مطابق دستورالعمل زیر اقدام نماید:
 -1از طریق دکمه  Menuوارد گزینه  Featuresمی شویم.
 -2وارد گزینه  DNDیا مشغول شده توسط کلیدهای چپ و راست پیمایش می توانیم  Modeرا تغییر داده
و هر الین را فعال یا غیرفعال سازیم.
 -3تغییرات را از طریق دکمه  Saveذخیره می نماییم.

تصویر - 58پیکربندی  DNDدر الین

e
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پاسخگویی خودکار

g

کاربر می تواند ویژگی پاسخگویی خودکار را برای هر الین بصورت مستقل فعال سازد که این ویزگی مشمول
انتظار تماس نمی شود.
دستورالعمل فعالسازی یا غیرفعالسازی ویژگی پاسخگویی خودکار:
 -1از دکمه نرم افزاری  Menuوارد گزینه  Featuresمی شویم.
 -2در این بخش وارد گزینه  Auto Answerمی شویم.
 -3برای پیکربندی یک الین بخصوص و تغییر گزینه ها می توانیم از دکمه های پیمایش استفاده کنیم.
 -4پیش فرض تاخیر برای پاسخگویی خودکار  5ثانیه است که می توان آنرا تغییر داد.
 -5درنهایت از طریق دکمه  Saveتغییرات را ذخیره می کنیم.

تصویر - 59پیکربندی پاسخ خودکار بر روی الین 1 1

تصویر – 60فعال شدن پاسخگویی خودکار بر روی الین 1 1
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انتقال تماس

d

انتقال تماس به عنوان "دایورت" شناخته می شود .کاربر می تواند توسط این ویژگی ،پاسخگویی تماس های
ورودی به هر الین را روی یک شماره دیگر منتقل نماید.
سه نوع انتقال تماس:
 -1انتقال بی قید و شرط تماس  -انتقال تمامی تماس های ورودی به یک شماره دلخواه
 -2انتقال تماس در صورت اشغالی – زمانی که کاربر اشغال باشد تماس ها به یک شماره دلخواه
منتقل خواهد شد.
 -3انتقال تماس در صورت عدم پاسخگویی – زمانیکه کاربر پس از زمان تاخیر در نظر گرفته شده
برای تماس ،پاسخ ندهد تماس منتقل خواهد شد.
پیکربندی انتقال تماس در گوشی:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

از کلید نرم افزاری  Menuوارد گزینه  Featuresمی شویم.
در این بخش وارد گزینه  Call Forwardمی شویم.
الین مورد نظر را از طریق دکمه های پیمایش انتخاب نموده و با دکمه  Enterوارد تنظیمات می
شویم.
نوع انتقال تماس را از طریق دکمه های پیمایش باال و پایین انتخاب می نماییم.
از طریق دکمه  Enterشماره دلخواه جهت انتقال تماس و زمان تاخیر را پیکربندی می کنیم.
در نهایت از طریق دکمه های  Saveیا  OKتغییرات را ذخیره می کنیم.

تصویر - 61انتخاب الین برای پیکربندی انتقال تماس

n
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تصویر - 62انتخاب نوع انتقال تماس

e

تصویر - 63پیکربندی و فعالسازی انتقال تماس r

تصویر - 64تنظیم زمان تاخیر برای انتقال تماس در حالت عدم پاسخگویی

r
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تنظیمات گوشی
تنظیم بلندی صدا
-1
-2
-3
-4
-5

s

e

از طریق دکمه نرم افزاری منو در گوشی وارد گزینه تنظیمات یا  Settingsمی شویم.
از بخش  Basic Settingsوارد گزینه  Voice Volumeمی شویم.
در این بخش توسط دکمه  Enterوارد هرکدام از گزینه های ، Handset Volume
 Handsfree Volumeویا  Headset Volumeشویم.
جهت تغییر بلندی صدا از دکمه های چپ و راست پیمایش استفاده می نماییم.
در نهایت توسط دکمه های  Saveیا  OKتنظیمات را دخیره می سازیم.

تنظیم نوع و صدای زنگ
-1
-2
-3

-4

e

از طریق دکمه نرم افزاری منو وارد تنظیمات یا  Settingsمی شویم.
از بخش  Basic Settingsوارد گزینه  Ring Settingsمی شویم.
در این بخش دو گزینه  Ring Volumeو  Ring Typeوجود دارد که از طریق دکمه Enter
وارد هر بخش شده و تنظیمات مربوطه را انجام می دهیم Ring Volume .شامل بلندی صدا برای
دهنی و بلندگوی گوشی می شود و  Ring Typeشامل تعیین نوع زنگ گوشی می شود که با
کلیدهای چپ و راست پیمایش قابل تنظیم است.
درنهایت از طریق دکمه  OKیا  Saveتغییرات را ذخیره می کنیم.

تنظیم حالت ذخیره انرژی صفحه نمایش
-1
-2
-3
-4

g

از طریق دکمه نرم افزاری منو وارد تنظیمات یا  Settingsمی شویم.
از بخش  Basic Settingsوارد گزینه  Screen Settingsمی شویم.
در این بخش وارد گزینه  Energysavingشده از طریق دکمه های چپ و راست پیمایش
می توانیم حالت صرفه جویی در انرژی و همچنین زمان اجرای این حالت را تغییر دهیم.
درنهایت از طریق دکمه  OKیا  Saveتغییرات را ذخیره می کنیم.
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تنظیم تاریخ و زمان دستگاه
-1
-2
-3
-4

e

از طریق دکمه نرم افزاری منو وارد تنظیمات یا  Settingsمی شویم.
از بخش  Basic Settingsوارد گزینه  Time & Dateمی شویم.
از طریق دکمه های پیمایش می توانیم پارامترها را تغییر دهیم.
درنهایت از طریق دکمه  OKیا  Saveتغییرات را ذخیره می کنیم.
جدول - 1تنظیمات زمان s
شرح

پارامترها

اتوماتیک و دستی

Mode

آدرس سرور

SNTP Server

انتخاب منطقه زمانی

Timezone

انتخاب منطقه فعلی

Location

فعالسازی یا غیرفعالسازی زمان صرفه جویی نور در روز

Daylight Saving Time

نمایش ساعت بصورت  12ساعت

12-Hour Clock

انتخاب حالت نمایش تاریخ و زمان

Format

تنظیم زبان گوشی
-1
-2
-3
-4

e

از طریق دکمه نرم افزاری منو وارد تنظیمات یا  Settingsمی شویم.
از بخش  Basic Settingsوارد گزینه زبان یعنی  Languageمی شویم.
از طریق دکمه های پیمایش زبان را تغییر می دهیم.
درنهایت از طریق دکمه  OKیا  Saveتغییرات را ذخیره می کنیم.

