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پنل کاربری نرم افزاری تحت سیستم عامل ویندوز

دارای حداقل 200  کلید جهت برقراری ارتباط با 200 پنل مختلف سخت افزاری و یا نرم افزاری	 
استفاده از بستر IP جهت ارتباط کاربران	 
قابلیت انتقال صدای ورودی و خروجی از طریق هدست	 
سهولت در گسترش سیستم اینترکام و افزودن کاربران جدید	 
قابلیت نصب و اجرا بر روی کلیه سیستم  عامل های رایج	 
 	  ITU-G.711 و ITU-G.722 پشتیباني از کدک هاي
 	   EBU-TECH 3347 پشتیباني از استاندارد
 	16/48 Kbps پشتیبانی از نرخ های نمونه برداری
امکان مدیریت، پایش و نظارت بر فعالیت سیستم 	 
امکان فشرده سازی صدا و عملکرد مناسب با حداقل پهنای باند	 
امکان برقراری مکالمه چند کاربر به صورت گروهی	 
امنیت باال در مکالمات کاربران 	 

استودیوها	 
کنفرانس تلفنی	 
ارتباط محلی کاربران در محیط های صنعتی و اداری	 

سیســتم جامــع اینتــرکام صمیــم بــه منظــور ایجــاد ارتبــاط صوتــي بیــن کاربــران قســمت هاي مختلــف بــه صــورت یکپارچــه بــر بســتر شــبکه بنــا شــده اســت. سیســتم مذکــور 
کامــا بــه صــورت بومــي طراحــي شــده اســت، بنابرایــن نیــاز بــه طراحــي و پیاده ســازي زیرســاخت جدیــدي بــراي برقــراري ارتبــاط نــدارد و مي تــوان از زیرســاخت هاي موجــود 
در شــبکه اســتفاده نمــود. عــاوه بــر ایــن، عملکــرد سیســتم بــر بســتر شــبکه باعــث شــده تــا سیســتم از انعطاف پذیــری باالیــی برخــوردار باشــد، بــه طــوری کــه می تــوان بــه 

راحتــی سیســتم را توســعه داد. 
پنــل کاربــری نرم افــزاری تحــت سیســتم عامــل وینــدوز دارای ظاهــر گرافیکــی شــبیه بــه پنــل کاربــری رکمونــت و یــا رومیــزی اســت. ایــن پنــل قابلیــت نصــب  و اجــرا بــر روی 
کلیــه سیســتم عامل هــای رایــج را دارا می باشــد. پنــل کاربــری نرم افــزاری تحــت سیســتم عامــل وینــدوز دارای حداقــل 200  کلیــد بــرای برقــراری ارتبــاط بــا 200 پنــل مختلــف 
ســخت افزاری و یــا نرم افــزاری اســت. قابلیــت انتقــال صــدای ورودی و خروجــی از طریــق هدســت متصــل بــه رایانــه بیــن کاربــر و سیســتم از دیگــر ویژگی هــای ایــن پنــل اســت.

ویژگی های اصلی 

کاربردها 
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اطالعات سفارش

گــروه مهندســی صمیــم بــه عنــوان تولیــد کننــده تجهیــزات پیشــرفته در حــوزه رســانه و 
راهکارهــای مرتبــط، بــا تکیــه برتوانمنــدی بومــی و اســتفاده از آخریــن دســتاوردهای علــم 
ــه  ــی توانســته اســت از پیشــگامان فنــاوری رســانه باشــد و ارائ و فنــاوری در کالس جهان

محصــوالت بــا اســتانداردهای بیــن المللــی را تضمیــن نمایــد.
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