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 FreePBX های تجاری ماژول

 
 

 Extension Routing 
ها، مجاز به استفاده از دهد که به راحتی و به صورت بصری کنترل کنید که کدام داخلیاین ماژول به شما این امکان را می 

ها می توانند های خارج از کشور داشته باشند و یا کدامتوانند تماسها میباشند؛ به عنوان مثال کدام داخلیمسیرهای خاص خروجی می

ها برای استفاده از مسیرهای خروجی، نیاز به نوشتن شهری تماس بگیرند. در حالت عادی، جهت محدود کردن داخلیبا شماره های بین

 الوه بر صرف زمان زیاد، انجام آن برای کاربران تازه وارد، به راحتی امکان پذیر نیست. باشد که عپلن استریسک میکد در دایال

 

 
 

 
 EndPoint Manager 
وی و اینترکام، از سیم، گیتی باسیم و بیهای تحت شبکهبه کمک این ماژول، صدها مدل از تجهیزات ویپ از جمله تلفن 

وان در کار می تخودکار خود را به صورت گروهی از سیستم تلفنی دریافت نمایند و با این برندهای گوناگون، قادر خواهند بود تنظیمات

دهد هر دکمه ای را که مدیر سیستم برای جویی نمود. عالوه بر این، این ماژول به کاربران اجازه میکیفیت و زمان اجرای پروژه، صرفه

 تغییر دهند. UCPی خود یعنی ها تنظیم نموده است را از طریق پنل کاربرهای آنتلفن
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SysAdmin Pro  

 باشد:ی استاندارد خود ارائه نموده که شامل امکانات زیر میاین ماژول، چندین عملکرد اضافه را نسبت به نسخه 

 های شبکه و سرور تنظیمات اینترفیسDHCP 

 تنظیم سرور SMTP برای ارتباط با سرور ایمیل 

  تنظیمات مربوط بهDDNS 

 کردن مرکز تلفن در زمان افت فشار برقاعالم هشدار و حتی خاموش 

 اندازی سرور امکان راهVPN  

  تنظیمات مربوط به سرورFTP 

 

 

 
Fax Pro  

باشد. کل فرآیند ارسال و ، دارای امکانات به مراتب بیشتری میFreePBXای فکس، نسبت به ماژول استاندارد ماژول حرفه 

گیرد. فقط کافیست شماره تلفن مقصد را تایپ نموده، و تماماً از طریق رابط تحت وب برای هر کاربر انجام می دریافت فکس، به راحتی

آپلود کنید و سپس فکس خود را ارسال نمابید. با این ماژول حتی قادر خواهید بود، قالب ظاهری فکس را نیز بنا به   PDFیک فایل

های ارسالی و دریافتی به همراه قابلیت جستجوی پیشرفته نیز در ی فکسضمناً بایگانی کلیهسلیقه و نیاز خود چیدمان و طراحی کنید. 

 .اختیار کاربران قرار داده شده است
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 Web CallBack 
سایت خود اضافه نمائید. بازدیدکنندگان به سادگی، شماره را به وب "تماس با ما"دهد که بخش این ماژول به شما اجازه می 

ه وسیلفرض مشخص کنید و بهی پیشتوانید یک شمارهکنند. شما میتماس خود را برای ارتباط با شما و یا هر هدف خاصی وارد می

ماس ی تتوانید الگوهایی را تعیین نمائید که کدام شماره و کاربران، اجازهها در قالب تماس برگشتی انجام شود. همچنین میآن، اعالن

 اشند.گرفتن را داشته ب

 
 

 Outbound Call Limiting 
های مفیدی برای تواند محدودیتها بوده است. این ماژول میهای خروجی همیشه یکی از دغدغه های شرکتمبحث تماس 

ی مشخص و یا تعداد تماس و خاص در یک بازه یها با یک شمارهتوانید تعداد تماسهای خروجی وضع نماید. به عنوان مثال میتماس

های خارج از این محدوده، بالک شده و پیغام صوتی تعیین شده، طور همزمان محدود نمایید. الزم به ذکر است تماسمدت زمان آن را به

 .برای کاربر پخش خواهد شد
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 CallerID Management 
دهید. در غیر اینصورت با انتخاب  های بعدی، در قالب خود تغییرگیرنده را برای تماسی تماستوانید شناسهبا این ماژول می 

 .ها از داخلی شما، تا زمان اعمال تنظیمات بعدی را نیز داریدی خاصی، امکان تغییر دائمی شناسه برای تمامی تماسگزینه

 

 
 

 

 Paging Pro 

ماژول   FreePBXمنظور،ها و... نیاز به سیستم پیجینگ دارند. به همین ها، نمایشگاهبسیاری از اماکن عمومی مانند فرودگاه 

ه، های از پیش تعیین شدشده را نیز در زمانهای ضبطهای زنده، پیغامتوان عالوه بر پیغاموسیله آن میای طراحی نموده که بهاختصاصی

نین های متفاوتی پخش گردد. همچهای مختلف، پیغامبندیبه صورت خودکار پیج نمود. حتی این امکان وجود دارد که برای دسته