ریبوت یا راه اندازی مجدد دستگاه

e

 -1از طریق دکمه نرم افزاری منو ،گزینه مربوطه یعنی  Reboot Systemرا پیدا می کنیم.
 -2روی این گزینه رفته و دکمه  OKیا  Enterرا می زنیم تا با سوال ? Reboot Nowمواجه شویم.
 -3با فشردن دکمه های  OKیا  Yesریبوت انجام می شود و در صورت زدن دکمه  Noاز این بخش
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خارج می شویم و ریبوت لغو می شود.

تنظیم مجدد دستگاه به حالت پیش فرض کارخانه:
-1
-2
-3
-4

Reset to Factory Default

از طریق دکمه نرم افزاری منو وارد تنظیمات یا  Settingsمی شویم.
باید وارد بخش  Advanced Settingsشویم .رمز پیش فرض  123می باشد.
روی گزینه  Reset to Defualtرفته و  Enterرا می زنیم تا با سوال مربوطه مواجه شویم.
با فشردن دکمه های  OKیا  Yesدستور ریست انجام می شود و در صورت زدن دکمه  Noاز این
بخش خارج می شویم و ریست لغو می شود.
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پورتال تحت وب

l

احراز هویت در پورتال تحت وب

n

کاربر باید پس از وارد نمودن آی پی گوشی در مرورگراز طریق وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد محیط
مدیریتی تحت وب گوشی شود.
نام کاربری و رمز عبور پیش فرض کلمه  adminمی باشد که قابل تنظیم و تغییر نیز هست.

تماس تحت وب

l

کاربر عالوه بر گوشی از طریق وب نیز می تواند با شماره گیری تماس ایجاد کند ،تماسی را پاسخ دهد وحتی
تماسی را قطع کند.
با این روش کانال صوتی تماس ها رو بلندگو و میکروفون بدنه گوشی فرستاده می شود و از دکمه های موجود
در گوشه سمت راست باالی صفحه پورتال تحت وب مطابق تصویر زیر برای شماره گیری و پاسخگویی می
توان استفاده نمود و برقراری یا قطع تمام تماس ها بدون لمس گوشی امکانپذیر خواهد بود.

لطفاً توجه فرمایید! برقراری تماس در این روش محدود به یک تماس می باشد و امکان ایجاد یا
پاسخگویی به دومین تماس همزمان وجود ندارد.

تصویر - 65تماس تحت وب s
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تصویر - 66درج شماره و انتخاب الین برای تماس تحت وب e

اطالعات سیستم

SYSTEM / Information

در این بخش کاربر کاربر می تواند اطالعات گوشی را که شامل موارد زیر می شود مشاهده نماید.
 مدل نسخه سخت افزاری نسخه نرم افزاری مقدار زمان روشن بودن دستگاه آخرین مقدار روشن بودن دستگاه اطالعات حافظهاطالعات بخش شبکه شامل:
 حالت شبکه آدرس مک آی پی Subnet Mask Default Gatewayاطالعات بخش اکانت شامل:
 داخلی الین ها -وضعیت اکانت

تهران ،ولیعصر ،باالتر از ساعی ،ایستگاه سی و دوم ،بن بست چمن ،پالک  ،2طبقه اول ،واحد  3تلفن021-42509 :

sales@cytco.net

59

www.cytco.net

SYSTEM / Account
در این بخش کاربر می تواند نام کاربری و رمز عبور را تغییر دهد .کاربرانی که به عنوان مدیر ثبت شده اند
می توانند این بخش را مدیریت کنند به عنوان مثال کاربر جدید اضافه نمایند یا رمز عبور را تغییر دهند.
دو نوع دسترسی کاربری و مدیریتی برای کاربران وجود دارد .اگر اکانتی را به عنوان کاربر ایجاد کنیم محدودیت
هایی در برخی بخش ها خواهد داشت.
لطفاً توجه داشته باشد! نام کاربری و رمزعبور پیش فرض برای ورود به پورتال وب ’ ‘adminمی باشد.

SYSTEM / Configurations
در این بخش کاربرانی که دسترسی مدیریتی دارند می توانند تنظیمات دستگاه را بصورت بکاپ استخراج یا
وارد نمایند همچنین تنظیمات را به پیش فرض کارخانه بازگردانی کنند.

SYSTEM / Upgrade
این دستگاه می تواند بصورت دوره ای و آنالین بر روی سرور ابری ،ارتقا نسخه نرم افزاری را چک کند و
بصورت خودکار بروزرسانی را انجام دهد .در عین حال بصورت دستی نیز می توان فایل بروزرسانی را آپلود
کرده و گوشی را بروزرسانی نماییم.

SYSTEM / Auto Provision
قابلیت دریافت خودکار تنظیمات کمک می کند تا مسئولین پشتیبانی یا مدیران آی تی بتوانند به راحتی
حجم باالیی از داخلی ها و گوشی ها را مدیریت و تنظیم نمایند .پیکربندی این بخش بستگی به سرور تلفنی
دارد.

SYSTEM / Tools
در این بخش ابزاری وجود دارد که به رفع ایراد و بررسی دقیق مشکالت کمک می کند که جزئیات بیشتر را
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در بخش رفع ایراد می توانید مطالعه بفرمایید.

NETWORK / Basic
در این صفحه می توان پارامترها و نوع شبکه را تنظیم کرد.

NETWORK / Advanced
در بخش تنظیمات پیشرفته شبکه می توان جزئیات بیشتر شبکه ای را پیکربندی نمود که مخصوص
متخصصین شبکه می باشد.

NETWORK / VPN
کاربر در این بخش می تواند تنظیمات مربوط به وی پی ان را پیکربندی نماید .جزئیات بیشتر در بخش مربوطه
قابل مشاهده است.

