
 

 

کند می کار چگونه و چیست سانترال  

 

 اگر تا به حال نام سانترال به گوشتان نخورده است و می خواهید در رابطه با آن اطالعاتی را کسب نمایید و بدانید دستگاه تلفن سانترال

باشید. ممکن است شما در تالش برای راه اندازی یک کسب و کار و یا شرکت بزرگ  آموزشگاه فن آموزان چیست؟ حتما تا انتهای مقاله با

باشید و در فکر راه اندازی تلفن سانترال برای محل کار خود هستید؛ در این صورت نیز مطالعه این مقاله می تواند شما را در این امر 

 .راهنمایی نماید

د در سازمان ها، ادارات و شرکت های مختلف می باشد که وجود آن برای این اماکن بسیار دستگاه سانترال یکی از ابزارهای ارتباطی قدرتمن

ضروری می باشد. پیشرفت روز افزون تکنولوژی و افزایش کسب و کارهای مختلف سبب شده تا استفاده از خطوط تلفن بیشتر شده و در 

اشته باشد استفاده از سانترال می تواند مدیریت این خطوط را راحت صورتی که این کسب و کار بزرگ بوده و نیاز به خطوط تلفن زیادی د

از تر نماید. در ادامه به معرفی بیشتر سانترال و انواع مختلفی که برای آن وجود دارد و تمامی نکاتی که در رابطه با سانترال ها مورد نی

 .است پرداخته شده است

را با هدف اشتغال  آموزش نصب سانترال خود دوره تخصصی و منحصر به فرد آموزش برق ساختمان آموزشگاه فن آموزان در دپارتمات

،  NS ی و حرفه ای برگزار می کند. در این دوره صفر تا صد مرکز تلفن پاناسونیکفوری کارآموزان و کسب درآمد و با اعطای مدرک فن

سانترال کم ظرفیت و سانترال پرظرفیت را بصورت عملی بر روی دستگاه های واقعی تلفن سانترال آموزش خواهید دید. برای مشاهده 

 :سرفصلهای کامل این دوره روی تصویر زیر کلیک نمایید

 

 چکیده مطلب :

 این برای آن وجود که باشد می مختلف های شرکت و ادارات ها، سازمان در قدرتمند ارتباطی ابزارهای از یکی سانترال دستگاه
 و آن مزایای دارد، وجود آن برای که مختلفی انواع و سانترال بیشتر معرفی به نوشته این در. باشد می ضروری بسیار اماکن

 .است شده پرداخته کند می کار چگونه سانترال تلفن دستگاه اینکه
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 سیستم تلفن سانترال چیست؟
خش های زیاد، نیاز به استفاده از چندین خط تلفن می باشد که در صورتی که از تلفن های در شرکت های تجاری مختلف به علت وجود ب

معمولی استفاده گردد نیاز است تا هر خط تلفن به یک دستگاه تلفن جداگانه وصل شود که در این صورت تعداد تلفن های مورد نیاز بسیار 

شلوغی و اشغال زیاد فضا، مدیریت تعداد زیادی خطوط تلفن کار راحتی نمی  زیاد شده و منجر به شلوغی بیش از حد می گردد. عالوه بر

 .باشد

  

در صورتی که فردی به یک خط تلفن در یک بخش تماس گرفته و با شخصی دیگر در بخشی متفاوت کار داشته باشد امکان وصل کردن 

زیادی به دنبال دارد. سیستم تلفن سانترال به حل این مشکل کمک کرده و در صورتی خطوط خط به آن شخص وجود نداشته و دردسرهای 



 

 

موجود از طریق دستگاه تلفن سانترال به کارکنان داده شود امکان مدیریت آن بسیار راحت بوده و می توان به صورت همزمان چندین خط 

 .را کنترل نمود و تماس را به خطوط مورد نظر وصل کرد

 کدهای برنامه ریزی سانترال

در واقع می توان گفت سیستم تلفن سانترال یک سیستم مرکزی می باشد که افراد و کارکنان مختلف شرکت یا اداره، هر یک از خطوط داخلی 