کردن یک هشدار خاص، در قابلیت درج ملودی دلخواه، در ابتدا و انتهای پیام نیز وجود دارد. اما مهمترین ویژگی این ماژول، امکان پیج

 .گیردنشانی تماس میهای اضطراری مانند پلیس و آتشمواقعی است که یکی از کارمندان با شماره تلفن
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 VM Notify 

 هنگامی که پیغام ک لیست برای اعالن آماده نمایید.های جدید در صندوق صوتی، یاطالع از دریافت پیغام توانید جهتشما می 

د. شود تا فردی مسئولیت آن را برعهده گیرجدیدی در صندوق پستی باقی بماند، با تمامی افراد در لیست مشخص شده، تماس گرفته می

صورت می پذیرد و اگر هیچ کدام از افراد یک لیست آن را قبول نکردند، پیغام برای افراد با بندی انجام شده این فرآیند بر اساس اولویت

 همچنین در انتها این امکان وجود دارد تا از طریق ایمیل، اطالع رسانی به مدیر سیستم صورت گیرد. .های بعدی ارسال خواهد شداولیت

 
Call Recording Reports  

های رضایت مشتری و ارزیابی کارمندان خود دارند که انجام آن در نیاز به ضبط و بایگانی درخواست بسیاری از کسب و کارها 

های دادن، بایگانی و دانلود تمامی تماسسازی، گوشکننده است. این ماژول مشاهده، مرتبهای باال، کاری بسیار دشوار و خستهحجم

ط های ضبسازی فایلهای قدیمی جهت کنترل فضای هارد دیسک، مرتب، حذف فایلسازد. بایگانی خودکارپذیر میشده را امکانضبط

 .شوندشده بر اساس تاریخ، نوع تماس، منبع، مقصد و حتی مدت زمان، از دیگر امکانات شاخص این ماژول محسوب می
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Queue Reports  
های خود را کنترل نمایند. شما های مختلف، صفجنبه دهد تا ازگیری پیشرفته است که به مدیران اجازه مییک ماژول گزارش 

 یهای موردنیاز خود، مشاهده و ذخیره نمائید. مشاهدهترین زمان ممکن و در قالبها را در سریعتوانید گزارشات صف انتظار تماسمی

ن شدظار و همچنین آگاهی از دالیل قطعها و میزان انتمدت زمان تماس یتوزیع تماس بر اساس کارشناس، صف، تاریخ و ساعت، مشاهده

 نماید.هایی است که این ماژول فراهم میها، از قابلیتتماس

 
 

 Xact Dialer 
ای هتوانید به راحتی یک لیست از شماره تلفنگیری خودکار با مشتریان، این ماژول بهترین گزینه است. شما میجهت تماس 

ها را بر اساس اینکه در مقصد، یک فرد پاسخگو است یا یک تلفن گویا، تعیین کنید. و مسیر تماسآپلود نموده  CSV مخاطبان را در قالب

مانبندی ی زتوانید گزارش فعالیت را به صورت روزانه و یا در پایان کمپین مشاهده نمایید. ضمناً امکان برنامهتر کردن کار، میبرای ساده

 دارد. ارسال و همچنین توقف موقت کمپین نیز وجود
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Appointment Reminder  
ست کردن، پذیرفتن، لغو کردن و زمانبندی مجدد قرارهای مالقات خود را به این ماژول بسپارید. شما به راحتی قادر خواهید  

عالن ، اکنیدهایی که به صورت دستی وارد میهای مخاطبینی که در مرکز تلفن شما وجود دارند و یا حتی لیستبود به تمامی شماره

 د.ردن، پاسخ دهنتوانند به درخواست شما با پذیرفتن و یا رد کقرار مالقات خود را ارسال کنید و در مقابل، مخاطبان هم می

 
Park Pro  

، از وی پرسیده و "فروش"گیری داخلی گیرنده، پس از شمارهدهد که نام تماساین امکان را در اختیار شما قرار میاین ماژول،  

گردد تا کارشناس مربوطه، پاسخگوی مشتری خود شود؛ در ادامه، همین صدا برای تمامی کارشناسان لیست فروش، پخش میضبط 

های هایی که دپارتمانکند که برای سازمانهای بیشتری را فراهم میlotهای پارک یا همان همچنین امکان تعریف جایگاه .باشد

 بود.گوناگونی دارند، بسیار کارآمد خواهد 

 

http://www.senatelecom.com/


FreePBX Commercial Modules  

 

www.senatelecom.com 
۴۷۴۳۴-۱۲۴ 

 

 Voicemail Reports 
ها را مانیتور نماید. های صوتی دسترسی داشته باشد و آنتواند به تمامی صندوقبا این ماژول، مدیر سیستم به راحتی می 

دیگر  . ازکندآمدگویی را بر اساس کاربران، به صورت منحصربفرد تعیین ها و یا پیغام خوشهمچنین قادر خواهد بود تنظیمات صندوق

بندی اطالعات بر اساس صندوق پستی، تاریخ و ساعت، توان به ارسال پیغام صوتی به ایمیل و همچنین دستهامکانات این ماژول می

 پوشه، شماره تلفن و مدت زمان، اشاره نمود.

