الحل الموحد لالتصال والتعاون
السلسلة الصوتية UCM6300

تتيح السلسلة الصوتية  UCM6300للشركات إيجاد حلول موحدة لالتصال والتعاون تتميز بالفاعلية وقابلية التطوير .وتوفر سلسلة أنظمة تبادل الفروع الخاصة لبروتوكول اإلنترنت
( )IP PBXهذه نظا ًما أساسيًا يوحد االحتياجات األساسية التصاالت األعمال بما في ذلك االتصاالت الصوتية والمراسلة الفورية ( )IMواالجتماعات الصوتية واالجتماعات عبر الويب
والبيانات والتحليالت وقابلية التحرك وإمكانية الوصول إلى المرافق واالتصال الداخلي وغير ذلك .وتدعم السلسلة الصوتية  UCM6300ما يصل إلى  1500مستخدم وتتضمن مراسلة
فورية ( )IMمدمجة ،ونظا ًما أساسيًا للمؤتمرات الصوتية/الويب وتطبيق  Waveالذي يسمح للمستخدمين بالتواصل والتعاون من أجهزة سطح المكتب واألجهزة المحمولة وهواتف IP
ونقاط نهاية  .SIPوتدعم خدمة  UCM RemoteConnectالسحابية للمستخدمين عن بُعد من أجل توفير نظام أساسي مختلط هو األفضل في فئته يجمع بين قدرات التحكم التي في
ومزود بمجموعة أدوات خاصة
نظام  IP PBXالموجود في موقع العمل والوصول عن بُعد وقابلية إدارة النظام التي في الحل السحابي .وبتقديم حل اتصاالت وتعاون موحد متطور
ّ
بالتنقل واألمان والمراسلة الفورية والمؤتمرات الصوتية والتعاون ،فإن السلسلة الصوتية  UCM6300توفر نظا ًما أساسيًا فعّاالً التصاالت األعمال بأي مؤسسة.

تطبيق  Waveمجاني يتيح االتصاالت
الصوتية والمراسلة والفورية ( )IMبسهولة
باستخدام أجهزة سطح المكتب والويب وأجهزة
Android/iOS

تدعم ما يصل إلى  1500مستخدم وما يصل إلى
 200مكالمة متزامنة

توفير نقاط نهاية بروتوكول بدء الجلسة ()SIP
من  Grandstreamدون الحاجة إلى تكوين

نظام أساسي مدمج للمراسلة الفورية ()IM
والمؤتمرات الصوتية واالجتماعات عبر الويب
يدعم الوصول إليه عبر أجهزة الكمبيوتر
واألجهزة المحمولة ونقاط نهاية SIP

تتوافر واجهة برمجة التطبيقات ( )APIلعمليات
تكامل الجهات الخارجية ،التي تشمل األنظمة
األساسية إلدارة عالقات العمالء ()CRM
وإدارة الممتلكات ()PMS

حماية أمنية متقدمة مع تشغيل آمن ومصادقة
مميزة وكلمة مرور افتراضية عشوائية لحماية
المكالمات والحسابات

ثالثة منافذ جيجابت ذاتية االستشعار لشبكة
 RJ45مع منفذ التزويد بالطاقة عبر اإلنترنت
( )PoE+ودعم جهاز توجيه NAT

تُسهل خدمة اجتياز جدار حماية  NATالتلقائي
االتصاالت اآلمنة عن بُعد

موثوقية ّ
معززة مع دعم لقابلية الوصول العالية
في وضع االستعداد الساخن والنشر المزدوج
المحلي

تدعم برنامج ترميز الصوت  Optusكامل
النطاق ومرونة انحراف بنسبة تصل إلى 50%
من فقدان الحزمة