برخوردار بوده و امکان برقراری ارتباط با سایر بخش های شرکت را با استفاده از این خطوط دارند و نیازی به خریداری یک خط جداگانه 

 .فرد نخواهد بود. این سیستم قابلیت پاسخگویی بی وقفه داشته و هزینه کمتری را برای صاحبان شرکت به دنبال خواهد داشت برای هر

 آموزش نصب دزدگیر اماکن :حتما بخوانید

 سیستم تلفن سانترال چگونه کار می کند؟
ای وظیفه عمده سیستم های تلفنی سانترال کنترل چندین خط تلفن شهری با استفاده از یک عدد تلفن رومیزی می باشد. دالیل استفاده از تلفن ه

سانترال به جای خرید چندین خط تلفن شامل کاهش هزینه ها، محدودیت خرید خط تلفن شهری و هم چنین امنیت باالی تلفن های سانترال 

است. در یک دستگاه تلفن سانترال تعدادی پورت به ورودی خط شهری و تعدادی پورت به خروجی خطوط داخلی اختصاص  عنوان شده

داده شده است و بسته به شلوغی خط ها و ماهیت کاری موسسه یا اداره باید یک نسبت منطقی را به تبدیل خط تلفن ورودی به پورت خروجی 

 .حرفه ای تلفن سانترال با استفاده از محاسبات تخصصی انجام می دهد در نظر گرفت. این نسبت را یک نصاب

نحوه کار کردن سیستم های تلفن سانترال بدین گونه است که هنگامی که تلفن زنگ می خورد در حالتی که فرد داخلی مورد نظر را شماره 

خط اصلی آشکار سازی شده و پس از انجام  DTMF هایگیری کند یا حالتی که به اپراتور وصل شود و اپراتور به داخلی وصل کند، کد 

 .رمز گشایی برای برقراری مکالمه به یکی از خطوط اصلی وصل می شود

 

که با نام باکس سانترال نیز شناخته می شود، آشنا شوید. PBX برای آشنایی با نحوه عملرکر تلفن های سانترال الزم است که دستگاه مرکزی

این دستگاه در واقع جز اصلی برای تامین داخلی های مورد نظر یک شرکت و اداره می باشد. پس از تبدیل خطوط شهری به داخلی توسط 

ز دارید. تلفن های سانترال متنوع دارای خروجی باکس سانترال به تلفن های مخصوص برای استفاده از این خطوط داخلی توسط اپراتور ها نیا

ن های آنالوگ، دیجیتال و هایبرید هستند که هر مورد از رشته سیم ها با قطر های متنوع و جنس های مختلف استفاده می کنند. سیستم های تلف

اخلی های آزاد در هنگام مشغول بودن خط سانترال دارای قابلیت های ویژه ای در مورد هدم پاسخگویی به تماس ها و ارسال تماس ها به د
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می باشدو به عالوه این تلفن ها با قابلیت گزارش گیری در نمونه های کم ظرفیت و پر ظرفیت توانسته اند به یک مورد حیاتی در ادارات و 

 .کارخانه ها تبدیل شوند

 کاربردها و مزایای تلفن سانترال
در بازار  NS و تلفن سانترال TDE و TDA ال کم ظرفیت پاناسونیک، سانترال پر ظرفیت مدلاین تلفن ها که در انواع مختلف تلفن سانتر

عرضه شده اند دارای کاربرد های متفاوتی می باشد. با وجود شباهت های عملکرد مدل های مختلف تلفن سانترال، این سیستم های ارتباطی 

شده است که نصابات تلفن های سانترال ملزم به یادگیری نحوه عملکرد و وظایف تلفنی دارای تفاوت های جزئی می باشند که همین امر باعث 

 .این سیستم ها شوند

مدیریت خطوط تلفن از مهم ترین کاربردی است که برای تلفن سانترال در نظر گرفته می شود. اما این سیستم تلفن مرکزی از مزایای بسیار 

