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 99سال   VOIPتعرفه خدمات در خصوص فناوری ویپ  

 نصب ،راه اندازی و خدمات پشتیبانی

 ردیف موضوع خدمات قیمت )ریال(

000/880/47  10تا  1 –خط شهری  8نصب وراه اندازی سیستم تلفنی متن باز و رایگان ) 

 ماهه 6کاربر( با گارانتی 

1 

000/880/83  1خط شهری / 24باز و رایگان) نصب وراه اندازی سیستم تلفنی متن 

 کابر( 30یازده تا   -E1لینک

2 

000/880/119 لینک  2خط شهری / 48نصب وراه اندازی سیستم تلفنی متن باز و رایگان) 

E1- کاربر( 100سی و یک تا 

3 

لینک  2خط شهری / 96نصب وراه اندازی سیستم تلفنی متن باز و رایگان) 155/880/000

E1-باال( صد و یک کاربربه 

4 

000/200/4  5 روزانه –اعزام کارشناس فنی ) تهران(  

000/008/4  6 روزانه-عزام کارشناس فنی)حومه تهران(ا 

000/200/7  7 عزام کارشناس فنی)شهرستان  تهران( روزانه+ هزینه ایاب و ذهابا 

000/088/35  8 سیستم تلفنی متن باز و رایگان Call centerصب ماژول ن 

000/088/35  9 تلفنی متن باز و رایگانAuto faxنصب ماژول ارسال خودکار فکس  

000/088/35  10 تلفنی متن باز و رایگانAuto Dialنصب ماژول تماس خودکار  

000/088/35  11 تلفنی متن باز و رایگانEMAIL 2 FAXنصب ماژول ارسال فکس با ایمیل  

000/088/35  12 ایگاننصب ماژول نظر سنجی تلفنی متن بازو ر 

000/088/35  13 نصب ماژول احراز هویت تلفنی باز و رایگان 

000/088/35  14 نصب ماژول کد رهگیری و انتقادات و پیشنهادات تلفنی متن باز و رایگان 

000/088/11  15 صب ماژول مدیریت پیشرفته کاربران تلفنی متن باز و رایگانن 

 ه ی مربوطهتعرف

30%  

ه مدت شش ماه به صورت ریموت )دسترسی از راه رائه خدمات پشتیبانی با

 دور(

16 

 ه ی مربوطهتعرف

05%  

رائه خدمات پشتیبانی به مدت یکسال  به صورت ریموت )دسترسی از راه ا

 دور(

17 
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VOIP Gateways 

000/070/2  VOIP Gateway 1فلش کردن انواع گیت وی  

000/450/3  2 انتقال خط VOIP Gatewayتنظیمات ترانک بین دو گیت وی  

000/484/2  SIP Server 3اعمال تنظیمات بین انواع گیت وی و  

000/150/1  4 ساخت کابل ارتباط تلفن 

000/920  Pci 5کارت های Boardتعمیرات  

 

IP PBX  مرکز تلفن ویپ  

000/450/3  IP PBX 1تغییر فریم ور  

000/645/2  IP PBX 2اعمال تنظیمات  بر روی  

000/450/3  IP PBX 3ش کردن فل 

000/300/2  4 با انواع گیت وی   IP PBXترانک  

IP Phone   گوشی شبکه یا 

 
   
 
 

000/650  1 میان افزار( انواع گوشی تحت شبکه یا فلش کردن  (تغییر فریم ور 

000/450  2 تعویض میکروفن دهنی  

000/450  3 تعویض اسپیکر دهنی  

 keyboard 4تعویض صفحه کلید  800/000

 5 تعویض شاسی 650/000

000/300/2  Board 6تعویض برد اصلی  

000/000/1  LCD 7تعویض  

000/650  Board 8تعمیرات  

000/190  9 تعویض سیم تلفن  

000/000/1  Handset 10تعویض هندست  

000/400  11 تعویض سوکت دهنی  
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 رئیس اتحادیه

 محبیمهدی 


