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 یمختلف در بازار موجود هستند تا برا یانواع سانترال با کاربردها
در  دیکن تصور .ارتباطات در شرکت ها از آن ها استفاده شود شرفتیپ

به  یادیز ان ی و مشتر دیکن ی کار م ادیبزرگ با تعداد کارمندان ز ی شرکت
انجام  ی به درست یبرا شما .با شرکت شما در تماس هستند ی صورت تلفن

است  یگر یبا همکارتان که در بخش د دیدادن کار مراجعه کنندگان با
  نیتر یهنگام ضرور  نیا در .دیده  حیرا به او توض یو موارد دیریتماس بگ

 .سانترال است  دیایتواند به کمک شما ب ی که م  یی کاال

 .دیسانترال ها همراه ما باش ی مقاله با معرف  نی ادامه ا در

 

 ست؟یسانترال چ  1#

 ی سرور و دستگاه  (Central phone system) تلفن سانترال ستمیس
  نیا .کند ی عمل م یمخابرات کوچک درون شبکه ا ک ی  مشابه است که

  یار یبس ی داخل یرا به خط ها یر تواند خطوط تلفن شه  ی دستگاه م
 .کند لیتبد

  زنند، ی شرکت ها م  شرفتیو پ تیکه ارتباطات حرف اول را در موفق  اکنون
  ی محسوب م   ات یجزء ضرور یسانترال در هر شرکت و کارخانه ا داشتن

 ی از کارمندان کد داخل کی وجود انواع سانترال در شرکت ها، هر با .شود
کد با همکاران  یر یتواند با شماره گ ی م  کند و ی م افت یخود را در ژهیو

تماس با  یتوانند به جا ی م زین ان یمشتر  نیهمچن .خود در ارتباط باشد
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هر  ی مدت، با کد داخل ی انتظار طوالن  یمختلف و صف ها یشماره ها
 .رند یبخش تماس بگ

 

 

 انواع سانترال  2#

شوند که   ی م یخود طبقه بند  یی ها  ی ژگ یها بر اساس کاربرد و و سانترال
 .میکن ی م  ی آن ها را در ادامه معرف

 تی سانترال ها بر اساس ظرف یدسته بند  1-2#

 ت یکم ظرف سانترال .1

 کوچک با تعداد کارمندان کم هستند؛ یسانترال ها مناسب شرکت ها نیا
را   ی خط داخل 16استفاده و حداکثر  یخط تلفن شهر   6 ی ال  3تنها از  رایز

است،  شرفتیشرکت شما در حال توسعه و پ اگر .کنند ی م  ی بان یپشت
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  ی م  نیهمچن .دیاستفاده کن تیپرظرف  یشود از سانترال ها ی م  هیتوص
 دینوع از سانترال ها نصب کن نیبه ا یجداگانه ا شگری صفحات نما دیتوان

 .دیرا مشاهده کن ی افتیتماس در یشماره ها  دیبتوان تا

 ت یپرظرف سانترال .2

 .شرکت ها و ادارات بزرگ کاربرد دارند یمعموال برا تیپرظرف  یها سانترال
 ی کند و خطوط داخل ی استفاده م یخط شهر  240تا   96نوع سانترال از  نیا

انتقال   یی توانا ت یپرظرف یها سانترال .است ادیز اریکند بس ی م جادیکه ا
 .فراهم کرده اند زیو صوت را ن لیفا

 

 تا دیسانترال، تفاوت انواع آن ها را بدان دیاست قبل از اقدام به خر بهتر
شرکت شما مناسب   یکه کدام مورد برا دیراحت تر انتخاب کن دیبتوان
 .است
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 یمرکز  وتریصال به شبکه و کامپقابل ات  تیپرظرف  یها سانترال •
 .هستند

دارند؛  میس ی اتصال ب تیقابل تیسانترال پرظرف  یاز مدل ها ی برخ •
 .را ندارند ت یقابل نیا تیکم ظرف یاما سانترال ها

و  ی امکان شنود و ضبط مکالمات درون شرکت تیپرظرف  یها سانترال •
 .را دارند ی برون شرکت

تماس   یدر ابتدا  ی صوت امیپ  میامکان تنظ تیکم ظرف یها سانترال •
 .را دارند

 سانترال ها از نظر شبکه  یدسته بند 2-2#

سانترال و کاربرد آن ها در  یتوان از نظر تلفن ها  ی سانترال ها را م انواع
هرکدام  حیادامه به توض در کرد که یبند میتقس زیگوناگون ن یشبکه ها

 .پرداخت میخواه

 :سانترال آنالوگ تلفن .1

  یتر   نییپا متیبه سانترال متصل شده و ق میتلفن توسط دو س نیا
 .موجود دارد یمدل ها رینسبت به سا

 :دیبر یسانترال ها تلفن .2

  .ندارند میبه س اجیارتباط احت ی بوده و برا یز یتلفن ها از نوع روم نیا
و ثبت شماره را هم  ع یسر یر یبرنامه، شماره گ  میتنظ تیقابل نیهمچن
 .دارند
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 :تالی جیسانترال د تلفن .3

شوند و امکان   ی سانترال متصل م ستمیبه س میتلفن ها توسط س نیا
 قیدو تلفن را از طر دیتوان  ی م شما .داده و صدا را دارند افتیارسال و در