 .آنها اشاره می گردددیگری نیز برخوردار می باشد که در ادامه به 

 

برقراری ارتباط با خطوط داخلی در سیستم سانترال رایگان بوده و این یک مزیت مهم برای این تلفن ها محسوب می گردد. در سیستم سانترال 

د و می توانند خیلی سریع مشتری را به خط داخلی مورد نظر متصل نمایند. عالوه بر آن با استفاده وقت زیادی از اپراتورها گرفته نمی شو

از این سیستم امکان ضبط تمامی تماس ها و پیگیری آنها در صورت لزوم وجود دارد. کم شدن هزینه خطوط مخابرات و کنترل و نظارت 

ریداری تلفن سانترال ترغیب می نماید. این تلفن ها دارای منشی تلفنی نیز بوده و بهتر از مزایای مهمی است که صاحبان شرکت ها را به خ

می توان با فعال کردن این گزینه مشتری را به صورت مستقیم به واحد مورد نظر متصل نمود. چندین نفر به صورت همزمان می توانند 

 .بعدی به سرعت متصل می گردد پشت خط هر واحد منتظر بوده و به دلیل محدود بودن مدت تماس ها نفر

در شرکت های بسیار بزرگ که امکان رفت و آمد به بخش های مختلف وجود ندارد می توان از طریق تلفن سانترال به پیج کردن کارمندان 

باال بوده و مختلف پرداخت و به آنها متصل شد و از این طریق در وقت و انرژی صرفه جویی بسیاری نمود. بازدهی این تلفن ها بسیار 

معموال از طول عمر باالیی برخوردار می باشند و دلیل آن را می توان به استفاده از سیستم شبکه های و استفاده از چندین خط روی یک 

 .تلفن نسبت داد

بوطه و در از دیگر ویژگی هایی که برای تلفن های سانترال بیان می شود نصب و راه اندازی آسان آن می باشد که توسط متخصصین مر

نیز ادغام زمانی کوتاه قابل انجام می باشد. این تلفن ها می توانند از فناوری های قدیمی نیز پشتیبانی نموده و با سایر برنامه های نرم افزاری 

 .گردند

 آموزش نصب اعالم حریق :بیشتر بخوانید
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 نواع دستگاه تلفن های سانترالا 
تلفن های سانترال پس از ورود به دنیای تجارت و کسب و کارهای مختلف، رفته رفته تکنولوژی خود را گسترش دادند و ویژگی های جدیدی 

ات و سازمان های مختلف به آنها افزوده شد. امروزه انواع مختلفی از سیستم های تلفن سانترال در بازار وجود دارد که افراد و صاحبان ادار

ه می توانند با توجه به نیازهای خود هر یک از این انواع را انتخاب نمایند. در ادامه به معرفی چهار نوع اصلی تلفن سانترال پرداخته شد

 .است

 تلفن سانترال آنالوگ
را نیز  این نوع از تلفن سانترال با استفاده از دو عدد سیم به تلفن مرکزی ارتباط داده می شوند و قابلیت های مختلفی مانند نمایش شماره تلفن

، S500 ،S580 دارا می باشند. شرکت پاناسونیک یکی از شرکت های پیشرو در زمینه تولید انواع تلفن های سانترال می باشد و مدل های

S880  از سر مدل های تلفن های سانترال آنالوگ این شرکت می باشند. مزیت سانترال های آنالوگ نسبت به سایر مدل ها قیمت پایین تر آنها

 .می باشد و شرکت ها و استارت آپ هایی که زیاد بزرگ نیستند می توانند این سیستم ها را انتخاب نمایند

 تلفن سانترال هایبرید
ل را به عنوان تلفن های رومیزی سانترال می شناسند که از ویژگی های مخصوص به خود برخوردار می باشند. ارتباط این نوع از سانترا

ی این تلفن ها با سانترال از طریق زوج بوق و دیتا می باشد و توسط این تلفن ها می توان به ارسال و دریافت دیتا پرداخت و امکان برقرار

