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ُيعد MS-1e خادم رسائل متصالً بالشبكة يدعم العديد من وظائف االستدعاء العام في نظام  ®Vocia، بما في ذلك تشغيل الرسائل وجدولة األحداث 
وواجهة استدعاء نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت )VoIP( وإعداد تقارير البريد اإللكتروني والتسجيل والوصول عن ُبعد. ويعمل MS-1e كمخزن 

MS- ا، كما يتيح تكوين الجهاز لتشغيله بمجرد التوصيل وكذلك استبداله. ويستخدم ًي مركزي لتكوين النظام باإلضافة إلى ملفات الجهاز المخزنة محل
1e بروتوكوالت التحكم المستندة إلى Ethernet بالتزامن مع  ®CobraNet للعمل في نظام Vocia. باإلضافة إلى ذلك، يدعم MS-1e االستدعاء 

.)TCP/IP( الشامل واالتصاالت من خالل بروتوكول التحكم في اإلرسال/بروتوكول اإلنترنت

الميزات
تخزين الرسائل المسجلة وتشغيلها 	•

جدولة األحداث  	•

تخزين بيانات النظام المسجلة 	•

)VoIP( واجهة استدعاء نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت 	•

إعداد تقارير البريد اإللكتروني 	•

دعم االستدعاء الشامل 	•

تخزين تكوين النظام وخدمته 	•

دعم خادم الوقت 	•

صوت/تحكم CobraNet مع االستخدام الديناميكي للحزم المتوفرة من خالل  	•
Ethernet كابل

 RS232 عد عبر بروتوكول اإلنترنت أو إمكانية التحكم من جهة خارجية عن ُب 	•
)VTP( النصي Vocia باستخدام بروتوكول

مصباح LED للحالة 	•

لتحكم في بروتوكول التحكم في اإلرسال/بروتوكول  •  منافذ Ethernet منفصلة ل
 VoIPو CobraNetو )TCP/IP( اإلنترنت

مفاتيح دوارة لتعريف الوحدة 	•

لتركيب على حامل )وحدة حامل واحدة( قابل ل 	 •

يحمل عالمة CE ومدرج في قوائم UL ومتوافق مع توجيه حظر استخدام مواد  	•
)RoHS( خطرة معينة

مشمول بضمان Biamp Systems لمدة سنتين 	•

المواصفات الهندسية والمعمارية
لتركيب على حامل في مساحة حامل واحد )وحدة حامل  يجب تصميم خادم الرسائل بشكل حصري لالستخدام مع أنظمة  ®Biamp® Vocia. ويجب أن يكون الخادم قابالً ل

واحدة(، كما يجب أن يدعم وظائف االستدعاء المتقدمة مثل تخزين الرسائل المسجلة وتشغيلها وتخزين تكوين النظام ودعم التواصل العام وجدولة األحداث ودعم خادم 
ل عبر تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت )VoIP( وإشعارات البريد اإللكتروني وإمكانية التحكم من  الوقت وتخزين بيانات النظام المسجلة واالستدعاء الُمشغَّ
لتحكم في بروتوكول التحكم في اإلرسال/بروتوكول اإلنترنت )TCP/IP( و عد. ويجب أن يكون الخادم مزوًدا بمصباح LED للحالة ومنافذ منفصلة ل جهة خارجية عن ُب

CobraNet. ويحمل خادم الرسائل العالمة CE وهو مدرج في قوائم UL ومتوافق مع توجيه حظر استخدام مواد خطرة معينة )RoHS(. تبلغ مدة الضمان سنتين. يجب 
 .Vocia MS-1e أن يكون خادم الرسائل

ورقة البيانات
VOCIA® MS-1e

خادم الرسائل
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VOCIA MS-1e لخادم  الخلفية  اللوحة 

851.0430.900
FINALS VOCIA MS-1e

VOCIA MS-1e مواصفات خادم

RJ-45 مع كابل Ethernet محمي   اتصال الشبكة: 
)CAT7 أو CAT6 أو CAT5e أو CAT5(

استهالك الطاقة 
> 300 واط )100 -240 فولت تيار متردد 50 /60 هرتز(:  

األبعاد اإلجمالية:
44 مم ارتفاع الجهاز: 
483 مم العرض:  
444 مم العمق:  
5.4 كجم الوزن: 

البيئة:
0 – 45 درجة مئوية نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة: 
5 – %95 بدون تكاثف الرطوبة: 
3000-0 متر فوق مستوى سطح البحر االرتفاع: 

التوافق:
يحمل عالمة CE )أوروبا(
FCC الجزء 15 الفئة أ )الواليات المتحدة األمريكية(
مدرج في قوائم UL )الواليات المتحدة األمريكية وكندا(
توجيه RoHS )أوروبا(