متوافقة مع نظام  GDMSإلعداد السحابة
وإدارتها ومراقبتها

تستند إلى نظام تشغيل االتصاالت الهاتفية مفتوح
المصدر لإلصدار الـ  16منAsterisk*

UCM

RemoteConnect

www.grandstream.com

منافذ  FXSللهواتف التناظرية
منافذ  FXOلخط PSTN
واجهات الشبكة
جهاز التوجيه NAT
منافذ األجهزة الملحقة
مؤشرات بإضاءة LED
شاشة LCD
مفتاح إعادة تعيين
إمكانات نقل الصوت عبر الحزمة
برامج ترميز الصوت والفاكس
جودة الخدمة ()QoS
واجهة برمجة التطبيقات ()API
نظام تشغيل االتصاالت الهاتفية
طرق التردد المتعدد ثنائي النغمات ()DTMF

UCM6300A

UCM6302A

ال يوجد

منفذان من نوع RJ11

UCM6304A

UCM6308A

 4منافذ من نوع RJ11

 8منافذ من نوع RJ11

تتميز كل المنافذ بالقدرة على توفير فترة وجود في حالة انقطاع التيار الكهربائي
منفذان من نوع RJ11

ال يوجد

 4منافذ من نوع RJ11

 8منافذ من نوع RJ11

تتميز كل المنافذ بالقدرة على توفير فترة وجود في حالة انقطاع التيار الكهربائي
ثالثة منافذ جيجابت قابلة للتكيف ذاتيًا (وضع التبديل أو التوجيه أو الوضع المزدوج) مع منفذPoE+
نعم (يدعم وضع جهاز التوجيه ووضع التبديل)
منفذ  ،USB 3.0ومنفذ واجهة بطاقة SD

منفذ  ،USB 2.0ومنفذ  ،USB 3.0ومنفذ
واجهة بطاقة SD

منفذا  ،USB 3.0ومنفذ واجهة بطاقة SD

ال يوجد

مؤشر طاقة  ،1/2ومؤشرات لمنافذ، FXS،
،FXO ،LAN  ،WANومؤشر لمعدل
التزامن الدوري

شاشة  LCDملونة بدقة  240×320مع شاشة تعمل باللمس لمفاتيح االختصار وشريط التمرير

شاشة  LCDرسومية بمصفوفة نقطية بدقة
زري ( DOWNلألسفل) و
 32×128مع َ
( OKموافق)

نعم ،اضغط مطوالً إلعادة تعيين إعدادات المصنع واضغط ضغطة قصيرة إلعادة التشغيل
َّ
محزمة للصوت تتضمن إلغاء صدى الخط ( )LECمع المعالجة غير الخطية ( ،)NLPإلغاء صدى الخط لفئة شبكة االتصاالت بطول ذيلي  128مللي ثانية ،مخزن مؤقت ديناميكي،
وحدة بروتوكول
اكتشاف المودم والتبديل التلقائي إلى G.711NetEQ ، ،FEC 2.0 ،مرونة انحراف بنسبة تصل إلى  % 50من فقدان حزمة الصوت
Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G722.1 G722.1C, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726-32, G.729A/B, iLBC, GSM; T.38
جودة الخدمة ( )QoSمن الطبقة الثانية (،802.1Q  )802.1pوجودة الخدمة ( )QoSمن الطبقة الثالثة (،ToS ،DiffServ )MPLS
تتوافر واجهة برمجة التطبيقات ( )APIكاملة لتكامل األنظمة األساسية والتطبيقات الخاصة بالجهات الخارجية
استنادًا إلى اإلصدار  16من Asterisk
صوت داخل النطاق ،و ،RFC4733وSIP INFO

بروتوكول اإلمداد
والتوصيل والتشغيل

اإلمداد الشامل باستخدام ملف تكوين لغة الترميز القابلة لالمتداد ( )XMLالمشفرة بمعيار التشفير المتقدم ( ،)AESاالكتشاف التلقائي واإلمداد التلقائي لنقاط النهاية الخاصة ببروتوكول اإلنترنت من
 Grandstreamدون الحاجة إلى تكوين (( )ZeroConfigالخيار  66من بروتوكول DHCP SIP SUBSCRIBE/متعدد اإلرسال/بروتوكول  DNSمتعدد اإلرسال) ،قائمة األحداث بين خط
االتصال المباشر المحلي والبعيد