LINES / SIP
در این بخش می توانید الین ها را پس از انتخاب پیکربندی نمایید.
جدول - 2پیکربندی الین از طریق وب b
پارامترها

شرح
Basic Settings
وضعیت الین

Line Status

نام کاربری مربوط به اکانت تعریف شده داخلی مورد
نظر در سرور تلفنی

Username

نامی که به نمایش در می آید

Display Name
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نام احراز هویت داخلی که در سرور تلفنی تعریف شده
است

Authentication Name

رمز احراز هویت داخلی مطابق با سرور تلفنی

Authentication Password

آدرس آی پی یا دامنه سرور تلفنی

SIP Proxy Server Address

پورت سرور تلفنی که پیش فرض  5060می باشد

SIP Proxy Server Port

آدرس سرور Outbound

Outbound Proxy Address

پورت سرور  Outboundکه پیش فرض  5060می
باشد

Outbound Proxy Port

دامنه سیپ در صورتی که مورد نیاز باشد

Realm

فعالسازی الین در گوشی

Activate
Codec Settings

ترتیب اولویت استفاده از کدک ها
Advanced Settings
Call Forward Unconditional
فعالسازی انتقال بی قید و شرط تماس یا دایورت
Call Forward Number for
تنظیم شماره دلخواه برای انتقال تماس به این شماره
Unconditional
Call Forward on Busy
فعالسازی انتقال تماس در حالت اشغال
Call Forward Number for Busy
تنظیم شماره دلخواه برای انتقال تماس به این شماره
در صورت اشغالی
فعالسازی انتقال تماس در حالت عدم پاسخگویی

Call Forward on No Answer

تنظیم شماره دلخواه برای انتقال تماس به این شماره
در حالت عدم پاسخگویی

Call Forward Number for No
Answer

زمان تاخیر در عدم پاسخگویی یا مهلت زمانی پاسخ
به تماس قبل از انتقال

Call Forward Delay for No Answer

فعالسازی هات الین به اینصورت که با درج یک
شماره می توانید پس از برداشتن گوشی یا باز شدن
کانال صوتی به هر شکل با شماره مورد نظر بصورت
خودکار تماس ایجاد شود

Enable Hotline

تنظیم شماره دلخواه برای هات الین

Hotline Number

تنظیم زمان تاخیر یا مهلت شماره گیری قبل از
استفاده از هات الین

Hotline Delay

فعالسازی پاسخگویی خودکار به این صورت که تمام

Enable Auto Answering
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تماس های ورودی پس از یک زمان معین از لحظه
ارتباط بصورت خودکار پاسخ داده شود یعنی کانال
صوتی مانند برداشتن گوشی گشوده شود
تنظیم زمان تاخیر یا مهلت پاسخگویی قبل از
پاسخگویی خودکار

Auto Answering Delay

فعالسازی اشتراک در دریافت پیام صوتی اطالع رسانی
ها ،این قابلیت زمانی کار می کند که در سرور تلفنی
نیز فعال باشد

Subscribe For Voice Message

تنظیم شماره برای شنیدن یا بازیابی پیام صوتی

Voice Message Number

تنظیم فاصله اشتراک اطالع رسانی پیام صوتی

Voice Message Subscribe Period

فعالسازی وضعیت مشغول یا مزاحم نشوید
به اینصورت که تمام تماس های ورودی رد داده
خواهند شد

Enable DND

رد تمام تماس هایی که ناشناس هستند و کالر آیدی
مشخصی ندارند

Blocking Anonymous Call

تنظیم گوشی برای استفاده از کد  182در پاسخ
انتظار تماس

Use 182 Response for Call waiting

تنظیم استاندارد برای ناشناس ها

Anonymous Call Standard

تنظیم امکان تماس توسط پروکسی بدون ثبت داخلی
در سرور تلفنی

Dial Without Registered

تنظیم عامل کاربری

User Agent

استفاده از صف در نام نمایشی

Use Quote in Display Name

تنظیم نوع صدای زنگ برای این الین

Ring Type

نوع کنفرانس که شامل استفاده از گوشی و استفاده از
سرور می شود

Conference Type

تنظیم شماره برای ارتباط به اتاق کنفرانس زمانیکه
نوع کنفرانس سرور باشد

Server Conference Number

مهلت زمانی انتقال مکالمه

Transfer Timeout

امکان افزودن پارامترهای بیشتر به فیلد مخاطب

Enable Long Contact

در صورتیکه فعال باشد گوشی تماس های از دست
رفته را در الگ تاریخچه تماس ها ذخیره خواهد کرد

Enable Missed Call Log
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استفاده از یک کدک در تماس های ورودی

Response Single Codec

استفاده از کدهای ویژه

Use Feature Code

تنظیم کد ویژه برای شماره گیری به سمت سرور

Enable DND

تنظیم کد ویژه برای شماره گیری به سمت سرور

Disable DND

تنظیم کد ویژه برای شماره گیری به سمت سرور

Enable Call Forward Unconditional

تنظیم کد ویژه برای شماره گیری به سمت سرور

Disable Call Forward Unconditional

تنظیم کد ویژه برای شماره گیری به سمت سرور

Enable Call Forward on Busy

تنظیم کد ویژه برای شماره گیری به سمت سرور

Disable Call Forward on Busy

تنظیم کد ویژه برای شماره گیری به سمت سرور

Enable Call Forward on No Answer

تنظیم کد ویژه برای شماره گیری به سمت سرور

Disable Call Forward on No Answer

تنظیم کد ویژه برای شماره گیری به سمت سرور

Enable Blocking Anonymous Call

تنظیم کد ویژه برای شماره گیری به سمت سرور

Disable Blocking Anonymous Call

تعیین نوع سرور

Specific Server Type

تنظیم زمان انقضای اکانت سیپ

Registration Expiration

تنظیم الین برای استفاده از وی پی ان

Use VPN

تنظیم الین برای استفاده از STUN

Use STUN

تبدیل کاراکترهای عدد و حروف به کد %hh hex

Convert URI

تنظیم نوع سیگنال شماره گیری

DTMF Type

تنظیم حالت  SIP INFOبرای ارسال ’*‘ و ’ ‘#یا
’‘10و’‘11

DTMF SIP INFO Mode

تنظیم پروتکل

Transport Protocol

تنظیم نسخه SIP
تنظیم سربرگ کالر آیدی

SIP Version
Caller ID Header

ارتباط مستقیم با منبع پکت ها

Enable Strict Proxy

نمایش گوشی به جای داخلی در پیام های کپچر

Enable user=phone

در صورت فعالسازی این قابلیت کاربر می تواند از چند
گوشی بصورت همزمان استفاده نماید البته این
ویژگی وابسته به سرور و سایر گوشی ها نیز می باشد

Enable SCA

فعالسازی لیست BLF

Enable BLF List

استفاده از  DNS Serverبرای ارتباط مستقیم با
FQDN

Enable DNS SRV
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Keep Alive Type

تنظیم الین جهت استفاده از  UDPساختگی یا
پکت  SIP OPTIONبرای حفظ ارتباط با
NAT
تنظیم فاصله دوره ای انتقال پکت در این وضعیت

Keep Alive Interval

زمان همگام سازی با سرور

Sync Clock Time

تنظیم الین جهت فعالسازی تایمر اتمام تماس

Enable Session Timer

دوره اتمام زمان تایمر

Session Timeout

افزودن  Rportدر SIP headers

Enable Rport

تنظیم الین جهت پشتیبانی از PRACK SIP
message
حفظ پارامترهای احراز هویت قبلی

Enable PRACK
Keep Authentication

استفاده از پروتکل  TCPبرای تضمین قابلیت انتقال
پیام های  SIPبیش از  1500بایت

Auto TCP

ویژگی همگام سازی با سرور

Enable Feature Sync

پشتیبانی از  URIعامل کاربری قابل انتقال
()GRUU

Enable GRUU

سرور ثبت شده پکیج اشتراک را از برنامه معمولی
تلفن  BLFدریافت خواهد کرد .لطفا سرور  BLFرا
وارد کنید ،اگر سرور از بسته اشتراک پشتیبانی نمی
کند ،سرور ثبت شده و سرور اشتراک جدا خواهد شد.

