SİSTEM ÖZELLİKLERİ
TÜMLEŞİK İLETİŞİM UYGULAMA PLATFORMU - UCAP

UCAP SİSTEM ÖZELLİKLERİ
1. UCAP Tümleşk İletşm Sstem
Sstem Üzerndek Uygulama Servsler
• Yedekl ve yük dağılımı destekl SIP çağrı yönetm sstem
• Tümleşk mesajlaşma ve kşsel otomatk karşılama
uygulaması
• Sesl konferans sunucusu
• Anlık mesajlaşma (IM) ve durum sunucusu
• Dış dünya le letşm çn SIP trunk sunucusu
• Web arayüzü üzernden sstem konfgürasyon ve yönetm
uygulaması
• SIP durum blgs sunucusu (RLS)
• Otomatk karşılama, çağrı park, bekleme müzğ ve anons gb
şlemler çn medya servsler
• NAT arkası uygulamalar çn medya aktarma servs
• Çağrı detay kayıtları (CDR) toplama ve şleme sunucusu
• Gelşmş CDR raporlama ve ücretlendrme uygulamaları çn
WebCM sunucusu
• REST arayüzler le kullanılan harc çağrı yönetm sunucusu
• Sunucu kümelernn merkez yönetm çn şlem yönetm
sunucusu
• IP telefon ve ağ geçd otomatk konfgürasyon sunucusu
• Alarm ve blglendrme sunucusu
• İstatstk sunucusu
Donanım ve İşletm Sstem
• UCAP standart sunucular üzernde çalışır
• Lnux CentOS-5 64 bt şletm sstem kullanılır
• Genel donanım htyacı aşağıdak gbdr (gerçek donanım
htyacı müşter htyaçlarına ve ölçeğe göre değşklk
göstereblr):
< 150 kullanıcı: QuadCore şlemc 2,5 GHz, 4 MB Cache,
1333 MHz FSB, 4 GB RAM, 160 GB dsk
< 500 kullanıcı: XEON QuadCore şlemc 2,4 GHz, 1333 MHz
FSB, 8 GB RAM, 2x300 GB dsk
> 500 kullanıcı: 2 x XEON Quadcore şlemc 2,4 GHz, 1333
MHz FSB, 16 GB RAM, RAID 5w/ 3x300 GB SAS dsk
(hot swap).
Ölçeğe bağlı olarak, yük dağılımlı küme (cluster) yapısı
gerekl olablr.

2. SIP Oturum Yönetcs
Temel Telefon Sstem Özellkler
• Aktarma (akıllı ve kör)
• Çağrı bekletme / ger alma
• Bekleyen çağrı varken görüşme
• İlgl IETF standartlarını destekleyen telefonlarda bekleme
müzğ
• Müzk dosyası yükleyeblme
• Kşye özel bekleme müzğ
• Yönetc veya kullanıcı tarafından ayarlanablen BLF durum
blgs ve akıllı tuşlar
• Telefonlar üzernden 3'lü / 5'l vdeo ve ses konferansı
yapablme
• Çağrı yakalama (genel veya stenen dahl numarayı yakalama)
• Çağrı park ve ger alma
• Çağrı yakalama grupları
• Otomatk cevaplama le nterkom (k yönlü ses)
• SIP URI arama
• Arayan numara gösterm
• Arayan sm gösterm

