


NEC معرفی راهکارهای ارتباطی 
راهکارهــای ارتباطاتــی NEC یکــی از قدرتمندتریــن و بــا ســابقه تریــن سیســتمهای ارتبــاط تلفنــی دنیــا محســوب می شــوند کــه بــا در نظــر گرفتــن 

نیازهــا و حــل چالشــهای ارتباطــی روز افــرون بنــگاه هــای تجــاری گوناگــون ارائــه شــده انــد.  ایــن شــرکت توانســته اســت بــا اختراعــات و نــوآوری 

هــای خــود بســتری انعطــاف پذیــر٫ امــن و کارآمــد را بــا  ادغــام ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد ارتباطــات یکپارچــه )UC( و بــا نــام تجــاری سیســتم هــا 

UNIVERGE بــه کاربــران ســازمانی ارائــه کنــد. 

آخریــن ســری از تولیــدات شــرکتNEC  بــا عنــوان UNIVERGE SV9000 کــه بــا آخریــن نوآوریهــا و اســتفاده از باالتریــن تکنولــوژی ارتباطــی 

ارائــه مــی شــود، می توانــد بــرای صنعــت شــما تخصصــی و شــخصی ســازی شــده و بــا برنامــه هــای کاربــردی ادغــام شــده٫ عــاوه بــر افزایــش 

مشــارکت نیــروی کار درون ســازمانی٫ عملیــات کســب و کار را بهینــه و باعــث یــک مزیــت رقابتــی بــرای ســازمان گــردد. 

از مهمتریــن ویژگی هــای ایــن سیســتم، پشــتیبانی از تمــام اجــزای سیســتم از قبیــل درگاه هــا و مبدل هــای ارتباطــی اســت کــه حداکثــر در یــک 

یونیــت  انباشــته شــده ۱۹ اینچــی، جایگــذاری شــده اســت و بــا ایجــاد یــک ارتبــاط یکپارچــه قدرتمنــد و پیــام رســانی پویــا و منحصــر بفــرد بــا تمــام 

راهکارهــای NEC ســازگار و قابــل ادغــام اســت و بوســیله یــک کنســول مدیریتــی بــه آســانی قابــل تنظیــم اســت. 

NEC برخی از افتخارات شرکت 
  بیش از ۱۱7 سال سابقه فعالیت

  جزو ۱00 شرکت نوآور جهان

  جزو 500 شرکت برتر دنیا

  دارای بیش از ۱00 هزار نیروی انسانی

  جزو سه شرکت برتر ارتباطات تلفنی در دنیا

 گروه دوران
خدمــات  و  محصــوالت  ارائــه  هــدف  بــا  کــه  باشــد،  مــی  بنیــان  دانــش  شــرکت های  مجموعــه  موفق تریــن  از  یکــی  دوران  گــروه 
آن  تاســیس  از  ســال   ۱8 از  بیــش  کــه  گــروه  ایــن  اســت.  گردیــده  تاســیس  ارتباطــات  و  اطاعــات  فنــاوری  زمینــه  در   متنــوع 
مــی گــذرد بــا ســاماندهی کادری450 نفــره و  بهره گیــری از دانــش روز دنیــا، فعالیــت گســترده ای در زمینــه تولیــد وارائــه نــرم افــزار و تجهیــزات 
و خدمــات تخصصــی در چارچــوب 5 گــروه ERP, Security, Network, Telephony, Portal دارد.حضــور پنــج تیــم تولیــد، فنــی، سیســتمی، 
بازرگانــی و آموزشــی در قالــب یــک گــروه و همــکاری نزدیــک بــا شــرکت هــای معتبــر  بیــن المللــی،  تــوان فنــی و اجرایــی باالیــی را بــرای ایــن گــروه 

در زمینــه اجــرای پــروژه هــای بــزرگ ملــی فراهــم نمــوده اســت.

 برخی از افتخارات گروه دوران
  نماینده رسمی NEC در ایران

  منتخب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان
  مجری بزرگترین پروژه امنیت اطاعات کشور

  مجری بزرگترین پروژه ERP داخلی کشور
ISO27001 دارای گواهینامه بین المللی  

ISO9001 دارای گواهینامه بین المللی  
  دارای رتبه یک از شورایعالی انفورماتیک کشور در 7 رشته مختلف: نرم افزار، شبکه، امنیت، مشاوره، پشتیبانی، آموزش و پژوهش و غیره...

