
ورقة البيانات

Polycom® VVX® 201 هاتف وسائط األعمال
 هاتف IP بخطين من المستوى األولي بجودة صوت فائقة الدقة

ومنفذي إيثرنت

يتميز Polycom® VVX® 201 بأنه هاتف IP بخطين بسيط ولكنه ُيعتمد عليه، مع منفذي إيثرنت 10/100؛ مما 
يمنحك جودة صوت على مستوى مؤسسي. يتميز هاتف Polycom VVX 201 بأناقته وسعره الذي في المتناول، كما 
أنه حل مثالي بالنسبة لكل بيئات البيع بالتجزئة أو مراكز االتصاالت أو األماكن المشتركة/العامة مثل الردهات والقاعات 

وغرف االستراحات أو أي مكان يحتاج إلى إمكانات اتصال بسيطة ويعتمد عليها.

جودة صوت ووضوح ال نظير لهما
 Polycom® HD مع ميزة Type 1 بهاتف مكبر للصوت مزدوج بالكامل ومتوافق مع الفئة VVX 201 يتميز

™Voice األسطورية وتقنية ™Polycom® Acoustic Fence التي تمنحك جودة صوت فائقة، ومحادثات خالية من 

التشويش وصدى األصوات تشعر المتصلين وكأنهم في مكان واحد.

البساطة وسهولة االستخدام
يتوفر Polycom VVX 201 بواجهة ذكية ومألوفة للمستخدم مع دعم لغات متعددة؛ مما يجعلك تستخدمه دون أن 

تشغل بالك "بالكيفية". يتميز الهاتف بشاشة LCD ذات خلفية مضيئة إلمكانية قراءة محّسنة.

األفضل في فئته من حيث نشر االستخدام واإلدارة
تم تصميم هاتف VVX 201 بحيث يضفي على التثبيت والتكوين والترقية في منتهى البساطة والفعالية. يتيح التكوين 
ذو المستوى المؤسسي المستند إلى الويب للمسؤولين إمكانية توفير الخدمة لعدد كبير من الهواتف في أنحاء المؤسسة 
وصيانتها بسهولة. باإلضافة إلى ذلك، تضمن مجموعة الميزات اإلدارية المكثفة المضمنة توفر أحدث التقنيات لدى 

موفري الخدمة المستضافين من أجل تكامل VVX 201 بسالسة مع بيئتهم الهاتفية الموجودة. 

توافق تشغيلي موسع وقوي
ُصمم VVX 201 مزوًدا بإمكانات التوافق التشغيلي، واعُتمد ليتوافق تشغيله مع أوسع نطاق من أنظمة PBX وأنظمة 

SIP األساسية للتحكم في المكالمات على مستوى الصناعة. 

األمثل بالنسبة لمراكز االتصاالت وبيئات البيع 	 
بالتجزئة واألماكن المشتركة/العامة

أجِر مكالمات أكثر فعالية وإنتاجية مع تقنية 	 
 Polycom من HD Voice الصوت فائق الدقة

انشر استخدام VVX 201 في بيئات عمل 	 
مستضافة أو مستندة إلى مقار العمل

قلل تكاليف نشر االستخدام والصيانة—يضفي حل 	 
 Polycom Zero Touch Provisioning
مع أداة التكوين المستندة إلى الويب على هاتف 

VVX 201 البساطة في نشر استخدامه 
والسهولة في إدارته وترقيته وصيانته

زيادة استثمارات البنية التحتية لتكنولوجيا 	 
المعلومات السابقة—انشر استخدام هواتف وسائط 

األعمال VVX 201 على شبكتك الموجودة 
دون الحاجة إلى ترقية النظام األساسي للتحكم في 

المكالمات الحالي لديك
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ميزات واجهة المستخدم
 شاشة LCD رسومية بخلفية مضيئة  •

بدقة عرض )132 × 64(
دعم البريد الصوتي •
حامل مكتب/حائط قالّب •
دعم حروف Unicode UTF-8. واجهة مستخدم متعددة  •

اللغات تتضمن الدانمركية والهولندية واإلنجليزية )الكندية/
األمريكية/البريطانية( والفرنسية واأللمانية واإليطالية 
واليابانية والكورية والنرويجية والبولندية والبرتغالية 

والروسية والسلوفينية واإلسبانية والسويدية

مفاتيح الميزات
4 مفاتيح "مرنة" حساسة للسياق •
مفتاحا خطين مع شاشة LED ثنائية اللون )أحمر/أخضر( •
مفتاح ميزة "الشاشة الرئيسية" •
نظام مجموعة مفاتيح تنقل رباعي االتجاه •
مفتاحا التحكم في مستوى الصوت •
مفتاح مخصص لتعليق المكالمات •
مفتاح مخصص لسماعة الرأس •
 مفتاح مخصص للهاتف المكبر للصوت بخاصية •