BLF Server

لیست  BLFبه یک کلید  BLFاجازه می دهد تا
وضعیت یک گروه را مانیتور کند .لیست چندگانه
 BLFپشتیبانی می شود.

BLF List Number

فعالسازی رمزگذاری  SIPبرای امنیت بیشتر

SIP Encryption

وارد کردن رمز برای قابلیت رمزگذاری

SIP Encryption Key

فعالسازی رمزگذاری RTP

RTP Encryption

وارد کردن رمز برای قابلیت رمزگذاری

RTP Encryption Key
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LINES / Dial Peer / Dial Plan
این قابلیت به شما کمک می کند که قانون شماره گیری با انعطاف پذیر بیشتری داشته باشید ،می توانید به
مطالب زیر مراجعه کنید تا بدانید که چگونه از این قانون شماره گیری استفاده کنید.
شرح
دو نوع تطابق وجود دارد :تطبیق کامل یا پیش شماره.
در تطابق کامل ،کل شماره تلفن وارد می شود و
سپس بر اساس قوانین شماره گیری تنظیم می شود.
در تطابق با پیش شماره ،تنها بخشی از عدد وارد شده
به دنبال آن  Tاست .حالت پیش شماره حداکثر 30
رقم را پشتیبانی می کند.

پارامترها
Phone number

نکته :دو کاراکتر ویژه قابل استفاده می باشد.
 Xکه با هر یک رقمی که قابل شماره گیری باشد مطابقت دارد.
] [ یک محدوده یا دامنه از ارقام که می تواند یک دامنه یا لیستی از چند دامنه یا لیستی از ارقام باشد که با
عالمت کاما جداسازی شده اند.
Destination
آدرس مقصد که برای آی پی مستقیم می باشد
پورت ارسال سیگنال که پیش فرض برای SIP
 5060می باشد

Port

نام مستعار که اختیاری می باشد

Alias

نکته 4 :نوع نام مستعار وجود دارد:
 all: xxx – xxx -1با شماره تلفن جابجا می شود.
 add: xxx – xxx -2ابتدای هر شماره تلفن شماره گیری می شود
 del – -3کاراکترها از شماره تلفن حذف می شوند
 rep: xxx – xxx -4با کاراکترهای معین جابجا خواهد شد
افزودن کاراکتر در انتهای شماره تلفن که یک گزینه
اختیاری است

Suffix

تعداد ارقامی که از اول شماره حذف خواهد شد به
عنوان مثال عدد  3می تواند سه رقم اول شماره تلفن
را حذف نماید که این گزینه اختیاری می باشد.

Delete Length
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نمونه هایی از برنامه ریزی نام مستعار
این ویژگی به کاربر اجازه می دهد تا قوانین را برای ساده تر کردن شماره گیری ایجاد کند .گزینه های
مختلفی برای قوانین شماره گیری وجود دارد .مثال های زیر نشان می دهد که این قوانین چگونه کار می
کنند.
مثال  :1جایگزینی عمومی
این روش مشابه یک میانبر برای تماس به بیرون است .در صورت شماره گیری عدد  32شماره 833333
گرفته خواهد شد اما اگر  322شماره گیری شود قانون باال اعمال شده و در نتیجه عدد  8333332گرفته
خواهد شد .جایگزینی بصورت عمومی اعمال می شود.

تصویر - 67پیکربندی جایگزینی عمومی

n

مثال  :2جایگزینی محلی
برای برقراری تماس تلفنی راه دور به پکن نیاز به کد منطقه یعنی  010قبل از شماره تلفن می باشد .با استفاده
از این ویژگی می توان  010را جایگزین کرد .به عنوان مثال ،برای تماس با  62213123فقط شماره گیری
 162213123به جای  01062213123کافی می باشد.

تصویر - 68پیکربندی جایگزینی محلی

n
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مثال  :3افزودن پیش شماره
اگر شماره تماس گرفته شده با پیش شماره ثابتی باشد ،گوشی آن شماره تلفن را بصورت خودکار با پیش
شماره ارسال می کند.
به عنوان مثال ،هنگامی که کاربران شماره " "9312را شماره گیری می کنند ،دستگاه " "0079312را
ارسال می کند.

تصویر - 69افزودن پیش شماره

n

مثال  :4افزودن پس شماره
اگر شماره گرفته شده با شماره پسوند ثابت به پایان برسد ،گوشی شماره را به صورت خودکار با افزودن عدد
پسوند ارسال می کند.
به عنوان مثال ،وقتی کاربران شماره " "1383322را بگیرند ،دستگاه " "13833220088را ارسال می کند.

تصویر - 70افزودن پس شماره

n
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مثال  :5حذف
اگر شماره تماس گرفته شده با یک پیش شماره ثابت باشد ،گوشی به صورت خودکار حذف شماره پیشوند را
انجام می دهد.
برای مثال ،هنگامی که کاربران " "98322را شماره گیری می کنند ،دستگاه " "8322را ارسال می کند.

.

تصویر - 71پیکربندی حذف از شماره

n

LINES / Dial Plan

این گوشی  8نوع طرح شماره گیری را پشتیبانی می کند:
 فشار دکمه مربع  #پس از وارد سازی شماره پیکربندی طول ثابت ارقام برای شماره گیری ارسال خودکار شماره پس از چند ثانیه به سرور -استفاده از کلید مربع  #برای انتقال مستقیم مکالمه بدون هماهنگی
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-

قطع کردن گوشی برای انتقال مکالمه مستقیم پس از وارد کردن شماره شخص دوم
قطع کردن گوشی جهت انتقال مکالمه با هماهنگی پس از پاسخگویی شخص دوم
قطع کردن گوشی در کنفرانس جهت انتقال مکالمه با هماهنگی
استفاده از کلید نرم افزاری برای انتقال مستقیم مکالمه