Arayan numara blgsn göndermeme opsyonu
VoIP ağ geçd üzernden arayan numara blgs düzenleme
Bekleyen çağrı uyarısı
Rahatsız edlmeme
Meşgulde, cevapsızda ve rahatsız edlmemede yönlendrme
Tek hat üzernden çoklu çağrı
Tek hattı brden fazla chazda kullanablme
Dışarı gden çağrı engellemes
Tıkla ara
Tekrar arama
Çağrı geçmş (gden, gelen ve cevapsız çağrılar)
Meşgul numaraların otomatk olarak tekrar aranması (telefon
desteğ gerekr)
• “Sadece çağrı alma” modu
• Akıllı tuşlara hızlı arama numarası atayablme
• Otomatk rehber oluşturma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Performans
• Sınırsız eş zamanlı çağrı (ses, HD ses, vdeo) – sadece LAN /
WAN bant genşlğne bağımlıdır
• Sunucu başına 54,000 BHCC (sanyede 15 SIP çağrısı). Sstem
kapastes dağınık yapıda sunucular eklenerek lneer olarak
arttırılablr
• Yük paylaşımı le yedekl konfgürasyon ve tüm sunucuların
merkez yönetleblmes sağlanır
• Yük paylaşımı le 20,000 kullanıcılık kapaste sağlanır
Uzak Ofs Desteğ
• Merkez yapı: Uzak ofslerde (lokasyonlarda) sadece telefon ve
opsyonel olarak WAN bağlantısının kopmasına karşı PSTN
VoIP ağ geçtler kullanılır
• Dağınık yapı: Lokasyonlarda ayrı çağrı sunucuları kullanılarak
ofsler arası bağımsız SIP bağlantıları kurulur
• Yönetm sstem üzernden lokasyon tanımlanablr
• Kullanıcılar, telefonlar, VoIP ağ geçtler, SBC’ler (Sesson
Border Controller) ve özel sstem servsler lokasyonlar çn
ayrı ayrı tanımlanablr
• VoIP ağ geçtler sadece özel br lokasyonun kullanımı veya
genel kullanım çn yapılandırılablr
• Kaynağa göre yönlendrme le lokasyona özel yönlendrme
tanımları yapılablr. Böylece lokal çağrılar öncelkle o
lokasyondak VoIP ağ geçd üzernden çıkarılarak bant
genşlğ ve PSTN ücretlernde tasarruf sağlanablr
• Audocodes VoIP ağ geçtlernn SAS özellğ le lokasyonlarda
WAN bağlantısının kopması durumunda sstemn temel çağrı
fonksyonlarıyla ayakta kalması sağlanablr
• Bazı UCAP servsler (örn. konferans) lokasyonlarda
çalıştırılarak yüksek kapaste ve yedekllk sağlanablr
Yüksek Erşleblrlk ve Dayanıklılık
• UCAP yedekl ve yük dağılımlı SIP çağrı yönetm sstemne
sahptr
• DNS altyapısında, SIP DNS SRV kayıtlarındak öncelklendrme
kuralları kullanılarak gerçek yük dağılımı sağlanır
• Ses/görüntü paketler sunucu üzernden taşınmadığı çn
sunucunun devre dışı kalması durumunda çağrılar keslmez,
yen çağrılar sstem tarafından alternatf sunucu üzernden
kesntsz kurulmaya devam eder
• Dağınık ver yenleme mekanzması le tüm sunuculardak
şlem durumu blgler senkron edlr
• Yük paylaşımındak tüm sunucular aynı kullanıcı, hesap, zn ve

3. Konfgürasyon ve Yönetm
çağrı yönlendrme blglern kullanır
• Sunucu devre dışı kaldıktan sonra ger döndüğünde otomatk
olarak yük paylaşımı modunda yern alablr
• Sunucular arası yük dağılımı raporlanablr
Yüksek Ses Kaltes
• En yüksek ses ve görüntü kaltes çn karşılıklı paket
yönlendrmes: ses ve görüntü paketler görüşme sırasında
UCAP sunucusu üzernden geçmez
• En düşük geckme ve dağılma le yüksek ses kaltes
• Uç noktalardak telefon ve VoIP ağ geçd chazlarının
destekledğ herhang br kodeğ (görüntü kodekler dahl)
kullanablme esneklğ
• Genşbant kodekler le yüksek çözünürlüklü (HD) ses desteğ
• Karşılıklı kodek eşleştrme (sunucular üzernde kodek
dönüşümü şlem gerekmemesn sağlar)
• Konferans, otomatk karşılama ve sesl mesaj kullanımında HD
ses ve kodek dönüşümü yeteneğ
Esnek Arama Planı
• Web arayüzü le kolay yönetleblen arama planı
konfgürasyonu
• Yönetc tarafından tanımlanan farklı zaman tanımları
kullanılarak zaman bazlı çağrı yönlendrmeler
• LCR (düşük ücretlendrme yönlendrmes) bazlı arama
kuralları
• Kullanıcı anlık mesajlaşma durumuna göre dnamk çağrı
yönlendrme
• Anlık mesajlaşma durumu ‘rahatsız edlmeme’ olduğunda
gelen çağrıları sesl mesaja yönlendreblme
• Otomatk VoIP ağ geçd yedekllğ
• Özel acl çağrı yönlendrme kuralları
• Yetklendrmeye göre kurallar
• Ön ek değşklğ
• Uluslararası aramalar çn arama planı kalıpları
• Esnek dahl abone numara uzunluğu
• Genel ve özel ENUM tabanlı çağrı yönlendrmeler
• Lokasyonlar arası SIP çağrı yönlendrmeler çn özel kurallar
İnternet Araması
• SIP URI arama le farklı alanlara (doman) çağrı
yönlendreblme
• Çağrı yönlendrme çn özel SBC (Sesson Border Controller)
kullanablme
• Güvenlk duvarı arkasında anlık mesajlaşma / durum blgs
desteğ
Üst Sevye Güvenlk
• Tüm dışarı aramalar çn ssteme kayıtlı olunması gerekllğ
• Sunucu düşmes durumunda da devam eden yetk kontrollü
çağrı yönlendrmes
• Otomatk olarak üretlen karmaşık SIP şfreler le güvenl
kullanıcı şfre yönetm
• SIP paket lmtleme yeteneğne sahp entegre güvenlk duvarı
• DoS saldırı zorlaştırma
• Yönetc ve kullanıcılar çn HTTPS le güvenl Web erşm
• SIP trunklar üzernden TLS le güvenl snyalleşme
• Uç nokta chazları le TLS bağlantı (uzak kullanıcılar dahl)
• Konferans toplantı odalarına grş çn opsyonel PIN sorgusu
• Güvenl bağlantı üzernden çalışan ve kullanıcı hesapları
kullanılarak doğrulanan Web servsler

