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با نحوه نصب  ییآشنا
 سانترال ی دستگاه ها



w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

   ست؟یسانترال چ .1
   سانترال  ستمیس  یها یژگیو .2
  است؟ کسانینحوه نصب سانترال ها  ایآ .3
 نحوه نصب سانترال  .4

 فهرست مطالب



 

1 www.namatek.com 

با نحوه  دیبا د،یدر سازمان داشته باش ی سانترال درست  ستم یکه س نیا یبرا
مختلف نحوه نصب متفاوت   یسانترال ها ایآ اما .دی نصب آن آشنا باش

 دارند؟ 

صنعت   ی جزء جدانشدن  نیبا ا شتریتا ب دیمقاله همراه ما باش نی ادامه ا در
 .دیمدرن آشنا شو

 

 ست؟یسانترال چ  1#

  ی م  ادیطور که شرکت شما بزرگ و بزرگ تر و تعداد کارمندانتان ز همان
را  یکارمندان و مشتر  نیب توانند ارتباط ی نم یثابت شهر  خطوط شود،

  ازیبا نحوه نصب آن ن یی جاست که به سانترال و آشنا  نیا .پوشش دهند
 به آن ی سیتلفن که در زبان انگل ستمیس ایسانترال  شبکه .دیکن ی م دایپ

PBX عبارت   مخفف Private Branch Exchange شبکه  کی ند،یگو  ی م
 .کند ی کارمندان را فراهم م  نیب گانیاست که امکان ارتباط را ی تلفن داخل

 نیارتباط ب یبرقرار  یخط تلفن برا یادیبا کمک سانترال به تعداد ز شما
هر بخش از   یبرا ستمیس نیا در .دیندار ازیو کارمندانتان ن انی مشتر

که  ی هنگام شود و ی در نظر گرفته م  ی به عنوان داخل یسازمان عدد
ضبط شده  یصدا ایخودکار   ی شود منش ی شرکت برقرار م با ی تماس 
مورد نظر با کارشناس  ی داخل یر یشماره گ با کند تا ی م ییرا راهنما یمشتر 

 .مربوطه ارتباط برقرار کند
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 سانترال ستمیس یها یژگی و 2#

  جهیارتباط و در نت یبرقرار  یکه برا ی فراوان  یها تی در کنار مز سانترال
مجهز  یبرا .ستین ی کند، لزوما خدمت ارزان  ی شرکت فراهم م  کی  یارتقا

 کی سانترال،  ی بان یپشت یشرکت به دستگاه سانترال به تلفن ها کیکردن 
فرد آشنا با  کی  نیدستگاه و همچن یر یقرارگ یمناسب برا طیفضا با شرا

  ستمیس نیا ر یچشمگ یها تیقابل اما .دیدار ازینحوه نصب سانترال ها ن
 یباال نهیرغم هز  ی بزرگ و کوچک عل یها شرکت  است تا باعث شده

  یرو ستمی س نیبه استفاده از ا ،یسانترال نسبت به خطوط تلفن شهر 
 .اورندیب

 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز  ی م  ستمیس نیا ی ها ی ژگیجمله و از

 شی برنامه از پ کیتماس ها را بر اساس  دیتوان ی سانترال م  با •
باال  یها نهیاز هز یر یجلوگ یبرا نیهمچن .دیکن تی ری شده مد نی تع
 .دیرا محدود کن ی الملل نیب یتماس ها  دیتوان  ی م
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را  انیاز قطع تماس، مشتر یبدون نگران دیتوان یکمک سانترال م  با •
 .دیمورد نظر وصل کن یبه بخش ها

 .دیخودتان را داشته باش ی اختصاص  یی خوشامدگو دیتوان  ی م •
مانند اعالم زمان   ی اختصاص یها امیپ جادیبا ا د یتوان ی م  نیهمچن

را از   ان یپخش اذان در زمان نماز، مشتر  ای ی رسم  الت یناهار، تعط
 .دی کارمندان مطلع کن ییپاسخگو  تیوضع

را   انیمشتر تی ریامکان مدمحصول  ی بانیفروش و پشت  میت  به •
بر  نهی سازمان هز کی یبرا ی ستمیکه سانترال س ی حال در .دیبده

 یصف انتظار برا جادیا تیبا استفاده از قابل د یتوان ی م  اما است؛
  زانیم خدمات دارند، افتیبه در ازیکه ن ی ان یمشتر ای دیجد انی مشتر

  نیچند  یرا به درآمد نهیهز نیو ا دیو فروش خود را باال ببر تیرضا
 .دیکن لیتبد یبرابر 

  یکارمندان در ساختمان ها نی ارتباط ب یبرقرار  یکمک سانترال برا  با •
 یبه استفاده از خطوط تلفن شهر  یاز ین گریشرکت، د کی مختلف 

 .ستیشرکت ن کی مختلف   یساختمان ها نیب



 

4 www.namatek.com 

 

 

 است؟  کسانی نحوه نصب سانترال ها   ای آ 3#

  .دارند ازین یمتفاوت زات یسانترال به تجه یها ستمیکدام از انواع س هر
 شرکت .دارد ی اختصاص  یز یهر مدل برنامه ر یبرا زینصب سانترال ن نحوه

دستگاه و تلفن  دکنندهیتول یشرکت ها نیاز معروف تر ی ک ی کیپاناسون
  TES ، TDAیگروه سانترال به نام ها چهار است که ای سانترال در دن یها

،TDE  و NS کند ی م دی را تول. 

