DS200A

DS200A ASKERİ GEMİLER İÇİN GELİŞTİRİLEN
TELEFON SANTRALI, SAVAŞ GEMİLERİNİN
İLETİŞİM İMKANLARINI TÜM ZORLU KOŞULLARDA
DEVAM ETTİREN, KOLAYLAŞTIRAN VE GELİŞTİREN
DAYANIKLI, ESNEK, KALİTELİ, GÜVENİLİR VE
GÖREVLERE UYGUN, YENİ NESİL BİR İLETİŞİM
ÇÖZÜMÜDÜR.

GENEL ÖZELLİKLER
DS200A, 100'ün üzernde programlanablr fonksyona sahp,
yen nesl, modüler br asker letşm sstemdr. DS200A, onarım
ve bakım amaçları le gerektğnde uzaktan programlanablr,
sağlam ve dayanıklı br yapıda üretlmştr.
DS200A, farklı arayüz yapılarını destekleyen 2 ana bloktan
oluşan br santraldr. 19" raf le uyumludur ve savaş gemlernde
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. DS200A, çok amaçlı özellkler
ve kullanım roller le son teknoloj, esnek, güvenlr, uyumlu ve
ekonomk letşm çözümler sunar.
DS200A savaş gems telefon santralında çoklu şlemc yapısı
bulunur. Bu yapı dahlnde, modül tabanlı şlemlern yüksek hızlı
ve güvenlrlkle tamamlanablmes amacıyla, her modülün kend
şlemcs bulunur. Bu tasarıma göre, dğer modül şlemlern
kontrol eden merkez şlemc, stendğnde sstem güvenlrlğn
en üst düzeye çıkarmak amacıyla knc merkez şlemc
tarafından destekleneblr.
HİBRİT YAPI
DS200A sayesnde ses, vdeo ve ver trafğ kontrolü tek br
kaynaktan yönetleblr ve kontrol edleblr. PBX, IP PBX ve IP Ağ
Geçd dahl ayrı ürün fonksyonlarını tek br chazda br araya
getrr. Mobl letşm çözümler, ağ uygulamaları ve blgsayartelefon entegrasyonu sağlar.
DS200A analog, djtal, IP abone ve harc hat ara brmlern tek
br sstemde br araya getrerek, tüm bu ara brmler entegre br
şeklde kullanır. Gelşmş altyapısı sayesnde, sstem gelecektek
teknolojlern kolay entegrasyonunu destekler.
IP TEKNOLOJİSİ
Sstemn aboneler IP telefon, softphone, WF telefonlar ve VoIP
desteğ olan akıllı telefonlar gb IP letşm özellkler bulunan IP
letşm uygulamaları ve erşm ünteler sayesnde her zaman ve
her yerden kesntsz letşm mkanına erşr.

YÖNLENDİRME AĞ TOPOLOJİSİ
Çoklu DS200A santralları çeştl uygulamaları gerçekleştrmek
çn QSIG desteğ le tüm ağ bağlantılarında tek br santral olarak
çalışablr. Ağ bağlantılarında yıldız, zncr veya ksnn
kombnasyonu olarak ağ topolojler kullanılablr. Bunun gb
tüm ağ yapılarında, abonelern çok yüksek kapastel yönlendrme
le brbrlern doğrudan arayableceğ "tek br numaralandırma
planı" oluşturulablr.
UZAKTAN ERİŞİM
Tüm DS200A gem santrallarına erşm; yönetm, programlama
veya bakım amaçları le IP-tabanlı ağ üzernden uzaktan yapılablr.
DS200A'nın IP-tabanlı ağ alt yapısı sayesnde arama kayıtları tek
br konumda br araya getrleblr. Br IP-tabanlı ağ
bulunmadığında standart br modem de kullanılablr. Uzaktan
erşm kullanılarak, toplam teknk destek ş yükü, kurulum çn
harcanan zaman ve lgl tüm malyetler düşer.
YEDEKLEME
Tüm DS200A sstemlernde ana şlemc ve anahtarlama
matrsnn eş yedeklemes yapılablr. Bu sayede brncl şlemc
hatası durumunda mevcut aramalar kesntsz şeklde devam
eder. Sstem parametreler her zaman korunur. Sstemn güç
kaynağı yedeğ le tüm şlemler her zaman kesntsz devam
ederken, tam otomatk şlem kontrolü de kullanılablr durumda
kalır.
KAPASİTE
• TDM/PCM tabanlı IP-uyumlu letşm sstem
• Eş yedeklemel 1+1 CPU kartı ve anahtarlama kartı
• 112 analog abone, 8 analog hat
• 60 PRI ISDN harc hat - 4 E&M hat
• 7 kanal alarm/anons bağlantısı
• 1 kanal VHF radyo bağlantısı
• 1 konsol bağlantısı ve 1 ethernet bağlantısı
• Ek letşm modüller çn 1 genşleme yuvası