Sstem Yönetm Özellkler
• Web tarayıcı üzernden konfgürasyon ve yönetm
• Grafk arayüz kullanarak sertfka yönetm
• LDAP / Mcrosoft Actve Drectory entegrasyonu
• SOAP Web Servs arayüzü
• Kullanıcı ve chaz blglern CSV dosyası üzernden yükleme ve
dışarı aktarma mkanı
• Anlık mesajlaşma ve durum ayarlarının yönetm
• Entegre yedek alma ve ger yükleme mekanzması
• Zaman ayarlı otomatk yedekleme
• Raporlar
Aktf kayıt ve çağrıları görüntüleme
İşlemlern durumunu görüntüleme
Servslern durumunu görüntüleme
Hata ayıklama çn anlık olarak detaylı sstem blglern
alablme
İşlem kayıtları (ayarlanablen log sevyeler, her servs çn
log mesajları)
• Alan (doman) rumuzu
• DNS SRV desteğ
• DNS NAPTR tabanlı çağrı yönlendrme desteğ
• Elektrk kesnts sonrasında otomatk tekrar başlama
• Sunucu statstkler (grafk arayüzlü ve SNMP)
• SIP trunk statstkler
• Ssteme grş / çıkış kayıtlarının raporlanması (başarılı ve
başarısız grş denemeler)
• Ağ servslernn doğru yapılandırılması çn otomatk testler
gerçekleştreblme (DHCP, DNS, NTP, TFTP, FTP, HTTP)
• Yerelleştrme çn yükleneblr ve yönetleblr dl paketler
• Çağrı detay kayıtları (CDR) ve sstem yapılandırması çn
PostgreSQL vertabanı
Actve Drectory ve LDAP Entegrasyonu
• Kurum süreçlerne entegre kullanıcı yönetm çn varolan br
ssteme LDAP arayüzü üzernden bağlanablme
• Mcrosoft Actve Drectory entegrasyonu
• Merkez şfre yönetm ve tüm uygulamalara tek grş özellğn
kullanablmek çn LDAP üzernden hesap blgler doğrulaması
yapablme
• LDAP üzernden çeklen kullanıcı blglern UCAP kullanıcı
blgleryle eşleştreblmey sağlayan esnek arayüz
• Zaman ayarlı otomatk LDAP senkronzasyonu yapablme
• TLS üzernden güvenl LDAP bağlantı mkanı
Kullanıcı Yönetm
• Kolay kullanıcı yönetm: Brkaç tıklama le kullanıcı oluşturma,
telefon oluşturma ve telefonun hattını kullanıcıya atama
• Numerk veya alfanumerk kullanıcı adları
• Kullanıcı PIN yönetm (Web veya telefon arayüzü üzernden)
• Rumuz kullanım mkanı (kullanıcılara numerk veya
alfanumerk alternatf smler ekleyeblme)
• Kullanıcı anlık mesajlaşma adının otomatk olarak
oluşturulablmes ve yönetm
• Kullanıcı bazında yetklendrme yapablme
• Çağrı yetkler:
900’lü numaraları arama
Uluslararası arama
Şehrlerarası arama
Şehrç arama
Mobl arama
Ücretsz numaraları arama
Harc numaraya yönlendreblme