  جادیچند کاربر را ا نیارتباط ب یکه سانترال امکان برقرار  نیتوجه به ا با
 :کرد میتقس ریتوان مدل ها را به صورت ز ی م  کند، ی م

 :تیپرظرف سانترال •
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کارمند   یبزرگ و با تعداد باال یگروه مناسب شرکت ها نیا  یها دستگاه
  یها ستمیس .کند ی را فراهم م  شتریب یها ی داشتن داخل امکان است که

 .رندیگ ی دسته قرار م نیدر ا کی پاناسون TES گروه

 :تیکم ظرف سانترال •

 یمحدودتر  یها  ی داخل نیو همچن یگروه خطوط شهر  نیا  یها دستگاه
در   کیپاناسون NS و  TDA ،TDEگروه یها ستمیس .کنند ی م  ی بانیرا پشت

 .رندیگ ی گروه قرار م  نیا

ارتباط و انتقال   یبرقرار  یسانترال را با توجه به تکنولوژ  یها ستمیس
 :کرد می تقس ری توان به دو مدل ز  ی اطالعات م

 کیپاناسون TDA و TES گروه یها ستمی: مانند سآنالوگ •
 کیپاناسون  NS و TDE گروه یها ستمیشبکه: مانند س تحت •
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  یسانترال عالوه بر دستگاه سانترال به تلفن ها ستمی س کی یاجرا یبرا
 .می دار ازین زیسانترال ن

 :شوند ی م میتقس ریسانترال به چهار گروه ز  یها تلفن

 آنالوگ •
 د یبریها •
 تال یجید •
 شبکه تحت •

دستگاه و تلفن سانترال   دیمجموعه با  کی ازیبا توجه به ن جهینت در
 .مناسب را انتخاب کرد
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 نحوه نصب سانترال 4#

 :د یدار ازین ری ز زات یسانترال به تجه ستمیس یراه انداز  یبرا

 سانترال  دستگاه •
 یخطوط تلفن شهر  ای خط •
 سانترال   یتلفن ها ای تلفن •
 ها  ی کش میقرار دادن دستگاه سانترال و س یبرا رک •
 یدستگاه، تلفن سانترال و بخش ها نیارتباط ب یبرقرار  یبرا کابل •

 ی جانب

 

در مکان محافظت شده نسبت به رطوبت و   دی سانترال با دستگاه .1
تواند سبب آتش گرفتن،  ی نکته م  نیا تیرعا عدم .ردیروغن قرار بگ
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سانترال را در رک   دستگاه .و صدمه به دستگاه شود  ی کیشوک الکتر
 .کنند ی م ینگهدار 

 نیا در .به مشخص کردن نقشه ارتباطات است ازیمرحله بعد ن در .2
  یآن ها، رنگ بند یر یسانترال، محل قرارگ یمرحله تعداد تلفن ها

 گریکدیو نحوه اتصال آن ها به  ی و مخابرات ی داخل یکابل ها
باز کردن  مانند  ی اضاف یها یژگیسانترال از و  اگر .شود ی مشخص م

نحوه اتصال آن ها  ی طراح  کند، ی و... استفاده م  بانیپشت یدر، باتر 
 .شود  ی مرحله انجام م  نیدر ا گریبه همد

ها طبق دستورالعمل ارائه شده توسط  ی کش میس یاز اجرا بعد .3
شود که به دو  ی م  یز یبرنامه ر ستمیسانترال، س دکنندهیشرکت تول

 :شود ی صورت اجرا م

با ورود به برنامه  نی سیتکن یوتر یکامپ : در روش یوتر یکامپ •
  هیاول مات یتنظ  ارائه کرده است، دکنندهیکه شرکت تول ی مخصوص 

 ی م  شنهادیباال پ تیسانترال با ظرف یدهد که برا ی را انجام م
 .شود

تماس با کد مخصوص   یبا برقرار   مات یتنظ  ی : در روش تلفن ی تلفن •
صفحه    قیاز طر  مات یارائه شده توسط شرکت سازنده و اعمال تنظ

  یم   شنهادیپ  نی پا  تیسانترال با ظرف  یشود که برا  ی انجام م   دیکل
 شود.


