
DS200A



GENEL ÖZELLİKLER

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.

DS200A, 100'ün üzer�nde programlanab�l�r fonks�yona sah�p, 
yen� nes�l, modüler b�r asker� �let�ş�m s�stem�d�r. DS200A, onarım 
ve bakım amaçları �le gerekt�ğ�nde uzaktan programlanab�l�r, 
sağlam ve dayanıklı b�r yapıda üret�lm�şt�r.

DS200A, farklı arayüz yapılarını destekleyen 2 ana bloktan 
oluşan b�r santrald�r. 19" raf �le uyumludur ve savaş gem�ler�nde 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. DS200A, çok amaçlı özell�kler� 
ve kullanım roller� �le son teknoloj�, esnek, güven�l�r, uyumlu ve 
ekonom�k �let�ş�m çözümler� sunar.

DS200A savaş gem�s� telefon santralında çoklu �şlemc� yapısı 
bulunur. Bu yapı dah�l�nde, modül tabanlı �şlemler�n yüksek hızlı 
ve güven�l�rl�kle tamamlanab�lmes� amacıyla, her modülün kend� 
�şlemc�s� bulunur. Bu tasarıma göre, d�ğer modül �şlemler�n� 
kontrol eden merkez� �şlemc�, �stend�ğ�nde s�stem güven�l�rl�ğ�n� 
en üst düzeye çıkarmak amacıyla �k�nc� merkez� �şlemc�                       
tarafından destekleneb�l�r.

HİBRİT YAPI
DS200A sayes�nde ses, v�deo ve ver� traf�ğ� kontrolü tek b�r 
kaynaktan yönet�leb�l�r ve kontrol ed�leb�l�r. PBX, IP PBX ve IP Ağ 
Geç�d� dah�l ayrı ürün fonks�yonlarını tek b�r c�hazda b�r araya 
get�r�r. Mob�l �let�ş�m çözümler�, ağ uygulamaları ve b�lg�sayar-
telefon entegrasyonu sağlar.

DS200A analog, d�j�tal, IP abone ve har�c� hat ara b�r�mler�n� tek 
b�r s�stemde b�r araya get�rerek, tüm bu ara b�r�mler� entegre b�r 
şek�lde kullanır. Gel�şm�ş altyapısı sayes�nde, s�stem gelecektek� 
teknoloj�ler�n kolay entegrasyonunu destekler.

IP TEKNOLOJİSİ
S�stem�n aboneler� IP telefon, softphone, W�F� telefonlar ve VoIP 
desteğ� olan akıllı telefonlar g�b� IP �let�ş�m özell�kler� bulunan IP 
�let�ş�m uygulamaları ve er�ş�m ün�teler� sayes�nde her zaman ve 
her yerden kes�nt�s�z �let�ş�m �mkanına er�ş�r.

YÖNLENDİRME AĞ TOPOLOJİSİ
Çoklu DS200A santralları çeş�tl� uygulamaları gerçekleşt�rmek 
�ç�n QSIG desteğ� �le tüm ağ bağlantılarında tek b�r santral olarak 
çalışab�l�r. Ağ bağlantılarında yıldız, z�nc�r veya �k�s�n�n                   
komb�nasyonu olarak ağ topoloj�ler� kullanılab�l�r. Bunun g�b� 
tüm ağ yapılarında, aboneler�n çok yüksek kapas�tel� yönlend�rme 
�le b�rb�rler�n� doğrudan arayab�leceğ� "tek b�r numaralandırma 
planı" oluşturulab�l�r.

UZAKTAN ERİŞİM
Tüm DS200A gem� santrallarına er�ş�m; yönet�m, programlama 
veya bakım amaçları �le IP-tabanlı ağ üzer�nden uzaktan yapılab�l�r. 
DS200A'nın IP-tabanlı ağ alt yapısı sayes�nde arama kayıtları tek 
b�r konumda b�r araya get�r�leb�l�r. B�r IP-tabanlı ağ                                
bulunmadığında standart b�r modem de kullanılab�l�r. Uzaktan 
er�ş�m kullanılarak, toplam tekn�k destek �ş yükü, kurulum �ç�n 
harcanan zaman ve �lg�l� tüm mal�yetler düşer.