• Sstem yetkler:
Kullanıcı sesl mesaj kutusu
Otomatk karşılama sstem tarafından aranma
Ssteme sesl karşılama mesajları kaydetme
Sstem yönetcs yetklerne sahp olma
Telefon arayüzünden kşsel PIN numarasını değştrme
Exchange 2007/2010 sesl mesaj sstem kullanma
Kşsel otomatk karşılama mesajı kullanma
Durum blgs ve meşgulyet görüntüleme
• Yönetc tarafından yen yetkler tanımlayablme
• Gruplar çn yönetc yetks tanımlayablme (çağrı merkez
yönetcs gb)
• Kullanıcı kşsel blglern yöneteblme (kullanıcı profl)
Kapsamlı profl vers
İş ve ev adres
Asstan blgs
• Gravatar desteğ de çeren kşsel resm görüntüleyeblme
desteğ
Maksmum güvenlk çn özel SIP şfres yönetm
Kullanıcı grubu özellkler
• Kş bazında çağrı yönlendrme
Dahl kullanıcıya, PSTN numarasına veya SIP adresne
yönlendreblme
Kullanıcı veya yönetc tarafından tanımlanan zaman
aralıklarına göre yönlendreblme
Paralel veya ser çaldırma
Sonrak numaraya geçmeden önce çalma süres
belrleyeblme
Brden fazla yönlendrme numarası greblme
Kullanıcıların kendlernn de Web arayüzü üzernden
yönlendrme ayarlarını yapablmes
• Kullanıcı dahl numara havuzu belrleyeblme ve otomatk
atama yapablme
• Kullanıcı bazında arayan numara blgs (CID) atayablme
• Kullanıcı bazında arayan numara blgs gönderm
engelleyeblme
• Anlık mesajlaşma blglendrme ayarları
• Konferans odalarına yapılan grş ve çıkış blglendrme
mesajları
• Sesl mesaj bırakıldığına dar blglendrme mesajı
Kşsel Web Portalı
• Sstemdek her kullanıcıya kşsel Web arayüzü sağlanarak
breysel kontrol ve yönetmn kolaylaştırılablmes
• Sesl mesaj ayarlarının yapılandırılması
• Sesl mesaj ve konferans görüşmelernn kayıtlarına erşm
• Çağrı yönlendrme ayarlarının yapılandırılması
• Profl resmn de çeren kşsel blglern yönetm
• Kşsel çağrı geçmş ve cevapsız çağrılar
• Kşsel telefon rehber, hızlı arama ayarları ve durum blgs
yönetm
• Gmal ve Outlook kayıtlarını kşsel rehbere ekleyeblme
• Rehberdek kayıtların tek tıkla Web üzernden aranması
• Kşsel telefon yönetm
• Kşsel otomatk karşılama mesajı yapılandırması
• Dnamk konferans odası yönetm: Katılımcı sesn devre dışı
bırakma / devreye alma, konferansı dnlemey devre dışı
bırakma / devreye alma, katılımcıyı konferans dışına atma, yen
kşler konferansa çağırma
• Kşsel anlık mesajlaşma hesabı yönetm
• Kşsel bekleme müzğ yükleyeblme

Yetk Kodları
• Yetk kodları sayesnde kod grerek sstemdek telefonlardan
herhang br le çağrı yapılablr
• Kodlar her kullanıcıya atanablr
• IVR servs le kolayca yetk kontrolü yapılır
Rehber, Hızlı Arama, Esnek Tuşlar
• Kullanıcı ve kullanıcı grubu bazında genel sstem rehbern de
çeren otomatk rehber oluşturablme
• Profl resmn ve kş profln de çeren tam kayıt blglern
çerme
• Farklı rehberler oluşturablme (örn. kullanıcı bazlı, kullanıcı
grubu bazlı, lokasyon bazlı)
• Gmal ve Outlook’tan kayıt yükleyeblme
• Kullanıcının kşsel rehbern yöneteblmes
• Rehbern otomatk olarak telefonlara gönderlmes
• CSV (Excel) dosyasından rehbere kayıt ekleme mkanı
• Kullanıcı tarafından yapılablen hızlı arama ayarları (dahl /
harc numaralar ve SIP URI’lar)
• Hızlı arama blglernn sunucu tarafında tutulması ve
yedeğnn alınması
• Hızlı arama ayarlarının otomatk olarak telefonlara
gönderlmes
• Meşgulyet tuşları (BLF) konfgürasyonu le dğer kullanıcı ve
telefonların meşgulyetn zleyeblme (meşgulyet konsolu
kullanım mkanı)
Yazılım Yükleme ve Güncelleme
• İşletm sstem ve UCAP uygulamasının CD ISO le kolayca
yüklenmes
• Yükleme sonrası grafk arayüzlü br shrbaz le sstem
konfgürasyonu
• Sertfka oluşturma (stenrse onaylı br sertfka kullanımına
destek verme)
• Yum le standart Lnux paket yönetm
• DNS, DHCP, NTP, FTP, TFTP, HTTP sunucularının otomatk
konfgürasyonu
• Üst sevye Lnux yönetm becerlerne htyaç duyulmamasını
sağlayan özel arayüz tasarımları
Sunucu Kümelernn Merkez Yönetm
• Dağınık yapılı br sunucu kümesnn merkez konfgürasyonu
• Yüksek erşleblrlk ve yedekllk çeren br sstemn otomatk
ve merkez konfgürasyonu
• Konferans, sesl mesaj ve çağrı kontrolü servsler çn özel
sunucu donanımı atayablme
• Uzak sunucuların konfgürasyonunun merkez ve güvenl
yönetm
Tak-Çalıştır Chaz Yönetm
• Karel IP telefonların merkez otomatk konfgürasyonu le
kolay chaz yönetm
• Tak-çalıştır telefon yönetm
• Telefon konfgürasyon proflnn otomatk üretlmes
• Konfgürasyon proflnn telefon tarafından otomatk çeklmes
• Tüm parametrelern merkez yönetm
• Tüm konfgürasyonların merkez yedeklenmes ve ger
yükleneblmes
• Kullanıcıları telefonlarla eşleştrerek telefon hatlarını kolayca
tanımlama
• Chazları grup bazında yöneteblme
• Chaz yazılım güncelleme yönetm