بروتوكوالت الشبكة

,TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP
 ،HDLC، HDLC-ETH، PPPترحيل األطر (معلّق)IPv6، OpenVPN®،

طرق قطع االتصال
تشفير الوسائط
إمداد الطاقة العام

األبعاد
الوزن
درجة الحرارة ونسبة الرطوبة
التثبيت
دعم اللغات المتعددة
عرف المتصل
ُم ّ
انعكاس القطبية/الومضة
مركز االتصال
الرد التلقائي القابل للتخصيص
الحد األقصى لسعة االتصال
الحد األقصى للحاضرين في جسور المؤتمرات

نغمة االنشغال/نغمة االزدحام/نغمة الزعيق التشويشي ،انعكاس القطبية ،توقيت وميض الحامل ،قطع التيار المتكرر
SRTP, TLS, HTTPS, SSH, 802.1X
اإلدخال 240 ~ 100 :فولت تيار متردد 50/60 ،هرتز؛ اإلخراج 12 :فولت تيار مستمر1.5 ،
أمبير

مقبسان إلمداد الطاقة بجهد  12فولت تيار
مستمر
اإلدخال 240 ~ 100 :فولت تيار متردد،
 50/60هرتز؛ اإلخراج 12 :فولت تيار
مستمر 1 ،أمبير

 485مم (الطول) ×  187.2مم (العرض) ×
 46.2مم (االرتفاع)

 270مم (الطول) ×  175مم (العرض) ×  36مم (االرتفاع)
وزن الوحدة 725 :جم؛
وزن الحزمة 1221 :جم

وزن الوحدة 705 :جرامات؛
وزن الحزمة 1131 :جرا ًما

مقبسان إلمداد الطاقة بجهد  12فولت تيار
مستمر
اإلدخال 240 ~ 100 :فولت تيار متردد،
 50/60هرتز؛ اإلخراج 12 :فولت تيار
مستمر 2 ،أمبير

وزن الوحدة 775 :جم؛
وزن الحزمة 1621 :جم

وزن الوحدة 2538 :جم؛
وزن الحزمة 3463 :جم

في أثناء التشغيل 113 - 32 :درجة فهرنهايت 45 ~ 0/درجة مئوية ،نسبة الرطوبة ( % 90 - 10دون تكثيف)
في أثناء التخزين 140 - 14 :درجة فهرنهايت 60 ~ -10/درجة مئوية ،نسبة الرطوبة ( % 90 - 10دون تكثيف)
التثبيت على حامل وعلى سطح المكتب

التثبيت على الحائط وعلى سطح المكتب

واجهة مستخدم الويب :اإلنجليزية ،الصينية المبسطة ،الصينية التقليدية ،اإلسبانية ،الفرنسية ،البرتغالية ،األلمانية ،الروسية ،اإليطالية ،البولندية ،التشيكية ،التركيةاالستجابة الصوتية التفاعلية/المطالبات الصوتية القابلة للتخصيص :اإلنجليزية ،الصينية ،اإلنجليزية البريطانية ،األلمانية ،اإلسبانية ،اليونانية ،الفرنسية ،اإليطالية ،الهولندية ،البولندية ،البرتغالية،الروسية ،السويدية ،التركية ،العبرية ،العربية ،الهولندية
حزمة لغة قابلة للتخصيص لدعم أي لغات أخرىأنظمة Bellcore/TelcordiaETSI-FSK ،ETSI-DTMF ،SIN 227 – BT ،NTT ،
نعم ،مع خيار التمكين/التعطيل عند إنشاء االتصال وإنهائه
قوائم انتظار متعددة للمكالمات القابلة للتكوين ،وتوزيع المكالمات التلقائي ( )ACDبنا ًء على مهارات العامل/مدى التوافر/حمل العمل ،واإلعالنات في قائمة االنتظار
ما يصل إلى  5طبقات من نظام ( IVRاالستجابة الصوتية التفاعلية) بلغات متعددة
المستخدمون250 :
المكالمات المتزامنة (50 :)G.711
الحد األقصى لمكالمات  SRTPالمتزامنة
(50 :)G.711