LINES / Basic Settings
پیکربندی تنظیمات پایه برای الین ها
جدول - 3تنظیمات عمومی الین ها از طریق وب
شرح

b

پارامترها
SIP Settings

پورت  SIPبرای رد و بدل پیام های SIP

Local SIP Port

فاصله تکرار رجیستری های ناموفق

Registration Failure Retry Interval

STUN Settings
آدرس سرور STUN

Server Address

پورت سرور  STUNکه پیش فرض  3478می
باشد

Server Port

دوره اتصال مربوط به STUN

Binding Period

تنظیم زمان قطع اتصال  STUNقبل از ارسال
پیام های SIP

SIP Waiting Time

آپلود یا حذف فایل گواهی TLS

TLS Certification File
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PHONE / Features
تنظیمات مشترک امکانات گوشی
جدول - 4تنظیمات امکانات مشترک تحت وب

b

شرح

پارامترها

نوع فعالسازی حالت مشغول

DND Mode

بالک کردن تماس های خروجی

Ban Outgoing

فعالسازی حالت پاسخگویی به تماس دوم درحین
مکالمه

Enable Call Waiting

شنیدن صدای بوق حین تماس پشت خطی

Enable Call Waiting Tone

تعیین زمان قطع خودکار گوشی

Auto Hand up Delay

فعالسازی اعالم آزاد شدن شماره ای که گرفته شده و
مشغول بوده است

Enable Call Completion

در صورت غیرفعال بودن این گزینه کانال صوتی
هنگام وارد کردن شماره در گوشی باز خواهد شد

Enable Pre-Dial

پیکربندی حالت Hide DTMF

Hide DTMF

با فعالسازی این ویژگی در صورتیکه هدست متصل
باشد می توانیم توسط دکمه  Answerیا دکمه
الین به تماس پاسخ دهیم.

Auto Answer By Headset

شنیدن صدای زنگ گوشی از هدست

Ring From Headset

فعالسازی اینترکام

Enable Intercom

فعالسازی حالت سکوت حین تماس اینترکام

Enable Intercom Mute

صدای زنگ مخصوص اینترکام

Enable Intercom Tone

در صورتیکه تماس اینترکام برقرار باشد تماس ورودی
دوم رد داده می شود

Enable Intercom Barge

تنظیم شماره تماس اورژانسی ،این شماره با وجود
قفل بودن صفحه کلید نیز قابل تماس است

Emergency Call Number

زمانیکه شماره وارد شده با پیش شماره رمز آغاز می
شود ادامه شماره ها به تعدادی که در طول رمز
تنظیم شده است توسط عالمت ستاره مخفی خواهد

Enable Password Dial

تهران ،ولیعصر ،باالتر از ساعی ،ایستگاه سی و دوم ،بن بست چمن ،پالک  ،2طبقه اول ،واحد  3تلفن021-42509 :

sales@cytco.net

71

www.cytco.net

شد .به عنوان مثال اگر عدد  3را به عنوان پیش
شماره رمز قرار دهید و طول رمز  2باشد زمانیکه
شماره  34567را وارد سازید نمایش روی گوشی به
این صورت خواهد بود:
3**67
طول یا تعداد ارقام رمز

Encryption Number Length

پیش شماره رمز

Password Dial Prefix

امکان تماس به بیرون با آدرس آی پی

Allow IP Call

فعالسازی برقراری تماس برای حداکثر  10الین یا
غیرفعالسازی برای حداکثر  2الین

Enable Multi Line

فعالسازی الین پیش فرض

Enable Default Line

انتخاب خودکار گوشی برای الین موجود به عنوان
پیش فرض

Enable Auto Switch Line

کد پاسخ  SIPبرای رد تماس در حالت DND

DND Response Code

کد پاسخ  SIPدر صورت اشغال بودن الین

Busy Response Code

کد پاسخ  SIPدر صورت رد تماس

Reject Response Code

پخش صدا هنگام استفاده از کلیدهای شماره گیری
در حین مکالمه

Play Talking DTMF Tone

پخش صدا هنگام استفاده از کلیدهای شماره گیری
در حین شماره گیری

Play Dialing DTMF Tone

تغییر اولویت نمایش کالر آیدی

Caller ID Display Priority

شماره هات الین

Hotline Number

زمان تاخیر هات الین

Hotline Delay

حالت سکوت گوشی،
در این وضعیت هنگام تماس ورودی چشمک زن
بدون صدا عمل می کند

Enable Silent Mode

غیر فعالسازی سکوت برای زنگ گوشی

Disable Mute for Ring

تهران ،ولیعصر ،باالتر از ساعی ،ایستگاه سی و دوم ،بن بست چمن ،پالک  ،2طبقه اول ،واحد  3تلفن021-42509 :

sales@cytco.net

72

www.cytco.net

PHONE / Audio
تنظیمات صدا
b

 تنظیمات صدا تحت وب- 5جدول

پارامترها

شرح

First Codec

:اولین کدک شامل
G.711A/U,G.722,G.723,G.729,G.
726-32,
ILBC,AMR,AMR-WB

Second Codec

:دومین کدک شامل
G.711A/U,G.722,G.723,G.729,G.
726-32,
ILBC,AMR,AMR-WB,NONE

Third Codec

:سومین کدک شامل
G.711A/U,G.722,G.723,G.729,G.
726-32 ,
ILBC,AMR,AMR-WB,NONE

Fourth Codec

:چهارمین کدک شامل
G.711A/U,G.722,G.723,G.729,G.
726-32 ,
ILBC,AMR,AMR-WB,NONE

Fifth Codec

:پنجمین کدک شامل
G.711A/U,G.722,G.723,G.729,G.
726-32,
ILBC,AMR,AMR-WB,NONE

Sixth Codec

:ششمین کدک شامل
G.711A/U,G.722,G.723,G.729,G.
726-32,
ILBC,AMR,AMR-WB,NONE
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حداقل زمان انعکاس گذاشتن گوشی به پایین
پیش فرض200ms :

Onhook Time

استاندارد کشور

Tone Standard

پیش فرض نوع زنگ گوشی

Default Ring Type

درجه صدای هندست یا دهنی گوشی بین  1تا 9

Handset Volume

درجه صدای هدست بین  1تا 9

Headset Volume

درجه صدای زنگ هدست بین  0تا 9

Headset Ring Volume

درجه صدای بلندگو بین  1تا 9

Speakerphone Volume

درجه صدای زنگ بلندگو بین  0تا 9

Speakerphone Ring Volume

میزان پایه درجه صدای هدست ،اگر حداکثر باشد
ممکن است باعث نویز و اکو در صدا شود

Headset Volume Offset

میزان پایه درجه صدای میکروفون

Headset Mic Offset

طول بارگذاری کدک G729

G.729AB Payload Length

 5.3kb/sیا 6.3kb/s

G.723.1 Bit Rate

 320/20msیا 160/20ms

G.722 Timestamps

نوع بارگذاری  DTMFبین 96تا 127

DTMF Payload Type

تشخیص فعالیت صوتی
هنگامی که فعال می شود ،دستگاه انتقال صدا را با
سیگنال صدای مصنوعی راحت تر می کند تا
پهنای باند کمتری مصرف شود