Merkez Olarak Yönetleblen Telefonlar
• Karel IP telefonlar
• Polycom SoundPont sersnn tüm modeller (IP 301, 320, 330,
430, 450, 501, 550, 560, 601, 650, 670)
• Polycom SoundStaton IP 5000, 6000, 7000 (SIP)
• Polycom VVX-1500 vdeo phone (sürüm 4.0.2)
Alarmlar ve SNMP Mesajları
• SNMP trap mesajları kullanılarak alarmların ağ yönetm
sstemne gönderleblmes
• Tüm alarmların aynı zamanda e-posta veya SMS le (SMS ağ
geçd kullanılarak) letleblmes
• Acl numara arandığında alarm üretlmes
• Alarm grupları tanımlanarak alarm durumunda lgl tüm
kşlern uyarılmasını sağlama
• Yönetc Web arayüzünden alarm geçmşnn zleneblmes
Çağrı Detay Kayıtları (CDR)
• Tüm snyalleşme aktvtelerne at çağrı durum blglernn
toplanması
• Çağrı durum blglernn arka planda çağrı detay kayıtlarına
(CDR) şlenmes
• Jasper Reports le esnek rapor üretm
• Yedek çağrı kontrol sunucusu desteğ
• Çağrı tpn belrleyeblme
Dahl / harc çağrılar
UCAP servslerne yapılan çağrılar
• SOAP / REST Web Servsler le çağrı detay kayıtlarına erşm
• Harc uygulamalar tarafından doğrudan vertabanına erşm
mkanı
• UCAP Web arayüzler üzernden bast çağrı detay kaydı
raporlamaları:
Geçmş çağrı detay kayıtlarının raporlanması
Aktf çağrıların zleneblmes
Kayıtların CSV dosyası olarak dışarı aktarımı
Kullanıcı Web arayüzü üzernden kşsel çağrı geçmş
görüntüleme
• Harc Karel WebCM uygulaması le gelşmş CDR raporlaması
ve ücretlendrme:
Harc WebCM uygulaması gelşmş CDR raporlaması ve
ücretlendrme çn kullanılablr
WebCM uygulaması UCAP’n dışında ayrı br sunucu üzernde
çalışır
CDR vers UCAP üzerndek WebCM servs le WebCM
uygulamasına gönderlr
WebCM Web tabanlı br arayüze sahptr
Brden fazla UCAP sstemnn kayıtları tek br WebCM
sunucusu üzernde tutulablr
Sstem aynı anda brden fazla kullanıcı kullanablr
Farklı kullanıcı hesap tpler tanımlanablr
CDR versnde gelşmş arama yapılablr
Raporlar otomatk olarak e-posta le gönderleblr
Günlük, haftalık ve aylık raporlar zaman ayarları kullanılarak
tanımlanablr
Web arayüzünde görüntülenen ver CSV, Excel, PDF ve XML
formatlarında dışarı aktarılablr
Çağrı hstogram grafkler çağrı tpne, saate, haftanın gününe,
ayın gününe ve aya göre gösterleblr
Abone grubu, hat grubu ve operator bazlı tarfeler
tanımlanablr
Tanımlanan tarfeler çn geçerllk süreler tanımlanablr

Kaydedlmş çağrı kayıtları değştrleblr ve ücretlendrmeler
tekrar hesaplanablr
Çağrılar aranan numara ön ekne göre ücretlendrleblr
Dahl görüşmeler de ücretlendrleblr
Çağrı kayıtları arşvleneblr
Lsanslama
• Gerekl özellklern lsanslanması çn br güvenlk chazı
kullanılır
• Güvenlk chazı USB üzernden brncl sunucuya takılır
• Lsanslı özellklern kullanımı çn güvenlk chazının sstem
üzernde sürekl takılı olması gerekr
• Lsans ve güvenlk chazı blglerne yönetc tarafından Web
arayüzünden ulaşılablr ve bu arayüzden yen lsans
anahtarları grleblr
• Yedekl sstemlerde sadece br tane güvenlk chazı kullanmak
yeterldr