YEDEKLEME
Tüm DS200A s�stemler�nde ana �şlemc� ve anahtarlama               
matr�s�n�n eş yedeklemes� yapılab�l�r. Bu sayede b�r�nc�l �şlemc� 
hatası durumunda mevcut aramalar kes�nt�s�z şek�lde devam 
eder. S�stem parametreler� her zaman korunur. S�stem�n güç 
kaynağı yedeğ� �le tüm �şlemler her zaman kes�nt�s�z devam 
ederken, tam otomat�k �şlem kontrolü de kullanılab�l�r durumda 
kalır.

KAPASİTE
• TDM/PCM tabanlı IP-uyumlu �let�ş�m s�stem�
• Eş yedeklemel� 1+1 CPU kartı ve anahtarlama kartı
• 112 analog abone, 8 analog hat
• 60 PRI ISDN har�c� hat - 4 E&M hat
• 7 kanal alarm/anons bağlantısı
• 1 kanal VHF radyo bağlantısı
• 1 konsol bağlantısı ve 1 ethernet bağlantısı
• Ek �let�ş�m modüller� �ç�n 1 gen�şleme yuvası
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GÖVDE
• 2 ana bloktan oluşan 19" m�mar�
• İlet�ş�m �ht�yaçları �ç�n b�r "Santral Bloğu"
• Güç kaynağı �ht�yaçları �ç�n b�r "Besleme Bloğu"
• Arayüzler �ç�n 12 slotlu backplane
• Arayüzler �ç�n 37 p�nl� asker� konnektör çıkışı
• Ethernet ve konsol bağlantısı �ç�n 5 p�nl� asker� konnektör
• Besleme bloğunda 2 AC/DC & 2 DC/DC dönüştürücü modüller� 
• Besleme bloğunda b�r 110 VAC ana g�r�ş ve 28 VDC ac�l durum 
   g�r�ş� 

KULLANICI ARA BİRİMİ
• Kullanıcı dostu s�stem yönet�m ara b�r�m� (PC tabanlı)
• IP, IP-DECT ve W�F� term�nal bağlanab�l�rl�ğ� �le Analog /ISDN 
   setler�
• PC operatörler� �ç�n Net-Konsol yazılımı

IP ÖZELLİKLERİ
• Gömülü IP �mkanları
• SIP destekl� IP trunk ve IP – H.323 abone desteğ� 
• Ops�yonel medya ağ geç�d�
• V�deo arama desteğ�
• Güvenl� �let�ş�m �ç�n ş�freleme

DAHİLİ VE CMDR HİZMETLERİ
• Hesap kodlu arama - zorlanmış veya değ�l
• Otomat�k arama
• Fon müz�ğ�
• Meşgul �şaretleme
• Otomat�k ger� arama
• Arama yönlend�rme, bekletme, hatta bekletme/devam 
   ett�rme
• Arama kabul etme, arama transfer�
• Arama bekletme
• Şef sekreter
• Üç yönlü/çok katılımcılı sah�p konferans

• Meşgul
• Kapı açma, kapı telefonu arama
• Ac�l durum dah�l�
• Tak�p etme (Standart ve uzaktan)
• Kulaklıklı kullanıcı
• D�rekt hat
• İz�ns�z g�r�ş
• Tekrar arama
• Hat er�ş�m�, otomat�k/seç�ml�, hat yanıp sönme
• Hat arası bağlantı, hat düşürme, hat transfer�
• İşaretl� arama
• Paralel uzatma
• Ş�frel� k�l�t/arama
• Hatırlatma h�zmet�
• Uzaktan hat er�ş�m�
• Hızlı arama
• Ses sev�yes� ayarı
• Nöbet h�zmet�
• Arayan numarayı gösterme (Dah�l� hat �ç�n standart ve �sme 
   göre)
• Uyandırma h�zmet�
• Arama b�lg�ler� l�steleme, arama rapor sev�yes�
• Pulse ölçümü, pulse f�yatı ve süres� / tar�fe tabloları
• Polar�tey� ters çev�rme tesp�t�

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 Güvenl�k: JSS 55555 L2B, MIL STD- 810F, lEC 950
F�ber Opt�k: lEC 60874
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