المستخدمون500 :
المكالمات المتزامنة (75 :)G.711
الحد األقصى لمكالمات  SRTPالمتزامنة
(75 :)G.711

المستخدمون1000 :
المكالمات المتزامنة (150 :)G.711
الحد األقصى لمكالمات  SRTPالمتزامنة
(120 :)G.711

المستخدمون1500 :
المكالمات المتزامنة (200 :)G.711
الحد األقصى لمكالمات  SRTPالمتزامنة
(150 :)G.711

 3غرف اجتماعات وما يصل إلى  50طرفًا

 5غرف اجتماعات وما يصل إلى  75طرفًا

 7غرف اجتماعات وما يصل إلى  120طرفًا

 9غرف اجتماعات وما يصل إلى  150طرفًا

تطبيق Wave

يتوفر مجانًا لسطح المكتب ( Windows 10+و )Mac OS 10+والويب (متصفحات  Firefoxو )Chromeوالهاتف المحمول ( Androidو ،)iOSويتيح للمستخدمين االنضمام إلى االجتماعات
التي تستضيفها  UCMوالتواصل مع المستخدمين/الحلول األخرى وإجراء/تلقي المكالمات باستخدام حسابات  SIPالمسجلة على سلسلة  UCM6300Aمن نظام IP PBX

ميزات االتصال

تعليق المكالمات ،إعادة توجيه المكالمات ،تحويل المكالمات ،انتظار المكالمات ،معرّ ف المتصل ،سجل المكالمات ،محفوظات المكالمات ،نغمة الرنين ،االستجابة الصوتية التفاعلية ( ،)IVRموسيقى
قيد االنتظار ،عمليات توجيه االتصال ،االتصال المباشر الداخلي ( ،)DIDاالتصال المباشر الخارجي ( ،)DODخاصية عدم اإلزعاج ( ،)DNDالوصول المباشر إلى النظام الداخلي (،)DISA
مجموعة نغمات الرنين ،الطلب بشكل متزامن ،الجدول الزمني ،مجموعات أرقام التعريف الشخصية ( ،)PINقائمة انتظار المكالمات ،مجموعة االلتقاط ،الترحيل/االتصال الداخلي ،البريد الصوتي ،تنبيه
المكالمات ،مظهر المكالمة المشتركة ( ،)SCAحقل مصباح مشغول ( ،)BLFالبريد الصوتي إلى البريد اإللكتروني ،الفاكس إلى البريد اإللكتروني ،االتصال السريع ،معاودة االتصال ،االتصال باالسم،
مكالمة الطوارئ ،تتبع االتصال ،القائمة السوداء/القائمة البيضاء ،االجتماعات الصوتية ،قائمة األحداث ،الرموز المميزة ،انتظار المكالمة/إتمام المكالمة في أثناء االنشغال ،التحكم الصوتي

ترقية البرامج الثابتة

بدعم من نظام إدارة األجهزة Grandstream( ،)GDMSنظام سحابي للتوفير واإلدارة من دون لمس ،يقدم واجهة مركزية لتوفير منتجات  Grandstreamوإدارتها ومراقبتها واستكشاف أخطائها
وإصالحها

التوافق

هيئة االتصاالت الفيدرالية ( :)FCCالجزء  )CFR 47( 15الفئة  ،Bالجزء 68
عالمة EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368.1, ES 203 021, ITU-T K.21 :CE
الصناعة الكندية ( ICES-003 ،CS-03 :)ICالجزء  Iاإلصدار 9
عالمة االمتثال التنظيمي (AS/NZS CISPR 32، AS/NZS 62368.1، AS/CA S002، AS/CA S003.1/.2 :)RCM
محول الطاقة UL 60950-1 :أو UL 62368-1

 Asterisk*عبارة عن عالمة تجارية مسجلة لشركةDigium، Inc.

6.2021.01

www.grandstream.com

