به علت پویا بودن سایت داتک تلکام ،تصویرهای این راهنما مـمکن است در بعضی صفحهها با نـمای
اصلی سایت تفاوت داشته باشند .بعضی تصویرها نیز برای نـمایش بهتر ،اندکی ویرایش شدهاند.

مقدمه

ارتباط یکی از نیازهای اساسی انسان به عنوان یک موجود اجتماعی است .امروزه با
پیشرفت تکنولوژی و گسترش صنایع و بازارهای جهانی ،لزوم برقراری ارتباطات از
راه دور بیشتر از پیش خودمنایی می کند .با توجه به گسترش روز افزون بازارها و
ارائه دهندگان خدمات و کاالها ،کیفیت ،به عنوان عاملی مهم در تصمیم گیری مصرف
کننده کاال یا خدمات شناخته شده است.
داتک تلکام همواره این اصل را سرلوحه کار خود قرار داده که با ارائه خدمات با
کیفیت ،رضایت خاطر مشتریان خود را فراهم سازد.

خدمات تلفن بین املللی اینترنتیVoIP

شبكههای مخابراتی که جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان امروز هستند ،بیشترین سهم
را در تبادل اطالعات و اخبار بر عهده دارند .امروزه این فناوری كه قدمتی بیش از
صد سال دارد ،صورت پیشرفتهتری به خود گرفته و خود را با نیازهای جدید تطبیق
داده است.
با پیشرفت تکنولوژی و مطرح شدن شبكههای كامپیوتری (به خصوص اینترنت) و
امكان برقراری ارتباط به صورت سوییچ بین بستههای داده (،)Packet Switching
ارسال داده بر روی این شبكهها به صورت جدی مطرح شد و در متامی موارد
موفقیت آمیز منود.
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در جایی كه اطالعات منتقل شده بر روی شبكههای كامپیوتری شكل صوتی به خود
بگیرند  VoIP1مطرح میشود .شایان ذکر است كه برای داشنت یك ارتباط از نوع
 VoIPباید شبكهای بر پایه پروتكل  IPداشته باشیم .حال با توجه به این كه بزرگترین
شبكه بر پایه  VoIPشبكه اینترنت است ،به طور معمول از این فناوری به عنوان منتقل
كننده صدا بر روی شبكه اینترنت یاد میشود.
یکی از دالیل مهم پیشرفت روزافزون  VoIPیا همان انتقال صدا بر روی بستر اینترنت
را می توان کم هزینه بودن انتقال صدا و استفاده از بستر موجود دادهها در جهت
انتقال صدا دانست.
گروه شرکتهای داتک با راهاندازی سرویس جدید  ،VoIPبرقراری ارتباط تلفن
بیناملللی را بر روی خطهای  ADSLخود امکان پذیر منوده است .به این ترتیب
مشتریهای خدمات  ADSLداتک تلکام برای برقراری متاس تلفنی بیناملللی دیگر
نیازی به خرید کارت تلفن و یا اشتراک تلفن و  ...نخواهند داشت و میتوانند بسادگی
با شارژ حساب تلفن بینامللل بر روی اشتراک  ADSLخود از طریق پرداخت اینترنتی
از خدمات این سرویس نوین داتک تلکام بهرهمند شوند.

Voice Over Internet Protocol - 1
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مزایای استفاده از VoIP

•امکان متاس با خارج از کشور با کمترین هزینه ممکن
•امکان مکامله با کیفیت صدای خوب با اکثر کشورهای جهان
•صدای بدون پژواک
•نداشنت تاخیر زمانی در مکامله
•امکان مشاهده مصرف و ریز مکاملات
•پشتیبانی شبانهروزی ()24 X 7
•امکان خرید آنالین و پرداخت الکترونیک (بدون مراجعه حضوری)

روش های برقراری ارتباط با VoIP

 -1استفاده از تلفنهای مخصوص  IPیا همان IP-Phone

 -2آداپتورهای مخصوص برای تلفندهی معمولی آنالوگ
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ATA: Analog Telephony Adapter -3
الزم به ذکر است که  IP Phoneو  ATAرا هم اکنون می توانید در وب سایت داتک
خریداری کنید .کافی است پس از ورود به وب سایت داتک تلکام ،در منوی عملیات
فروش پیوند "خرید کاال" را انتخاب منوده و کاالی مورد نظر را انتخاب منوده و گزینه

"صورت حساب" را انتخاب کنید .پس از مشاهده صورت حساب و انتخاب درگاه
مورد نظر گزینه "پرداخت" را اتخاب منایید.