Enable VAD

صدای اعالم پیام صوتی جدید

Enable MWI Tone

پاسخگویی خودکار با هدست

Auto Answer By Headset
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PHONE / MCAST
این ویژگی به کاربر اجازه می دهد تا نوعی تماس با قابلیت پخش را با افرادی که در گروه چندرسانه ای
هستند ،ایجاد کند .کاربر می تواند یک کلید نرم افزاری  DSSرا بر روی گوشی تنظیم کند تا به او اجازه
دهد جریان پروتکل انتقال واقعی ( )RTPرا به آدرس چندپخشی پیش از پیکربندی و بدون اعمال سیگنال
 SIPارسال کند .شما همچنین می توانید تلفن را پیکربندی کنید تا یک جریان  RTPرا از آدرس گوش
دادن چندپخشی پیش از پیکربندی و بدون اعمال سیگنال  SIPدریافت کنید .شما می توانید تا  10آدرس
گوش دادن چندپخشی را مشخص کنید.
جدول - 6پارامترهای  MCASTتحت وب

b

شرح

پارامترها

تعیین اولویت تماس فعال
 1باالترین اولویت می باشد

Normal Call Priority

تماس صوتی که در حال انجام است باید بر روی تمام
تماس های ورودی اولویت داشته باشد.

Enable Page Priority

نام سرور

Name

آدرس آی پی و پورت سرور

Host:port
PHONE / Time/Date

صفحه مربوط به تنظیمات تاریخ و زمان
جدول - 7پارامترهای تنظیم تاریخ و زمان تحت وب
شرح

b

پارامترها

Network Time Server Settings
همگام سازی زمان با پروتکل SNTP
Time Synchronized via SNTP
همگام سازی زمان با پروتکلDHCP
Time Synchronized via DHCP
آدرس سرور اولیه

Primary Time Server

آدرس سرور ثانویه برای زمانی که سرور اول در
دسترس نباشد

Secondary Time Server

منطقه زمانی

Timezone
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زمان همگام سازی مجدد

Resync Period

نمایش زمان بصورت  12ساعت

12-Hour Clock

نوع نمایش تاریخ وزمان
Date Format
Daylight Saving Time Settings
انتخاب شهر یا منطقه زمانی کاربران برای نمایش
Location
صحیح زمان
تعیین خودکار یا دستی بودن قوانین DST

DST Set Type

زمان جبران DST

Offset

ماه شروع DST

Month Start

هفته شروعDST

Week Start

روز شروع  DSTدر هفته

Weekday Start

ساعت شروع DST

Hour Start

دقیقه شروع DST

Minute Start

ماه پایان DST

Month End

هفته پایان DST

Week End

روز پایانDST

Weekday End

ساعت پایان DST

Hour End

تنظیم دستی زمان

Manual Time Settings

PHONE / Advanced
صفحه مربوط به تنظیمات پیشرفته
تنظیمات صفحه نمایش
 حالت ذخیره انرژی زمان روشن ماندن نور صفحهتنظیم رمز منو که پیش فرض  123می باشد
تنظیمات مربوط به قفل صفحه کلید
تغییر عبارت نمایش مدل گوشی
 -این عبارت در باال سمت چپ صفحه نمایش مشاهده می شود و محدود به  12کاراکتر می باشد.
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PHONEBOOK / Contacts
در این بخش کاربر می تواند مخاطبین را از طریق افزودن ،حذف کردن و ویرایش مدیریت کند .کاربر می تواند
در دفترچه تلفن جستجو داشته باشد و مخاطبین را بر اساس نام و تلفن مرتب سازی نماید و یا آنها را بر
اساس گروه فیلتر کند.

PHONEBOOK / Cloud Phonebook
دفترچه تلفن سرویس ابری
کاربر می تواند تا  8دفترچه تلفن سرویس ابری را در این بخش تنظیم نماید .هر دفترچه تلفن باید یک لینک
اینترنتی داشته باشد طوریکه دفترچه تلفن در سرور بصورت  XMLذخیره شده باشد .این لینک می تواند
دارای ارتباط از طریق پروتکل های  HTTP/HTTPsیا  FTPداشته باشد همچنین داشتن احراز هویت
یا نداشتن آن مهم نیست در هر صورت ارتباط ممکن خواهد بود.
موارد موجود در پیکربندی:
 نام دفترچه تلفن (اجباری) آدرس لینک سرور دفترچه تلفن (اجباری) نام کاربری (اختیاری) رمز عبور (اختیاری)تنظیمات LDAP
دفترچه تلفن سرویس ابری می تواند با سرور دارای پروتکل  LDAPنیز ارتباط برقرار کند و اطالعات را
بصورت لیست مخاطبین دریافت نماید.
موارد موجود در پیکربندی:
 عنوان (اجباری) آدرس سرور (اجباری) پورت سرور (اجباری) اساس جستجو (اجباری) نام کاربری (اختیاری) -رمز (اختیاری)
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PHONEBOOK / Blacklist
کاربر با افزودن یک شماره به لیست سیاه ،دیگر هیچ تماس ورودی از آن شماره دریافت نخواهد کرد و بصورت
خودکار رد تماس می شود و زمانیکه این شماره را از لیست سیاه حذف کنید به حالت عادی باز می گردد.
پیش شماره نیز قابل افزودن در لیست سیاه می باشد به اینصورت که شماره های دارای آن پیش شماره رد
تماس می شوند.

PHONEBOOK / Advanced
در این بخش می توانید دفترچه تلفن را با فرمت های  xml,csvو  vcfبصورت فایل وارد کنید یا خروجی
بگیرید
لطفاً توجه فرمایید! اگر کاربر دو یا چند بار فایل یک دفترچه تلفن را وارد کند مخاطب تکراری
ایجاد نخواهد شد.
همچنین در این صفحه می توان گروه ها را نیز با افزودن یا حذف نمودن مدیریت کرد .توجه داشته باشید که
با حذف یک گروه مخاطبین مربوط با آن گروه حذف نخواهند شد.

CALL LOGS
در این بخش کاربر می تواند تاریخچه تمام تماس ها را مرور کند همچنین برای جستجوی سریعتر می تواند
ترتیب مشاهده لیست را مدیریت کند یا فهرست را بر اساس حالت های مختلفی مانند تماس های ورودی یا
خروجی و تماس های از دست رفته فیلتر نماید.

