
NGPجهاز الـ 
NEXT GENERATION PBX

خط موبايل2/ خط خارجي2/ خط داخلي8سنترال انالوج 



NGPمقدمة عن جهاز الـ 

الوظائفمتعددوصغيرسنترالجهازعنعبارةهو.

سهلوبسيطحلالىتحتاجالتيالمكاتبوالصغيرةللشركاتتصميمهتم.

ورضياالالتليفونخطلهايصلالالتياالماكنمناياواالنشاءتحتالمواقعاوالنائيةاالماكنفييستخدم

.المحمولشبكاتاستخدامخاللمنذلك

ويمكنالحجمصغيرمنتجفياآلليوالتشغيلالدخولومراقبةواألمن،الهاتفية،االتصاالتمواردبينيجمع

.إليهاالوصول



خصائص و مميزات الجهاز

تبادل  االتصال  االمن و الحماية

رةارسال و استقبال الرسائل القصي

جالتحكم في الدخول و الخرو



تبادل االتصال

.برمجة اوقات العمل و االتصال•

.برمجة الخطوط الخارجية االرضية و خطوط شبكات المحمول•

(.الخ..... زر استدعاء –فاكس –تليفون )برمجة الخطوط الداخلية حسب نوع كل جهاز •

.برمجة مراقبة التشغيل و العمل•

.برمجة المكالمات الواردة و تحويلها الى الخط الداخلي المطلوب•

.برمجة خاصية انتظارالمكالمات و نغمة االننظار•

.البريد الصوتي•

.المكالماتتسجيل •

.المكالماتإعادة توجيه •



األمن و الحماية

ل عن طريق دمج نظام االتصال بنظام الحماية فيسمح بايجاد حلول مثل مكالمات الطوارئ و الرسائ

:  التالية الوظائفانه يمكن برمجة زر االستدعاء لتنفيذ مجموعة متنوعة من كما القصيرة 

.أرقام10إلى ما يصل إلى إرسال رسالة نصية قصيرة •

.أرقام10إلى ما يصل إلى االتصال عن طريق رسالة صوتية مسجلة •

.تفعيل إنذارمثل قفل الباب، خصائص تنشيط اتصال فعلي ألداء •

.استقبال رسائل الطوارئ على النظام•

.الوصولإشعار •



ارسال و استقبال الرسائل القصيرة

ة الممكن إرسال واستقبال الرسائل القصيرة من وإلى أعداد مختلفة في نفس الوقت، إنشاء حمالت ومراقبمن 

صيرة إنشاء مجموعات من االتصاالت، وتحديد المستلمين، وجدولة ارسال الرسائل الق. إحصائيات الستالم والردود

.التي تم إنشاؤها مسبقا

.والحمالتيمكنك بسرعة إنشاء استراتيجيات التسويق •

طريقمستلمين في وقت واحد عن 10إرسال رسائل نصية قصيرة إلى ما يصل إلى •

.مجموعاتإنشاء 

.إرسال واستقبال الرسائل القصيرة مع تأكيد التسليم إلى المستلمين•

.إعادة توجيه الرسائل القصيرة•



التحكم في الدخول و الخروج

صيرة، مثل مكالمات الطوارئ والرسائل القو ايجاد حلول يمكن برمجة الجهاز حيث يسمح بالتحكم بالدخول و الخروج 

:نسردها فيما يلي 

.فتح الباب عن طريق الكارت او بالكود•

.برمجة اوقات الدخول و الخروج•

.الربط بين تواجد اشخاص بالمكان و مستشعر الباب•

.االتصال بالطوارئإمكانية •



واجهة الجهاز

اعادة الى ضبط 

المصنع

زر 

التشغيل

ETHERNET

للبرمجة

USB 

INTERFACE 

التحكم في 

االبواب

RELAY

1+1

خطوط محمول
4+4

خطوط داخلية
1+1

خطوط خارجية

مسمار 

االرضي

هوائي2لتوصيل 

GSMلخطوط 

3dB antennas come with each GSM channel




