
 سرفصل های دوره نصب سانترال کم ظرفیت

انترال های کم ظرفیتمعرفی س  TES , TEM 

 آموزش و معرفی اجزای یک سانترال کم ظرفیت

 آموزش نصب سانترال کم ظرفیت به صورت مرحله به مرحله

 معرفی انواع کارت ها

 (DISA) آموزش نصب و تنظیم کارت دیزا

 آموزش کابل کشی و سوکت زدن صحیح

۷۷۳۰آموزش برنامه ریزی دستگاه سانترال با تلفن   

 آموزش برنامه ریزی دستگاه سانترال با لپ تاپ

 معرفی انواع سانترال های آی پی

 ns معرفی سانترال های

  معرفی ترمینال ها

  pc آموزش برنامه دهی سانترال با

 disa آموزش کار با انواع کارت

  معرفی کارت های صندوق صوتی

  آموزش نصب آی دی کالر

  معرفی و بررسی پورت ها

زنیآموزش سوکت    



  آموزش کابل کشی سانترال

  آموزش داکت بندی

  آموزش برنامه ریزی صحیح در سانترال ها

 معرفی و آموزش کار با انواع کابل های چند زوج

  آموزش بکارگیری و استفاده از رنگ کابل ها

 NS سرفصل های دوره نصب سانترال

 سری پاناسونیک NS معرفی مرکز مخابراتی

هاآموزش شناخت الیسنس   

 NS آموزش شناخت کار تمامی سری

 NS 500 آموزش نرم افزار

 NS آموزش سخت افزار سانترال

 بررسی امکانات دستگاه از نظر سروری

 بررسی امکانات دستگاه از نظر کالینتی

 برای ایجاد دیزا و ویپ DSP آموزش و معرفی کارت

 UM برای ایجاد قابلیت SD آموزش و معرفی کارت

 برای ضبط مکالمات دو طرفه KX-NSU002 آموزش الینس

 (Back Up) آموزش نصب باطری

 آموزش نصب آیفون به این نوع سانترال

 pc آموزش برنامه دهی با

  آموزش نصب و استفاده از باتری بکاپ



 آموزش نصب آیفون به سانترال کم ظزفیت

  دستورات مربوط به خط های داخلی

یتیآموزش استفاده از کد امن   

  یادگیری کار با سیستم تایمرینگ

  آموزش تعریف خط های شهری

  آموزش و معرفی سانترال های کم ظرفیت

 معرفی انواع کارت ها

 (DISA) یادگیری کارت دیزا

 (Caller ID) یادگیری کارت کالر آیدی

  یادگیری کارت توسعه

  یادگیری اپشان

 آموزش رنگبندی کابل ها

 آموزش یافتن تلفن شهری

 سرفصل های دوره نصب سانترال پرظرفیت

 TES , TEM معرفی سانترال های کم ظرفیت

 TDA , TDE معرفی سانترال های پرظرفیت

 آموزش محل یابی مناسب برای نصب مراکز سانترال

 آموزش داکت کشی

 آموزش کابل کشی با انواع کابل های دو زوج و چند زوج و آشنایی با رنگ بندی های استاندارد

زش سوکت زدن با دستگاه سوکت زنآمو  



 آموزش نحوه نصب و راه اندازی خطوط شهری و خطوط داخلی به مراکز سانترال

 آموزش نصب و برنامه ریزی کارت آپشنال

 آموزش نصب و برنامه ریزی کارت های توسعه سانترال

 بر روی سانترال back up آموزش نصب باطری

 برای سانترال pulse و tone آموزش نحوه تعریف سیستم

 آموزش نصب آیفون و درب بازکن بر روی سانترال

 آموزش نحوه تعریف تلفن های معمولی بر روی مرکز سانترال

 آموزش صفر بند و انواع صفر بندهای امنیتی

 KX-TDA100 آموزش کامل سانترال

 KX-TDA100 آموزش کار با تمامی سر های

سانترال های پر ظرفیتآموزش   KX-TDA 

  آموزش کابل کشی با کابل های چند زوج

 آموزش برنامه دهی سانترال پرظرفیت

 ID CALLER نصب

 DISA برنامه ریزی کارت

  آموزش نصب باتری بکاپ

 آموزش دستورات خطوط شهری و داخلی

 آموزش سیستم تایمینگ

  آموزش کار با نرم افزار های سانترال پپر ظرفیت

زش ضبط مکالمه و پشتیبانیآمو   