کلید وظیفه FUNCTION KEY /
این دستگاه حداکثر  2کلید  DSSرا با قابلیت تعریف ارائه می کند .کاربر می تواند هر کلید  DSSرا در این
صفحه پیکربندی و سفارشی سازی نماید.
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جدول - 8پارامترهای تنظیم کلید DSSb
شرح

پارامترها

BLF(NEW CALL/BXFE /AXFER):
دکمه های  BLFشامل تماس جدید /انتقال مکالمه
بدون هماهنگی /انتقال مکالمه با هماهنگی/
کنفرانس
Presence:
نمایش حضور و شماره گیری سریع داخلی
Speed Dial:
کلید میانبر برای تماس سریع با یک شماره دلخواه
Intercom:
حالت مخابره بدون نیاز به برداشتن گوشی

Memory Key

MWI：
کلید میانبر برای پیام های صوتی
Call Park：
کد پارک تماس
Call forward：
تنظیم شماره برای انتقال تماس
اختصاص دادن یک الین یا اکانت به کلید که پیش
فرض به اینصورت می باشد

Line

کلید میانبر برای سایر امکانات مانندMWI / :
DND / Release / Headset / Hold

Key Event

و غیره
نوع شماره گیری

DTMF

تنظیم لینک

URL

پیکربندی آدرس چندرسانه ای و کدک صوتی .کاربر
کلید را برای شروع چندرسانه ای فشار می دهد.

Multicast

فهرست BLF

BLF List Key

دفترچه تلفن با پروتکل LDAP

LDAP
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FUNCTION KEY / Softkey

تصویر - 72پیکربندی کلید نرم افزاری

n
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امکانات پیشرفته

s

VPN
شبکه اختصاصی مجازی ( )VPNیک فن آوری است که اجازه می دهد دستگاه یک اتصال تونلی به یک سرور
ایجاد کند و بخشی از شبکه سرور شود .اتصال شبکه در دستگاه ممکن است از طریق سرور  VPNایجاد
گردد.
برای برخی از کاربران ،به خصوص کاربران سازمانی ،ممکن است یک اتصال  VPNضروری باشد .این دستگاه
از دو حالت  L2TP ،VPNو  OpenVPNپشتیبانی می کند.
فعالسازی یا تنظیم این قابلیت باید در پورتال مدیریتی تحت وب انجام گیرد.

L2TP
لطفاً توجه فرمایید! در صورتیکه نیاز دارید در اتصال خود ،احراز هویت و رمزگذاری داشته باشید
الزم است از پروتکل  OpenVPNاستفاده کنید.
برای تنظیم اتصال  L2TPدر پورتال تحت وب باید وارد صفحه  Networkبخش  VPNشده و تیک
 Enable VPNرا بزنیم و فیلدهای مربوطه شامل آدرس سرور ،نام کاربری و رمز عبور را پر کنیم.
زمانیکه ارتباط شبکه ای برقرار شود باید در بخش وضعیت یا  VPN statusنمایش داده شود و برای نمایش
دقیق تر نیاز دارید مدام این صفحه را بازنشانی یا  Refreshنمایید.

OpenVPN
برای برقراری ارتباط بصورت  OpenVPNباید از سمت ارائه دهنده این سرویس فایل هایی مانند فایل
های زیر دریافت شده و در بخش مربوطه که در باال اشاره شد آپلود گردد.
OpenVPN Configuration file:
client.ovpn
CA Root Certification:
ca.crt
Client Certification:
client.crt
Client Key:
client.key
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عیب یابی

g

هنگامی که دستگاه به درستی کار نمی کند ،کاربران می توانند روش های زیر را برای بازیابی دستگاه یا جمع
آوری اطالعات نسبی و ارسال گزارش موردی برای پشتیبانی به کار گیرند.

اطالعات سیستم

n

از طریق دکمه منو در گوشی و انتخاب گزینه  Statusمی توانیم اطالعات سیستم را مانند نسخه نرم افزاری
یا آدرس شبکه و غیره مشاهده نماییم که این اطالعات در صفحه اول پورتال تحت وب نیز قابل مشاهده می
باشد.

بروز رسانی نرم افزاری به آخرین نسخه

e

فایل بروز رسانی نرم افزار این گوشی باید حتماً از شرکت سازنده یعنی سیتکو دریافت شود و بهتر است تحت
نظارت یا توسط تیم پشتیبانی سیتکو انجام گیرد.

راه اندازی مجدد دستگاه

e

برای راه اندازی مجدد یا ریبوت دستگاه می توانیم از دکمه منو گزینه  Reboot Systemاستفاده نماییم.
همچنین با قطع برق در صورتیکه به آداپتور وصل باشد یا بیرون کشیدن و جا زدن مجدد کابل شبکه در
صورتیکه  PoEباشد نیز می توانیم گوشی را ریبوت کنیم.

تنظیم مجدد دستگاه به پیش فرض کارخانه

t

تنظیم مجدد دستگاه به پیش فرض کارخانه تمام پیکربندی های انجام شده بر روی دستگاه را پاک می کند
و دستگاه را به حالت پیش فرض کارخانه باز می گرداند.
دستورالعمل:
 -1از طریق دکمه منو در گوشی وارد  Settingsو از آنجا  Advanced Settingsمی شوید.
 -2رمز را وارد می کنید که رمز پیش فرض  123می باشد.
 -3گزینه  Reset to Defaultرا از طریق دکمه  Enterانتخاب می نمایید.
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 -4در نهایت دکمه  Yesرا می زنید دستگاه پس از چند لحظه دوباره راه اندازی می شود.

تهیه فایل کپچر شبکهe
یکی از دقیق ترین روش های بررسی مشکالت تهیه فایل کپچر می باشد که بصورت یک ابزار در پورتال وب
موجود می باشد.
دستورالعمل:
-1
-2
-3
-4
-5

در صفحه اول پورتال تحت وب یعنی منوی  Systemوارد تب  Toolsمی شویم.
در زیر عبارت  Network Packets Captureدکمه  Startرا کلیک می کنیم.
یک پیغام بصورت پاپ آپ جهت ذخیره فایل خروجی به نمایش گذاشته می شود و پس از چند لحظه
پنجره مربوط به آدرس محل ذخیره فایل باز می شود با کلیک دکمه  Saveعملیات آغاز می گردد.
پس از آغاز عملیات تماس را ایجاد می کنیم.
بعد از بروز مشکل در تماس ،تماس را قطع می کنیم و سپس  Stopرا می زنیم .فایل در محل مورد
نظیر ذخیره می شود و با نرم افزارهای تحلیل شبکه مانند  WireSharkقابل بررسی می باشد.
پیشنهاد می شود برای بررسی بهتر از پشتیبانی سیتکو کمک بگیرید.
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ورود به وضعیت  Post Modeو بازیابی سیستم

e

هشدار! لطفاً از بروزرسانی سیستم در این حالت اجتناب نمایید مگر اینکه نرم افزار سیستم آسیب دیده باشد.