یکی از مدل های محبوب شرکت پاناسونیک در تلفن های  KX-T7730 لفن سانترال هایبرید وجود دارد. مدلگفت و گوی دو طرفه نیز در ت

 .هایبرید سانترال می باشد

 برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر

 تلفن سانترال دیجیتال
ورت همزمان به ارسال و دریافت دیتا پرداخت. یک زوج ارتباطی وظیفه برقراری ارتباط این تلفن را با تلفن مرکزی دارد و می توان به ص

از سری  KX-T7665 ،KX-T333  ،KX-T343 امکان اتصال گوشی های دیجیتال به وسیله پورت خروجی به یکدیگر وجود دارد و مدل های

تر بوده و شرکت های بزرگ مدل های معروف سانترال پاناسونیک می باشند. قیمت تلفن های سانترال دیجیتال نسبت به تلفن های آنالوگ باال

 .و معروف معموال از این سانترال ها استفاده می نمایند

 IP  تلفن سانترال تحت شبکه
هوشمندترین مدل تلفن های سانترال تلفن های تحت شبکه می باشد که قابلیت اتصال به شبکه محلی و بهره مندی از شبکه تلفنی سازمانی را 

تحت شبکه برای پاسخ دادن به تماس های خود نیازی به حضور فیزیکی در محل و شرکت مورد نظر  دارد. کاربران سیستم های سانترال

 ندارند و با استفاده از اینترنت می توانند در هر کجا که باشند به سیستم وارد شده و امکان پاسخگویی و برقراری ارتباط با خطوط داخلی

شند. شرکت هایی که نیاز به پاسخگویی شبانه روزی مشتریان دارند می توانند از این دیگر و همچنین پاسخگویی به مشتریان را داشته با

 .سیستم تلفن سانترال استفاده کرده و از قابلیت های شگفت انگیز آن لذت ببرند

 آموزش نصب دوربین مدار بسته :بیشتر بخوانید

وه بر انواع تلفن سانترال هایی که ذکر شد، سانترال ها را بر اساس ظرفیتی که دارند نز در دو دسته دستگاه سانترال کم ظرفیت و عال

سانترال پرظرفیت طبقه بندی می کنند. در سانترال های کم ظرفیت نیازی به اتصال به اینترنت نبوده و زیر ساخت ها را به منظور مدیریت 

سازی می نمایند. در این نوع از تلفن های سانترال به ازای هر کاربر هزینه ای کمتر از سانترال های پرظرفیت دریافت راحت تر شخصی 

 .می گردد و ممکن است هزینه های غیر قابل پیش بینی برای افراد در پی داشته باشد

نیاز به سانترال اضافه نمود و امکان آموزش و پشتیبانی اما با استفاده سانترال های پر ظرفیت می توان خطوط داخلی جدیدی را در صورت 

مستمر از آن برای خریداران وجود خواهد داشت. همان طور که از نام این سانترال پیداست می توان تعداد بیشتری خطوط شهری برای آن 

ده های اضافی نیز دارای مرکز بوده و می خریداری نمود و از ظرفیت باالیی در خطوط خریداری شده برخوردار است. این تلفن ها برای دا

 .توانند انتخابی ایده آل برای شرکت های بزرگ یا دانشگاه ها باشند

در صورتی که متقاضی خرید تلفن سانترال در هر نوعی می باشید در ابتدا نیاز است تا با کارشناسان این کار مشورت نموده و سپس برای 

د در نظر داشت نصب تلفن های سانترال می باشد که نیاز به تخصص و دقت باالیی داشته و حتما باید توسط خرید اقدام نمایید. نکته ای که بای

نصاب سانترال صورت گیرد. تلفن سانترال باید در محلی نصب گردد که امکان وصل کردن تلفن ها در ساده ترین حد ممکن باشد. نصاب 
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ده اند و قادر به نصب انواع تلفن های سانترال برای مراکز و شرکت های گوناگون می های تلفن سانترال آموزش های را در این حوزه دی

 .باشند

 منبع این مقاله لینک زیر می باشد:
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