4. Tümleşk Mesajlaşma
Tümleşk Mesajlaşma (Sesl Mesaj)
• Entegre tümleşk mesajlaşma sstem
• 20,000+ kullanıcı desteğ, sadece dsk büyüklüğü le sınırlı
kapaste
• Sesl mesajlarda dakka başına yaklaşık 1 MB dsk alanı htyacı
• 400 eş zamanlı çağrı (dual core şlemc le test edlmştr)
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dğer UCAP bleşenler le aynı sunucuda çalışablmes
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• Yen mesajlar çn RSS desteğ
• Bekleyen mesaj uyarısı (MWI)
• Kullanıcı tarafından tanımlanablen mesaj dağıtım lsteler
• Yen sesl mesaj blgsnn steğe göre WAV dosya eklenmş
veya eklenmemş olarak e-posta le kullanıcıya gönderlmes
• Mesajın WAV dosyası olarak yönlendrleblmes
• Kullanıcı tarafından e-posta formatı belrleyeblme. Bu şeklde
kullanıcılar mesajları akıllı telefonlarına en uygun formatta
alablrler
• Mesajların düzenleneblmes çn klasör yönetm
• Telefon üzernden uzaktan sesl mesajlara erşm mkanı
• Slnen mesajların otomatk kaldırılması
• Dsk kullanımının yönetcye günlük olarak raporlaması
• Gerekl IMAP bleşenlerne sahp tüm e-posta sstemler le
• IMAP entegrasyonu (örn. Mcrosoft Exchange)
• Mcrosot Exchange ve dğer IMAP uyumlu e-posta
sstemlerne IMAP stemcs olarak kaydolablme
• IMAP federasyonu çn kullanıcı tarafından ayarlanablen
hesap blgler
• Telefon üzerndek mesaj uyarı ışığını kullanıcının e-posta
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• Anlık mesajlaşmaların arşvlenmes ve kayıtlarda arama
yapablme
• Sunucu-sunucu federasyonu
• Anlık mesaj le kullanıcılar arasında kolay dosya transfer
Anlık Mesajlaşma ve Durum Blgs Federasyonu
• UCAP le XMPP tabanlı global sstemlern anlık mesajlaşma ve
durum blgs federasyonu mkanı
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SIP Hat Durum Blgs
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• Hat durum blgsn gösteren BLF özellğ
• Anlık mesajlaşma durum blgs le federasyon sayesnde
kullanıcı telefon görüşmes yaparken “Telefonda” durum
blgsnn o kşnn anlık mesaj durum blgsnde görünmes
• Hat durum blgs özellğ le meşgulyet konsollarının
kullanılablmes

Anlık Mesajlaşma Üzernden Kşsel Asstan
• Her kullanıcı çn kşsel anlık mesaj asstanı atama
• Anlık mesajlaşma le dnamk çağrı kontrolü
• Anlık mesajlaşma le dnamk konferans yönetm
• Anlık mesajlaşma le tümleşk mesajlaşma yönetm
• Çağrı geçmşnn / cevapsız çağrıların kullanıcının mobl
telefonuna aktarılablmes
• Kurum arama planı le çağrı kurablme
• Kurum rehbernde arama yapablme
Sabt - Mobl Yakınsaması (FMC)
• Anlık mesajlaşma kullanarak yakınsama uygulamaları le
aşağıdak yeteneklern mobl kullanıcılara kazandırılması:
Kurum arama planı le çağrı kurma
Kurum rehbernde arama yapma
Çağrı geçmşn görme
Durum blgs paylaşımı ve anlık mesajlaşma
• GTalk le sunucu-sunucu XMPP federasyonu sayesnde akıllı
telefonlarda GTalk uygulaması kullanablme
• Dnamk konferans yönetm

6. Konferans
Sesl Konferans
• Yazılım tabanlı konferans çözümü le tüm kurum çn kapsamlı
ve uygun malyetl konferans yapablme mkanı
• Sesl konferans sunucusunun dğer servslerle brlkte UCAP
sunucusunda çalışablmes veya htyaç olması durumunda
ayrı br sunucuya taşınablmes
• Sstemdek her kullanıcıya br kşsel konferans odasının
atanablmes
• Konferans görüşmelern kaydedeblme. Yapılan kayıtların
kullanıcının tümleşk mesajlaşma kutusunda saklanması
• Konferans odasına grş çn şfre koyablme
• Kullanıcı Web arayüzünden dnamk konferans yönetm
• Anlık mesajlaşma le dnamk konferans yönetm
Konferans odasına katılım / odadan çıkış durumunda mesaj
bldrm
İstenen katılımcının sesn kapatma, konuşmaları duymasını
engelleme, konferanstan dışarı çıkarma, yen kş davet etme
• Kşsel konferans odası le kşsel grup mesajlaşma odasını
eşleştrme
• Grup mesajlaşma sırasında sesl konferansa kolay geçş
• Her konferans odasındak maksmum katılımcı sayısına sınır
koyablme
• HD ses ve kodek dönüşümü desteğ
• Kullanılan donanıma bağlı olarak 500 porta kadar konferans
kapastes
• Telefondan DTMF tuşlamaları le konferans yönetm
• İhtyaç duyulması durumunda brden fazla konferans
sunucusu kullanablme
• Tüm konferans sunucuları ve servslernn merkez yönetm ve
konfgürasyonu
• Konferans odalarına DID numara atayarak dışarıdan doğrudan
aranablmelern sağlayablme