 .دیمتصل کن گریکد یآن ها به  ی خروج یاتصال پورت ها

 :دار ی پ یسانترال آ تلفن .4

در ارتباط  گریکد یمختص خود با  IP و نترنتیا قینوع تلفن ها از طر نیا
که کارمندان  یی استفاده در شرکت ها یدار برا ی آپ یها تلفن .هستند

 زیتوان در منزل ن ی نوع تلفن ها م  نیا از .دورکار دارند، مناسب هستند
توان  ی ساده م  یارتباط تلفن یکمک آن ها عالوه بر برقرار  به .استفاده کرد

 .انتقال داد زیرا ن یر ی و تصو ی صوت یها لیفا
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 نصب انواع سانترال  3#

 یو دستگاه ها ی تلفن معمول  انیکه م یار یبس ی تفاوت ها لیدل به
 نیا در .متفاوت است ستمیس نیا یسانترال وجود دارد، نصب و راه انداز 

 .شود ی داده م  حیبه شما توض یب و راه انداز قسمت مراحل نص 

 محل نصب مناسب  انتخاب .1

  .است نیمتر از زم 1با فاصله  وارید ینصب دستگاه، رو یمحل برا  نیبهتر
 ی حرارت زات یتجه  ریو سا دینور خورش میتحت تابش مستق دینبا دستگاه

 .باشد

 نقشه نصب  هیته .2

و کابل  می اتصاالت س یو دارا دهیچینسبتا پ ی سانترال دستگاه چون
ها، نقشه   میاست قبل از نصب و متصل کردن س بهتر  است، یمتعدد

 .دیکن ی موجود در آن را بررس ینصب و آموزش ها 

 زاتیتجه ریکردن سا  فراهم .3

و   یمختلف، بهتر است ورود  یدستگاه ها نیارتباط ب یبرقرار  یبرا
 ین ها کابل و سوکت هاتوجه به آ با ها را در نظر گرفته و میس ی خروج
 .دی کن هیرا ته ازیموردن

 یده  برنامه .4
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که دستگاه   ی با امکانات دیتوان ی م ی از نصب و انجام مراحل قبل بعد
کرده و برنامه  میسانترال را تنظ  ستمیس سانترال شما فراهم کرده است،

 .دیکن ی ده

 

 

 کاربرد انواع سانترال  4#

به آن ها    شیپ یانواع سانترال که در قسمت ها ی ها ی ژگ یبر و عالوه
 .دارد یار یبس یدستگاه کاربردها نیاشاره شد، ا

  ی و خروج یورود یبر تماس ها دیتوان  ی دستگاه م  نیکمک ا به •
کارمندان شرکت  ی شخص یتماس ها از و دیکنترل داشته باش
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شود عالوه بر بهبود عملکرد  ی امر باعث م   نیا .دیکن یر یجلوگ
 .دیکن یی صرفه جو زیمرتبط با تماس ن یها نهی، در هزکارکنان

خود را  ی مخابرات نهیهز دی توان ی کمک انواع سانترال ها شما م به •
 .هستند گانیداخل شرکت را یتماس ها رای ز د؛یکاهش ده

 ی افت یدر یدهد که تمام تماس ها ی امکان را به شما م نی ا سانترال •
عملکرد  دیتوان ی ضبط شده، م  یکمک صداها به .دیرا ضبط کن

ارباب رجوعان بعد  تیرضا زانیم از و دیرینظر بگ ریکارکنان خود را ز
 .دیاز هر تماس مطلع شو

داخل   یدهند که تماس ها ی امکان را به شما م نی ها ا سانترال •
 یوجود خطوط شهر  لیبه دل نیهمچن .دیبرقرار کن ع یشرکت را سر

که آزاد  ی صورت همزمان به خطتوانند به   ی چندگانه، کارمندان م
 .برقرار کنند زیشرکت را ن رونیب یاست وصل شوند و تماس ها

را   ایهمان تلفن گو ایتلفن   ی منش  د،یتوان ی کمک سانترال شما م با •
که بعد از تماس با   یطور  به د؛یکن میخطوط تلفن خود تنظ یبرا

کد  ایکارمندان، تلفن گو ی شرکت و اداره قبل از اتصال به خطوط تلفن
کد  یر یتوانند با شماره گ ی م  انیمشتر کند و ی هر قسمت را ذکر م 

کاربرد سانترال باعث  نی ا .به قسمت دلخواه وصل شوند ی داخل
اشتباه  ی تلفن  یتماس ها  گریشود و د  ی بهبود عملکرد کارمندان م

 .احم کار آن ها نخواهند شدمز
شود. به  ی بهتر م  انیبه مشتر ی استفاده از سانترال، پاسخ ده  با •

 .ماند ی پشت خط تلفن نم  یمشتر  چ یه گریکه د یطور 
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 انواع سانترال  بیمعا 5#

هم   ی راداتیسانترال ذکر شد، سانترال ها ا یکه برا ی کنار تمام نقاط مثبت در
 :دارند که عبارت اند از

 .دارد ازین یار یبس نهیهز  ستمیس نیاز ا ینگهدار  •
 .است یکربندیپ  یبرا نهیهز ازمندین •
  ی مناطق را خارج از محدوده نشان م  م،یس ی اوقات در موارد ب ی گاه •

 .دهد
انواع سانترال ها در   یکه منتقدان برا  یی ها  بیع  نی از بزرگ تر  ی کی •

 است.  گانرند ی تماس گ ی اطالعات تیآوردن امن نیی پا  رند،یگ ی نظر م 