 
 

Pin Set Pro  
ماژول استفاده کنید. به این صورت که مدیر ی امنیت پین کدها، انعطاف بیشتری داشته باشید، از این اگر نیاز دارید در توسعه 

های خروجی خود را بدون پین کد اختصاص داده و یا به هر یک اجازه دهد تماستواند برای هر داخلی، مستقیماً یک پینسیستم می

س تاریخ، مدت زمان، ی ساعات قابل محاسبه نیز بر اساها و خالصهگیری نماید. همچنین امکان استخراج گزارش جزیی تماسکد، شماره

ی زمانی موردنظر، محاسبه کد در بازهی مکالمات را به ازای هر پینتوان به راحتی، هزینهکد، منبع و مقصد، وجود دارد. ضمناً میپین

 نمود.

 
 

Queues Pro  
حدودکننده ای برای دهد احکام ماین ماژول، اختیارات موجود در بخش صف مرکز تلفن را گسترش داده و به شما اجازه می 

خود را بیش از حد در صف انتظار نگه می دارند، وضع نمایید. همچنین با هدف مدیریت عملکرد صف و توسعه و  یهاکاربرانی که تماس

ترین امکان آن، شخصی سازی مقاصد تماس گیرنده ها برای تماس های برقرار شده، می توانید صف های مجازی ایجاد کنید. اما جالب

  توانند تماس خود را قطع نموده و پس از تماس مجدد، دوباره به همان صفگیرندگانی که در صف انتظار هستند میاست که تماس این
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ها مطلع شده و همچنین امکان برقراری ارتباط توانید از دالیل عدم پاسخ به تماسقبلی خود بازگردند. ضمناً به وسیله این ماژول، می

 یرنده را به هر مقصدی که تماس در آن قطع شده بود، به دست آورید.گکارشناس و تماس

 
 

 Conference Pro 
دهد تنظیمات اتاق دارد، به کاربران نهایی اجازه می FreePBXی استاندارد تری نسبت به نسخهاین ماژول که امکانات پیشرفته 

کنفرانس را مدیریت های تواند به راحتی اتاقمدیریت کنند. همچنین مدیر سیستم می UCPکنفرانس را از پنل کنترل کاربری خود یعنی 

، تشخیص فرد صحبت کننده، حالت سکوت و... نام "اجازه"توان از ضبط کنفرانس، منوی نماید. از دیگر امکانات شاخص این ماژول می

 برد.
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Phone Apps  
ادغام  EndPoint Managerو ماژول  FreePBXاست که با  Sangomaهای های مربوط به تلفنای از برنامهمجموعه 

دهد تا به طور مستقیم از صفحه نمایش گوشی خود، کنترل کارها و تنظیمات را انجام دهند. شود. این ماژول، به کاربران اجازه میمی

همینطور کاهش وابستگی در به یاد سپردن کدها و ی این ماژول، افزایش توانایی کاربران در مدیریت تنظیمات تماس و هدف از ارائه

 اصالح تنظیمات بر روی رابط کاربری است.

 
 

 High Availability Disaster Recovery 
را به طور خودکار و  FreePBXاین یک راهکار تجاری با قابلیت دسترسی باال است که به وسیله آن قادر خواهید بود دو سرور  

ناور به پی شهای تحت شبکه و دیگر تجهیزات ویپ شما از طریق یک آدرس آی. با این روش، تلفنکنیداندازی به صورت پشتیبان، راه

اندازی مجدد مرکز تلفن معیوب، کنند. همچنین پس از راهشوند و از دسترس خارج شدن سرور، اطالعی پیدا نمیسرور متصل می

 شود.پذیر میانیه امکاناولیه، تنها در عرض چند ث FreePBXبازگشت به سرور 

 
 

 

Class of Service  

های خاص در مرکز تلفن شما را به صورت جزیی فراهم ها در مورد ویژگیاین ماژول، امکان کنترل میزان سطح دسترسی داخلی 

های صندوق صوتی گروهها، اتاق کنفرانس، ها شامل مسیرهای خروجی، کدها، گروه های مربوط به صدای زنگ، صفسازد. این ویژگیمی

 ها را در تماس با مقاصد منتخب شما، محدود کنید.توانید داخلیو پیج کردن می باشد. توسط این ماژول می
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Zulu UC  
اربران کرود که باعث افزایش راندمان شمار میی ارتباطی بههای یکپارچهترین ابزارها و برنامهعنوان یکی از محبوبافزار، بهاین نرم 

دسکتاپ و  یتوان به تماس تلفنی، چت، ارسال پیام کوتاه، فکس و تعامل گروهی از طریق نسخهشود. از امکانات شاخص آن میمی

نیز تعبیه شده است. با استفاده از این ماژول  CRMموبایل، اشاره نمود. ضمناً امکان تماس مستقیم در بستر صفحات وب و یکپارچگی با 

 خواهید داشت. Unified Communication Systemشما یک 
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 FreePBXافزاری های نرمبسته

 
کاملی بسته  

 
مراکز تماسی بسته  

 
پیشرفتهی بسته  

 
ی پایهبسته  
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