Görüntülü Konferans
• Vdeo telefon veya PC / smartphone üzernden görüntülü
konferans mkanı
• UCAP sstem sadece çağrı bağlantısını kurar. Ses ve görüntü
şleme şlemler uç noktalardak chazlar tarafından
gerçekleştrlr

7. Temel Medya Servsler
Gelşmş Otomatk Karşılama
• Düzenleneblr karşılama menüler
• Sınırsız sayıda otomatk karşılama menüsü tanımlayablme
Çağrı Yakalama Grupları
• Sınırsız sayıda çağrı yakalama grubu tanımlayablme
• Çağrıları gruptak abonelere sırayla gönderme veya hepsn
aynı anda çaldırma
• Gelen çağrıların her abone çn ayrı ayrı ayarlanablen çalma
süres
• Kşsel kullanıcı yönlendrmelernn yakalama grubunda
kullanılıp kullanılmayacağını seçeblme
• Cevap veren olmaması durumunda çağrının yönlendrlmes
çn esnek konfgürasyon yapablme
Bekleme Müzğ
• Arayan kşy bekletme durumunda bekleme müzğ
dnleteblme (telefon desteğ gerekr)
• Her kullanıcı veya kullanıcı grubu çn farklı müzk dosyaları
ayarlayablme
• Ses kartına bağlı ayrı br müzk kaynağı kullanablme
Çağrı Park Etme ve Ger Alma
• Sınırsız sayıda çağrı park odası tanımlayablme
• BLF durum sunucusu kullanılarak telefon üzernde park
odasının durumunu göstereblme
• Park durumunda müzk desteğ
• Yükleneblr park müzğ dosyası
• Ayarlanablr çağrı ger alma kodu
• Ayarlanablr çağrı ger alma zaman aşımı
• Ayarlanablr otomatk park zaman aşımı
• Ayarlanablr parktan çıkış tuşu
• Br park odasına brden fazla çağrı park edeblme mkanı
• Kşsel park odası tanımlayablme
Anons Grupları
• Entegre anons sunucusu
• Sınırsız sayıda anons grubu tanımlayablme
• Otomatk cevaplama özellğ olan standart SIP telefonları
kullanablme mkanı
• Özel (SIP) hoparlör chazları kullanablme
• Ayarlanablr anons ön ek
Analog Hatlar (FXS)
• Analog telefon maknes veya faks chazı bağlayablmek çn
FXS VoIP ağ geçtlerne htyaç duyulur
• SIP uyumlu FXS VoIP ağ geçtler desteklenr

Faks Sunucusu
• T.38 destekl VoIP ağ geçtler kullanılarak gelen faksları
kullanıcıya e-posta olarak göndereblme
• Faks servs çn DID atayarak kşye özel faks numarası
kullanablme

8. Dış Hatlar
PSTN Hatlar
• PSTN hatlara bağlanmak çn UCAP’e SIP üzernden
bağlanacak PSTN VoIP ağ geçd kullanılması gerekr
• Sınırsız sayıda PSTN VoIP ağ geçd ve trunk hattı
tanımlanablr
• Herhang br SIP uyumlu VoIP ağ geçd kullanılablr (örn.
Audocodes, Patton, vb.)
• VoIP ağ geçtler UCAP’n ulaşabldğ br ağda bulunan
herhang br lokasyonda bulunablr (UCAP sunucuları ve VoIP
ağ geçtler arasında NAT olmamalı)
• Arama planı bazında VoIP ağ geçd esnek olarak seçleblr
• Arayana göre çağrı yönlendrme mkanı le çağrılar lokal br
VoIP ağ geçd kullanarak yönlendrleblr. Bu şeklde WAN
bant genşlğ kullanımında tasarruf sağlanablr
• Gelen ve gden çağrılar çn DID yönetm yapılablr
• VoIP ağ geçtler çn yerel DID tanımlanablr
• DNIS kullanılablr
• Arayan numara blgs (CLIP) yönetm
Kullanıcı arayan numara blgs
VoIP ağ geçd varsayılan arayan numara blgs
Ön ek çıkarma / ekleme
• VoIP ağ geçd bazında arayan numara blgs engelleme
SIP Hatlar
• NAT üzernden SIP hat tanımlayablme
• NAT arkası kullanıcı desteğ ve kullanıcının NAT arkasında
olduğunu otomatk algılama
• Yerel ağdak br telefonu ayarlarına müdahale etmeden NAT
arkasında da kullanablme mkanı
• SIP çağrı oluşturma ve sonlandırma
• LCR bazlı arama planları
• LCR kullanımı ve hata durumu yönlendrmesnde esneklk çn
• PSTN hatlar le SIP hatların brlkte kullanılablmes
• Güvenl letşm çn TLS desteğ
• SBC kullanarak esnek çağrı yönlendreblme
• SBC seçm çn esnek kurallar tanımlayablme