GÖVDE
• 2 ana bloktan oluşan 19" mmar
• İletşm htyaçları çn br "Santral Bloğu"
• Güç kaynağı htyaçları çn br "Besleme Bloğu"
• Arayüzler çn 12 slotlu backplane
• Arayüzler çn 37 pnl asker konnektör çıkışı
• Ethernet ve konsol bağlantısı çn 5 pnl asker konnektör
• Besleme bloğunda 2 AC/DC & 2 DC/DC dönüştürücü modüller
• Besleme bloğunda br 110 VAC ana grş ve 28 VDC acl durum
grş
KULLANICI ARA BİRİMİ
• Kullanıcı dostu sstem yönetm ara brm (PC tabanlı)
• IP, IP-DECT ve WF termnal bağlanablrlğ le Analog /ISDN
setler
• PC operatörler çn Net-Konsol yazılımı
IP ÖZELLİKLERİ
• Gömülü IP mkanları
• SIP destekl IP trunk ve IP – H.323 abone desteğ
• Opsyonel medya ağ geçd
• Vdeo arama desteğ
• Güvenl letşm çn şfreleme
DAHİLİ VE CMDR HİZMETLERİ
• Hesap kodlu arama - zorlanmış veya değl
• Otomatk arama
• Fon müzğ
• Meşgul şaretleme
• Otomatk ger arama
• Arama yönlendrme, bekletme, hatta bekletme/devam
ettrme
• Arama kabul etme, arama transfer
• Arama bekletme
• Şef sekreter
• Üç yönlü/çok katılımcılı sahp konferans

• Meşgul
• Kapı açma, kapı telefonu arama
• Acl durum dahl
• Takp etme (Standart ve uzaktan)
• Kulaklıklı kullanıcı
• Drekt hat
• İznsz grş
• Tekrar arama
• Hat erşm, otomatk/seçml, hat yanıp sönme
• Hat arası bağlantı, hat düşürme, hat transfer
• İşaretl arama
• Paralel uzatma
• Şfrel klt/arama
• Hatırlatma hzmet
• Uzaktan hat erşm
• Hızlı arama
• Ses sevyes ayarı
• Nöbet hzmet
• Arayan numarayı gösterme (Dahl hat çn standart ve sme
göre)
• Uyandırma hzmet
• Arama blgler lsteleme, arama rapor sevyes
• Pulse ölçümü, pulse fyatı ve süres / tarfe tabloları
• Polartey ters çevrme tespt
UYUMLU STANDARTLAR
Analog portlar: TBR21, TBR38, EN 300 019 El. DSS1, ITU.T
1411, CTR04, ITU.T G.703, 0.931, ETS 300 102
ISDN BRI: ITU.T 1411, CTR03, 0931, ETS 300 102
Ethernet: IEEE 802.3, IEEE 802.1
EMC/EMI: MIL STD- 461D
Çevre ve Güvenlk: JSS 55555 L2B, MIL STD- 810F, lEC 950
Fber Optk: lEC 60874
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