 -4استفاده از نرمافزارهای مخصوص برقراری ارتباط توسط رایانه ()Soft Phone

نرم افزار  Xliteرا میتوانید در پیوند "دریافت ها" که پایین صفحات وب سایت آمده

است ،رایگان دریافت منایید .همچنین راهنمای نصب این نرم افزار را میتوانید در
منوی سمت چپ ،در صفحه "تلفن بین امللل اینترنتی" دریافت کنید.
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هزینه مکالـمه
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VoIP

هزینه مکامله برای کشورهای منتخب (ریال بر دقیقه)
مقصد متاس

هزینه

مقصد متاس

هزینه

مقصد متاس

هزینه

کانادا

324

روسیه  -مسکو

394

ترکیه

500

آملان

345

عراق

560

هلند

477

امریکا

350

اسپانیا

325

استرالیا

325

انگلستان

368

قبرس

403

مالزی

411

چین

327

سنگاپور

428

یونان

378

سوئد

345

ژاپن

527

سوئیس

780

فرانسه

360

نروژ

444

عربستان سعودی

1100

امارات متحده

1470

تایلند

317

هند

494

ایتالیا

378

بلژیک

495

نروژ

444

روش خرید اعتبار  VoIPبرای
کاربران  ADSLداتک تلکام

ِ
سایت  http://datak.irو با وارد کردن نام یا شماره کاربری
1ـ نخست ،با مرور وب
( )Usernameو همچنین گذرواژه خود ( )Passwordدر صفحه ورود کاربران ،وارد
صفحه کاربری خود شوید .پیوند "ورود به سایت" در بخش باالیی سمت راست
ِ
صفحه نخست سایت قرار دارد.

 1.1ـ در صورت نداشنت نام یا شماره کاربری و یا گذرواژه ،و یا فراموش کردن

هر یک از این دو ،در همان صفحه ورود کاربران با کلیک کردن بر روی پیوند "نام

کاربری یا گذرواژه را فراموش کردهاید؟" شناسه و رمز الزم برای ورود به صفحه

کاربری خود را دریافت کنید.
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 1.2ـ پس از ورود ،شما به صفحه شخصی خود وارد شده و سپس می توانید نام
خود را در بخش باال و سمت راست صفحه ببینید .برای خرید اعتبار  VoIPدر منوی
سمت راست ،در زیربخش "عملیات فروش" ،روی پیوند "مشاهده و متدید سرویس"
کلیک کرده تا به فهرست سرویسهای خود دسترسی پیدا کنید.

2ـ در برگ "مشاهده و متدید سرویس" ،لیست همه سرویسهایی که کد اشتراک

یکسان دارند ،به همراه تاریخ انقضا و سایر دادهها نشان داده می شود .در زیر
پیوند "متدید" سرویس  ،ADSLپیوند"خرید اعتبار  "Voiceقرار دارد که با کلیک بر

روی آن وارد برگ "خرید اعتبار تلفن اینترنتی" خواهید شد.

3ـ در برگ "خرید اعتبار تلفن اینترنتی" در صورتی که برای بار اول خرید کنید،

سوالی مبنی بر نحوه آشنایی شما با این سرویس پرسیده می شود که با کلیک بر
گزینه صحیح ،برگی با عنوان "مشاهده و خرید اعتبار تلفن اینترنتی" باز خواهد شد.
4ـ در برگ "مشاهده و خرید اعتبار تلفن اینترنتی" ،میزان اعتبار باقی مانده و

بدهکاری و بستانکاری خود را مشاهده می منایید .با انتخاب مبلغ اعتبار مورد نیاز
و کلیک بر روی پیوند "صورت حساب" ،صورت حساب خود را دریافت کرده و بر

روی پیوند "پرداخت" کلیک کنید .از این مرحله به بعد در دفترچه راهنمای پرداخت

الکترونیک به تفصیل شرح داده شده است .این دفترچه را میتوانید با مرور سایت

وب داتک تلکام دریافت کنید.
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خدمات  IP PBXبرای شرکتها

امروزه در اکثر سازمانها ،هزینه زیادی صرف متاسهای تلفنی داخلی ،بین شهری و
بین املللی و یا پاسخگویی به مشتریان می گردد .استفاده از سیستم های تلفنی مبتنی
بر شبکههای  IPامکان مکالـمه رایگان بین مرکزها ،همچنین مکالـمههای بین املللی با
هزینه کم را با کیفیت قابل قبولی ارائه میکند.
گروه شرکت های داتک پس از راه اندازی خدمات  VoIPدر نظر دارد سیستم IP PBX

یا  IP Telephonyرا به مشترکین سازمانی ارائه دهد.
این سیستم افزون برآنکه همه امکانات سیستمهای تلفن سانترال معمولی را پشتیبانی
می کند ،امکانات متنوع دیگری از جمله صندوق صوتی ،پاسخگویی خودکار و امکان
متاس مستقیم بین املللی کم هزینه با گوشی تلفن را نیز فراهم کرده و به این جهت که
از ساختار شبکه های کامپیوتری معمولی استفاده میکند ،نیازی به کابل کشی مجزا
برای راه اندازی این سیستم وجود ندارد.
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در شکل زیر می توانید شمایی کلی از نحوه کارکرد این سیستم را مشاهده منایید.
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مزایای سرویس  IPPBXبرای
شرکتها

•متاس رایگان بین دفترهای شرکت در هر نقطه داخل یا خارج از کشور با کیفیت مطلوب
•استفاده بهینه از پهنای باند و کانال های انتقال
•کاهش هزینه نگهداری سیستمها
•قابلیت افزایش ظرفیت با هزینه کم
•امکان برقراری ارتباط بین مشترکهای تلفنی و کامپیوتر
•ترکیب کلیه سرویسهایی مثل  Voice Mail, E-mailو یکپارچه منودن سرویسها
•ارائه سرویس کنفرانسهای چند جانبه
•و امکانات دیگر دستگاه ....
برای کسب اطالعات بیشتر با دفتر فروش داتک تلکام ( )81681متاس حاصل فرمائید.

13