9. İş Sürec Entegrasyonları
SOA Mmars
• Öneml yönetm fonksyonları çn SOAP Web Servsler
arayüzü
• Kşsel Web Portalının fonksyonları ve üçüncü part çağrı
kontrolü çn REST Web Servsler arayüzü
• XML RPC kullanarak tüm bleşenlern merkez yönetlmes
• Google Web Toolkt
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9. İş Sürec Entegrasyonları
SOA Mmars
• Öneml yönetm fonksyonları çn SOAP Web Servsler
arayüzü
• Kşsel Web Portalının fonksyonları ve üçüncü part çağrı
kontrolü çn REST Web Servsler arayüzü
• XML RPC kullanarak tüm bleşenlern merkez yönetlmes
• Google Web Toolkt

Web Servsler Uygulama Entegrasyonu
• REST Web Servsler arayüzü kullanılarak dğer uygulamalarla
tümleşk mesajlaşma entegrasyonu
• Web servs tabanlı Outlook 2010 entegrasyonu le bekleyen
mesaj uyarısını devreye alma / devre dışı bırakma
Mcrosoft Outlook 2010
• UCAP’n Mcrosoft Outlook 2010 çn özel olarak gelştrlmş
eklents Outlook 2010’da üst taraftak araç çubuğu çersnde
yer alır
• Bu eklent Mcrosoft Lync 2010’dakne benzer şeklde Outlook
2010 üzerne durum blgs desteğn ekler
• Outlook 2010 üzernden adres defter ve tüm kullanıcı
proflnn UCAP le paylaşımı sağlanır
• UCAP tümleşk mesajlaşma sstemnn Outlook 2010 le
entegrasyonu sağlanır
• Gelen e-postalardak telefon numaraları otomatk olarak
keşfedlerek tıkla ara yapılmasına olanak sağlanır
• Outlook 2010 üzernden dnamk konferans çağrı yönetm le
tam konferans kontrol deneym sağlanır
• Outlook 2010 üzernden anlık mesajlaşma başlatablme
mkanı sağlanır
• UCAP Outlook 2010 eklents üzernde cevapsız çağrı
blglendrmes yer alır
• UCAP Outlook 2010 eklents üzernde dnlenmemş sesl
mesaj blglendrmes yer alır

10. Standartlar ve Uyumluluklar
SIP ve XMPP Uyumluluğu
• IETF RFC’lernn kullanımı le gelşmş ve standartlara uygun
çağrı kontrolü
• Akıllı, kör aktarma desteğ
• Üçüncü part çağrı kontrolü desteğ
• Ayarlanablr RTP/RTCP portları
• Ayarlanablr SIP portları
• Erken medya (Early Meda, SDP n 180/183)
• Gecktrlmş SDP (Delayed SDP, SDP n ACK)
• Re-INVITE: Kodek değşklğ, bekletme, ger alma
• Route/Record-Route başlık alanları
• RFC 3261 Sesson Intaton Protocol usng both UDP and TCP
• RFC 3920 XMPP Core
• RFC 3921 XMPP IM
• RFC 3515 Refer Method
• RFC 3891 Referred-By Header
• RFC 3892 Replaces Header
• RFC 3263 Locatng SIP Servers - use of DNS SRV records for
call routng control and server redundancy
• RFC 3581 Symmetrc Response Routng (rport)
• RFC 3265 SIP-Specfc Event Notfcaton
• RFC 3842 Vocemal Message Watng Indcaton (MWI)
• RFC 3262 Relable Provsonal Responses
• RFC 2833 Out-of-band DTMF Tones
• RFC 3264 Offer/Answer Model for SDP for Codec Negotaton
• RFC 2617 HTTP Authentcaton: Basc and Dgest Access
Authentcaton
• RFC 3327 Path Header
• RFC 3325 P-Asserted Identty
• RFC 4235 An INVITE-Intated Dalog Event Package for the
Sesson Intaton Protocol (SIP)

•
•
•
•

RFC 4662 SIP Event Notfcaton Extenson for Resource Lsts
RFC 2327 SDP Sesson Descrpton Protocol
RFC 3326 The Reason Header Feld for SIP
BLA desteğ:
RFC 3680 SIP Event Package for Regstratons
RFC 3265 SIP-Specfc Event Notfcaton
draft-etf-sppng-dalog-package-06
draft-anl-sppng-bla-02

ucapteknik.vers.1.1/29.06.12