  دارای رتبه یک از سازمان فناوری اطاعات ایران، در حوزه مشاوره و استقرار ISMS، ارزیابی امنیتی، امنیت فیزیکی و ...
  دریافت لوح و تندیس باالترین رتبه حوزه نرم افزار کشور در جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطاعات سالهای ۹0، ۹2 و ۹5

  تولید کننده یکی از قوی ترین فایروالهای بومی )DSGate(، نصب شده در حساس ترین سازمان های کشور
  تولید کننده اولین Iر  40G پهنای باند اینترنت 

  برترین شرکت در زمینه ارائه تجهیزات امنیتی خارجی با الیسنس و گارانتی معتبر
  دریافت لوح و تندیس برگزیده مدیر جهادی از سومین همایش مدیریت جهادی کشور

  دارای بیش از 3500 مشتری در 550 شهرستان کشور و دهها کشور خارجی
  دارای بیش از 20 پارتنر خارجی برای ارائه راه حلهای به روز به مشتریان

لمان  و Gitex دبی    دارای غرفه در بیش از ۱0 دوره مختلف در نمایشگاههای Cebit کشور آ
  حضور مستمر در بیش از 40 نمایشگاه معتبر داخلی طی سالهای گذشته

  عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
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 مدل ۹۱۰۰ ،  مناسب برای کسب کارهای کوچک و متوسط
دســتگاه SV9100 بــه عنــوان مــدل ابتدایــی از ســری ســرورهای ۹000 بــه صــورت ۹.5 اینچــی 

و ۱۹ اینچــی طراحــی شــده اســت کــه عــاوه بــر ارائــه قابلیــت هــای  UC، امــکان ادغــام شــدن بــا 

دســتگاه هــای مشــابه را جهــت افزایــش ظرفیــت دارا می باشــد. بــا توجــه بــه نــوع تنظیمــات و 

مــدل تلفن هــا امــکان پشــتیبانی از 400 کانــال PRI/BRI، 400 خــط شــهری و SIP را بــه همــراه 

ــا می نمایــد. 8۹۶ داخلــی IP مهی

 مشخصات فنی:

 برخی قابلیت ها
  ساختار کاما ماجوالر

IPو SIP، ارائه تمامی انواع مشترکین : آنالوگ ، دیجیتال  

SIP, PRI, CO, E&M : ارائه تمامی انواع ترانک ها  

  توانایــی شــبکه ســازی بــا دیگــر ســوئیچ هــای تلفنــی بــه روی بســتر VoIP و TDM از طریــق 

پروتــکل هــای اســتاندارد

  پشتیبانی از طیف وسیعی از تلفن ها و End Point ها
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 مدل ۹۳۰۰ ، مناسب برای کسب و کارهای متوسط

 برخی قابلیت ها

ایــن دســتگاه فقــط بــه صــورت ۱۹ اینچــی ارائــه می شــود کــه عــاوه بــر امــکان ادغــام بــا دســتگاه 

هــای مشــابه،  امــکان پشــتیبانی از پروتــکل PRO/BRI SIP٫ و آنالــوگ ترانــک تــا 5۱2 ترانــک 

از هــر نــوع را دارا می باشــد. همچنیــن بــا توجــه بــه نــوع تنظیمــات و مــدل تلفنهــا، پشــتیبانی تــا 

۱53۶ تلفــن امکان پذیــر اســت.

ــه یکپارچگــی ارتباطــات شــما، ســرمایه گــذاری در آینــده  ــوان ب ــای ایــن دســتگاه مــی ت از مزای

ســازمان ، اداره و نگهــداری آســان اشــاره نمــود.

  معماری چند منظوره

Digital و IP  استفاده ترکیبی از داخلی های  

  مقیاس پذیری استثنایی بوسیله معماری ماژوالر 

SV8100 - SV8300 مهاجرت بدون درد سر از دستگاه های  

 مشخصات فنی:
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 مدل ۹۵۰۰ ، مناسب برای کسب و کارهای بزرگ سازمانی

 در یک نگاه

دســتگاه SV۹500 بــه عنــوان بزرگتریــن مــدل فعلــی ســری ۹000 اســت کــه از بســیاری جهــات 

 VMware تفاوتهــای چشــمگیری بــا دیگــر ســرورها دارد. ویژگــی مهــم ایــن دســتگاه پشــتیبانی از

ــوگ، هــر  ــال و آنال ESXi اســت. همچنیــن با توجــه بــه نــوع تنظیمــات و تراکــم درگاه هــای دیجیت

دســتگاه امــکان پشــتیبانی از ۶۱44 پــورت TDM/IP را دارا مــی باشــد.

Analog/داخلــی و   TDM ترانکهــای  ترکیــب   صــورت  بــه  ۶000پــورت   تــا  پشــتیبانی    

D i g i t a l

 IP به صورت ترکیب ترانکها و داخلی های IP پشتیبانی تا ۶000 پورت  

   گسترش منعطف پورت ها از چند صد تا 24000 پورت در یک سیستم

  امکان راه اندازی تا ۱۹2000 پورت به صورت کاستر

   تضمین امنیت با راه اندازی  سیستم TDM  بدون وابستگی به شبکه اترنت

  امکان پیاده سازی سیستم به صورت سخت افزاری  و ماشین مجازی

Unified Messaging و Contact Center امکان ارتباط با نرم افزارهای  

 مشخصات فنی:
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