التحدث الحر
مفتاح مخصص لكتم صوت الميكروفون •

ميزات الصوت
تقدم تقنية Polycom HD Voice جودة صوت واقعية  •

تماًما لكل من جهاز سماعة المسار الصوتي والهاتف 
المكبر للصوت بخاصية التحدث الحر والسماعة االختيارية

تقنية  ™Polycom® Acoustic Clarity تقدم محادثات  •
مزدوجة بالكامل وإمكانية إلغاء صدى الصوت والحد من 

ضوضاء الخلفية
• IEEE 1329(  Type 1 متوافق مع الفئة 

مزدوج بالكامل(
استجابة التردد - 150 هرتز - 7 كيلوهرتز للهاتف المكبر  •

للصوت بخاصية التحدث الحر والسماعة ووضع السماعة 
االختيارية

•   ،)μ وقانون A قانون( G.711 :برامج الترميز
  ،)HD Voice صوت فائق الدقة( G.722  ،G.729AB

iLBC
إعدادات فردية لمستوى الصوت مع عرض مالحظات  •

مرئية لكل مسار صوتي
اكتشاف نشاط الصوت •
تكوين خلفية صوتية خافتة •
 تكوين نغمات RFC 2833(  DTMF وفي •

النطاق الترددي(
إرسال حزمة الصوت بتأخير منخفض •
حواجز يمكن تهيئتها لتقليل التشويش •
إخفاء فقدان الحزمة •

التوافق بين سماعة الرأس والسماعة اليدوية
منفذ مخصص لسماعة RJ-9 اليدوية •
•  ITU-T توافق ميزات مساعدة االستماع مع المعيارين

TIA 504A و P.370
متوافق مع قانون المعاقين األمريكيين، الفقرة 508 القسم  •

الفرعي B 1194.23 )بالكامل(
سماعة يدوية متوافقة مع ميزات مساعدة االستماع  •

 )HAC( لالقتران المغناطيسي مع ميزات
مساعدة االستماع

متوافق مع جهاز مهايئ TTY المتاح باألسواق •
ميزات معالجة المكالمات1

هويتا SIP )تسجيالن( •
مفتاحا خطين قابالن للبرمجة •
مظهر خط االتصال/المستخدم كجسر مشترك •
 مظهر خط مرن )يمكن تخصيص مفتاح خط •

أو مفتاحي خطين لكل تسجيل(
معالجة مكالمات/انتظار مكالمات مميزة •
ميزة مؤّقت مكالمات وانتظار المكالمات •
 تحويل المكالمة، تعليقها، تحويلها )إعادة توجيهها(، •

الرد عليها
معلومات الطرف الذي يتم االتصال به، ومعلومات الطرف  •

المتصل، ومعلومات الطرف قيد االتصال
عقد مؤتمرات صوتية محلية ثالثية االتجاه •
اتصال سريع بلمسة واحدة، إعادة اتصال •
إعالم عن بعد بالمكالمة الفائتة •
وظيفة منع اإلزعاج •
إمكانية تبديل الوضعية إلى الخطاف اإللكتروني •
خريطة رقمية/خطة اتصال محلية قابلة للتكوين •

نظام أساسي مفتوح للتطبيقات
يدعم Polycom Apps SDK و API لتطبيقات  •

األعمال والتطبيقات الشخصية من إنتاج جهات خارجية2
• :Polycom UC Software مرفق به

•-LDAP الوصول إلى دليل الشركات باستخدام
إدارة المؤتمرات المرئية-•

الشبكة وتوفير الخدمة
• SIP دعم بروتوكول
• SDP
RFC 3261(  IETF SIP وأجهزة RFC المرافقة( •
مبّدل إيثرنت بمنفذين •
• PC و LAN 10/100 عبر منفذيBase-TX
 إعداد شبكة ببروتوكول تكوين المضيف الديناميكي •

)DHCP( أو اليدوي
• SNTP مزامنة الوقت والتاريخ باستخدام
•  FTP/FTPS/TFTP/HTTP/HTTPS توفير خدمة

مركزية مبنية على الخادم لعمليات نشر االستخدام الشاملة
تكرار خادم المكالمات وتوفير الخدمة مدعوم •
• )VLAN(  Q عالمات/IEEE 802.1p– QoS دعم 