اگر دستگاه نتواند بوت شود و وارد حالت  POST MODEشود ،معموال به علت آسیب دیدن سیستم در
اثر قطع برق هنگام ارتقاء نرم افزار است .وقتی این اتفاق می افتد ،کاربران می توانند مراحل زیر را برای
بازگرداندن نرم افزار سیستم دنبال کنند.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

دریافت آخرین نسخه نرم افزاری از واحد فنی شرکت سیتکو
نصب برنامه  ،FTP Serverکاربران ویندوز از برنامه های  WFTPD32یا  3CDaemonنیز
می توانند استفاده نمایند.
تنظیم دستی شبکه کامپیوتر بر روی آدرس 192.168.10.10
اتصال مستقیم شبکه بین گوشی و کامپیوتر
ایجاد ارتباط  Telnetاز کامپیوتر به گوشی با آدرس  192.168.10.1زمانیکه گوشی درحال
روشن شدن است.
در هنگام برقراری ارتباط وارد محیط ابزار تعمیر می شویم که باید گزینه  2یعنی FTP update
 imageرا انتخاب نماییم و اطالعات مورد نیاز را وارد کنیم تا بروزرسانی آغاز گردد.
زمانیکه بروزرسانی به پایان رسید باید گزینه  4را برای راه اندازی مجدد دستگاه انتخاب کنیم.
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رفع مشکالت عمومی

s

جدول - 9مشکالت احتمالی

s

راه حل

مشکل

 .1نوع اتصال برق گوشی را تغییر دهید و تست بگیرید مثالً اگر تا اکنون به
آداپتور متصل بوده است با  PoEنیز آزمایش کنید و بالعکس.
 .2اگر هنگام روشن شدن حالت  POST MODEرا روی صفحه نمایش
مشاهده می کنید نشان دهنده اینست که نرم افزار سیستم آسیب دیده و
باید مطابق دستورالعمل صفحه قبل پیش رویم.

دستگاه بوت نمی شود یا به
اصطالح باال نمی آید

 .1لطفاً اتصال شبکه را دقیق تر بررسی کنید .به اینصورت که مطمئن شوید

گوشی به عنوان داخلی
رجیستر نمی شود یا نمی
تواند با سرور تلفنی ارتباط
برقرار کند

حتماً کابل شبکه پشت گوشی به پورت شبکه با عالمت

متصل است

متصل باشد .همچنین عالمت
و نباید به پورت کامپیوتر با عالمت
اتصال شبکه در صفحه نمایش گوشی باال سمت راست نباید به شکل
باشد و این عالمت نشان می دهد که اتصال قطع است.
 .2لطفاً بررسی نمایید گوشی یک آی پی آدرس دریافت کرده باشد.
 .3در صورتیکه از ارتباط شبکه اطمینان حاصل شد باید مجدداً تنظیمات
داخلی را بررسی نمایید ،در نهایت اگر این موارد نیز درست بود با
پشتیبانی شرکت سیتکو تماس بگیرید.
 .1لطفاً بررسی نمایید سیم مربوط به دهنی به پشت گوشی درست متصل
شده باشد زیرا دو پورت مشابه وجود دارد یکی برای هندست با عالمت
که باید به همین پورت متصل باشد و دیگری مربوط به هدست با
عالمت می باشد.
 .2شرایط و ساختار شبکه و سرور مانند پهنای باند و تاخیر نیز باید بررسی
شود زیرا می تواند در انتقال صدا تاثیر گذار باشد.

صدا از دهنی گوشی یا همان
هندست شنیده نمی شود یا
بسیار ضعیف است

 .1برای اطمینان از سالم بودن هدست لطفاً با یک هدست دیگر و ترجیحاً
یک برند متفاوت آزمایش نمایید.
 .2شرایط و ساختار شبکه و سرور مانند پهنای باند و تاخیر نیز باید بررسی
شود زیرا می تواند در انتقال صدا تاثیر گذار باشد.

صدای ضعیف در هدست

معموالً حجم صدای باال ممکن است باعث این حالت شود بنابراین با کاهش
حجم صدا برطرف خواهد شد.

خرد شدن صدا در بلندگو
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ضمیمه  - 1آیکون ها

n

جدول - 10آیکون های صفحه کلید

s

مرور تماس های گذشته جهت شماره گیری مجدد یا Redial
استفاده از بلندگو
قفل گوشی با نگه داشتن کلید مربع که ابتدا باید در پورتال وب فعال گردد
سکوت میکروفون
افزایش حجم صدا

+

کاهش حجم صدا

-

جدول - 11آیکون های وضعیت و اطالع رسانی

s

تماس خروجی
تماس ورودی
انتظار تماس یا Hold
ارتباط شبکه قطع می باشد
صفحه کلید قفل شده است
تماس های از دست رفته

پیام
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پیام صوتی جدید

حالت مشغول یا مزاحم نشوید
پاسخگویی خودکار فعال است
انتقال تماس فعال است
بلندگو
هدست
دهنی یا هندست
سکوت میکروفون
نوع ورودی تایپ بصورت میکس
حروف کوچک
حروف بزرگ
اعداد
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ضمیمه  - 2راهنمای تایپ متن توسط صفحه کلید
جدول - 12کاراکترها

d

s

کاراکترها

دکمه

حالت تایپ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

اعداد

=)@,.:/?<>[]%! &$~+-فاصله(＊#

＊

#
+-*%/|@!:
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
0

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

=)@,.:/?<>[]%! &$~+-فاصله(＊#

＊

#

#

آیکون

حروف
کوچک
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حروف بزرگ

میکس

1

+-*%/|@!:

2

ABC

3

DEF

4

GHI

5

JKL

6

MNO

7

PQRS

8

TUV

9

WZYX

0

()فاصله

＊

＊#(@)فاصله,.:/?<>[]%! &$~+-=

#

#

1

1+-*%/|@!:

2

2abcABC

3

3defDEF

4

4ghIGHI

5

5jklJKL

6

6mnoMNO

7

7pqrsPQRS

8

8tuvTUV

9

9wzyxWZYX

0

()فاصله

＊

＊#(@)فاصله,.:/?<>[]%! &$~+-=

#

#
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ضمیمه  - 3شاخص چراغ ها

n

جدول - 13شاخص چراغ کلیدها

e

وضعیت

حالت چراغ

غیرفعال

خاموش

فعال و آماده به کار

روشن سبز رنگ

در حال شماره گیری  /در حال زنگ خوردن /
انتظار تماس

چشمک زن سبز
رنگ

آماده به کار

روشن سبز رنگ

اشغال

روشن قرمز رنگ

در حال شماره گیری

چشمک زن قرمز
رنگ

غیرفعال

خاموش

فعال

روشن قرمز رنگ

غیرفعال

خاموش

پیام جدید

روشن سبز رنگ

بدون پیام جدید

خاموش

نوع
Line

BLF

DND

MWI
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