DHCP و Layer 3 TOS و
•  ،DHCP VLAN  اكتشاف  ،VLAN - CDP 

VLAN الكتشاف LLDP-MED
•  Network Address Translation )NAT(  دعم

"Keep-Alive"  SIP للتكوين الثابت وإشارات
• RTP و RTCP دعم

تسجيل الحدث •
• Syslog
تشخيصات األجهزة •
اإلبالغ عن الحاالت واإلحصائيات •
• TCP
• UDP
• DNS-SRV

األمان
•    EAPOL 802.1  وX مصادقة
• SRTP تشفير الوسائط عبر
بروتوكول أمان طبقة النقل •
ملفات تكوين مشفرة •
مصادقة كلية •
تسجيل دخول بكلمة مرور •
دعم جملة URL بكلمة مرور لعنوان خادم التمهيد •
• HTTPS توفير الخدمة اآلمن ببروتوكول
دعم الملفات التنفيذية للبرامج الموقعة •

الطاقة
•  IEEE 802.3af االستشعار التلقائي المضمن 

Power over
إيثرنت )الفئة 2( •
 مهايئ تيار متردد عالمي خارجي  •

) 12V 6W DC ،اختياري(

االعتمادات
• B الفئة )CFR 47( 15 القسم FCC
• B الفئة ICES-003
• B الفئة EN55022
• B الفئة CISPR22
• B الفئة VCCI
• EN55024
• EN61000-3-3 ؛EN61000-3-2
• NZ Telepermit
• UAE TRA
• RCM أستراليا
• ROHS متوافق مع
•  ICASA
• CITC
• ANATEL3

• Customs Union3

• KCC3

• TAA3

• CCC3

السالمة
• UL 60950-1
• CE عالمة
CAN/CSA C22.2 رقم 60950-1  •
• EN 60950-1
• IEC 60950-1
• AS/NZS 60950-1

Polycom VVX 201 مواصفات
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Polycom حول شركة
تساعد شركة Polycom المؤسسات على االرتقاء بتجربة التعاون بين األشخاص إلى مستوى آخر. تعتمد أكثر من 400 ألف شركة ومؤسسة حول العالم على حلول الفيديو والصوت 

والمحتوى التي تقدمها Polycom للتصدي للتحديات التي يطرحها ُبعد المسافة. توفر شركة Polycom مع شبكة الشركاء حول العالم حلوالً مرنة تتيح التعاون في كافة البيئات، 
وتمنح المستخدم تجربة مثالية وحماية لالستثمارات ال مثيل لها.

.Polycom, Inc  2015 © . كافة الحقوق محفوظة.  إن كافة أسماء ®Polycom وعالماتها المقترنة بمنتجات Polycom هي عالمات تجارية وعالمات خدمة لشركة . Polycom, Inc، وهي مسّجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى، أو تخضع للقانون العام السائد 
.Polycom فيها. كل العالمات التجارية األخرى تخص مالكيها المعنيين. وال يجوز نسخ أي جزء من هذا المستند أو إرساله بأي شكل أو وسيلة، ألي غرض غير االستخدام الشخصي من ِقبل المستلم، دون إذن خطي صريح من شركة

18370-0515_AR

Polycom EMEA 
+44 )0(1753 723282
www.polycom.co.uk

ظروف التشغيل
أثناء التشغيل وعدم التشغيل: 0 إلى +40 درجة مئوية  •

)+32 إلى +104 درجة فهرنهايت(
الرطوبة النسبية: 5% إلى 95%، دون تكاثف •

درجة حرارة التخزين
 -40 إلى +70 درجة مئوية )-40 إلى +160

درجة فهرنهايت(

يتوفر Polycom VVX 201 مع:
• VVX 201 وحدة تحكم
سماعة يدوية مع سلك سماعة الرأس •
• )LAN( كبل شبكة
دليل التشغيل السريع •

الحجم
 6.5 × 6 × 7 بوصة )17 × 15 × 18( •

)عرض × ارتفاع × عمق(

أرقام المنتج
 2200-40450-025 – VVX201 WW PoE

وزن الوحدة
1.8 رطل )0.8 كجم(  •

كمية الورق المقوى األصلية
عشرة  )10( •

بلد المنشأ
الصين

الضمان
أكثر من )1( سنة

يجب دعم أغلب الميزات واإلمكانات المدعومة بالبرامج بواسطة   1
الخادم. ُيرجى االتصال بموّرد IP PBX/Softswitch أو موفر 

الخدمة لقائمة بالميزات المدعومة.

متوفر في إصدار  UC Software مستقبلي  2

التوافق وأعمال الترجمة المخططة  3


