
SIP (SESSİON INİTİATİON PROTOCOL) IP İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE KULLANILAN YAYGIN VE POPÜLER 
İLETİŞİM PROTOKOLÜDÜR. GEÇMİŞTE İLK OLARAK VOIP AĞ GEÇİTLERİNDE, IP TELEFON CİHAZLARINDA VE 
IP TELEFON SANTRALLARINDA TANIŞTIĞIMIZ BU PROTOKOL, GÜNÜMÜZDE TÜMLEŞİK İLETİŞİM 
KAVRAMININ AĞIRLIK KAZANMASI İLE ÇOK DAHA ÖNEMLİ ROLLER OYNAMAYA BAŞLAMIŞTIR.

Artık SIP tabanlı bir Tümleşik İletişim 
sisteminin desteklediği özellikler, 
sistemde kullanabileceğiniz SIP 
destekli farklı uygulamalar ve 
donanımlar sayesinde değişik boyutlar 
kazanabilmektedir. Örneğin video 
konferans çözümleri, güvenlik 
görüntüleme ve alarm sistemleri ile 
entegrasyon, masaüstü uygulamaları 
ile entegrasyonlar gibi çözümlerin 
hepsi çeşitli SIP uygulamaları ile 
sağlanabilmektedir. 

Video Konferans Sistemleri ve 
Tümleşik İletişim Çözümleri 
SIP destekli bir konferans sistemini, 
Karel UCAP Tümleşik İletişim                   
Uygulama Platformu ile entegre etmek 
oldukça kolaydır. Yapılması gereken, 
herbir video konferans sistemi için birer 
kullanıcı hesabı oluşturmak, sistemleri         
uç nokta cihazı gibi bu kullanıcı bilgileri 
ile SIP sunucusuna kaydetmektir. 

Örneğin; iki toplantı odası arasında 
video konferans cihazları ile toplantı 
gerçekleştirilirken, kullanıcıların aynı 
anda masaüstü video telefon,  uzak 
bilgisayar üzerinde çalışan softphone 
(örneğin Karel YT500) ve cep 
telefonlarındaki mobil uygulamalar ile 
toplantıya görüntülü ve sesli olarak 
katılmaları sağlanabilir.
Karel ürün gamında bulunan Lifesize 
video konferans ürünlerini yukarıda 
açıklanan senaryolarda kullanılmak 
üzere projelerde kurumlara 
sunmaktayız. Uç noktalarda ise Karel 
YT500 softphone’lar ve Karel VP116 
görüntülü telefonlar çözüm bileşenleri 
olarak kullanılabilmektedir. Fakat 
başka marka cihazlar da (örneğin 
Polycom, Sony video konferans 
cihazları) aynı şekilde video konferans 
entegrasyonu için video konferans 
sistemi veya uç nokta cihazı olarak 
kullanılabilmektedir.

TÜMLEŞİK İLETİŞİMDE SIP UYGULAMA VE DONANIM ZENGİNLİĞİ MAKALE

Bu sayede sistemdeki herhangi bir IP 
telefondan veya harici hatlardan video 
konferans sistemi sesli olarak                 
aranabilecektir. Eğer SIP cihazlarda video 
desteği de varsa (yani başka bir video 
konferans sistemi, bir video telefon veya 
video destekli bir softphone 
kullanılıyorsa) kolaylıkla görüntülü 
görüşme/konferans yapılabilmektedir. 
Üstelik Karel UCAP, aradaki medyaya 
müdahale etmediği için görüşmenin 
kalitesi uç noktalardaki cihazların 
destekleyebildiği en yüksek kalitede 
gerçekleştirilecektir. Yani her iki nokta da 
HD destekli uç birim çözümleri 
kullanılıyorsa kolaylıkla HD video 
görüşmesi yapılabilir. 

Kurumun ihtiyacına göre çözüm içerisinde 
Çoklu Konferans Ünitesi (MCU) de 
kullanılmışsa birden fazla video ve ses 
destekli cihazın MCU’yu araması ile çoklu 
konferans yapılabilir.



Bizce kurumların Tümleşik İletişim 
uygulamalarında dikkat etmeleri 
gereken noktalardan biri de kullanmayı 
planladıkları Tümleşik İletişim 
çözümünün kuruma açıkladığımız 
şekilde çözüm ve marka özgürlüğü 
sağlayabiliyor olmasıdır.

Sesli Konferans Çözümleri

Sesli konferans cihazları kurumların 
toplantı odaları için sade ve faydalı 
ürünlerdir. Bu ürünler, toplantıya 
telefonla birini davet etmek, birinin 
görüşünü almak gibi ihtiyaçlar 
oluştuğunda yüksek ses kalitesi ile 
kurum verimliliğini artırmaktadır. Bir 
çok farklı markanın SIP destekli sesli 
konferans ürünlerini bulabilmek          
mümkündür. Fakat ürün seçimi 
sırasında SIP uyumluluğu, kullanım 
kolaylığı ve ses kalitesine mutlaka 
dikkat edilmelidir.

Kablosuz IP Telefon Çözümleri

Tümleşik iletişim (UC - Unified           
Communications) sistemlerine              
kablosuz telefon teknolojisi eklemenin 
tek yolu akıllı cep telefonu 
uygulamalarından geçmemektedir. 

IOS, Windows gibi platformlarda açık            
uygulama zenginliği ile sistemlere 
entegre olabilmesi sağlanabilmektedir. 
Örneğin; Karel UCAP kullanıcıları 
sadece Karel Mobil kullanmak zorunda 
değillerdir. Diğer ücretli/ücretsiz           
uygulamalardan da faydalanılabilmektedir.
Bunun yanı sıra kurumda SIP desteği 
olmayan fakat örneğin TAPI destekli bir 
uygulama kullanılıyorsa ücretsiz bir 
SIP – TAPI dönüştürücü yazılım 
kullanılarak tümleşik iletişim sistemi 
ile bu uygulamanın (Outlook veya bir 
CRM uygulaması örneğin) kolayca 
entegre edilebilmesi sağlanabilmektedir.

SIP Tabanlı Kameralar

Bildiğiniz güvenlik kameraları bile SIP 
tabanlı olabilmektedir. 
Bu şekilde kameralar Tümleşik İletişim                      
sisteminizin bir abonesi yapılabilir            
ve kullanıcıların herhangi bir görüntülü 
telefondan veya bilgisayar üzerinden 
güvenlik kameralarına ulaşabilmesi 
sağlanabilmektedir. Ayrıca kameralar 
bir hareket algıladıklarında otomatik 
olarak bir numarayı arayabilecek 
şekilde konfigüre de edilebilmektedir. 
Böylece hareket algılandığı anda 

Pek çok kurumun eskiden de olduğu            
gibi kurum içi kablosuz telefon             
kullanım ihtiyacı bulunmaktadır.                    
Eskiden bu ihtiyacı sadece kablolu                    
telefon portuna DECT telefon bağlayarak 
gerçekleştirebiliyorduk. Hatta analog 
portu olmayan IP PBX’ler çıkmaya 
başladığında da bu tip DECT’lerin 
kullanımı ilk akla gelen ihtiyaçlardan biri 
oluyordu. SIP teknolojisi artık o kadar 
merkezi bir konuma yerleşti ki bu tarafta 
da kolaylıkla projelendirilebilen kapsamlı 
bir kablosuz iletişim teknolojisine sahip 
durumdayız. Pek çok markanın eski tip 
DECT’lere alternatif olarak                               
kullanabilecek SIP tabanlı DECT                    
telefon seçenekleri uygun fiyatlarla                             
bulunabilmektedir.
Bunun yanı sıra IP altyapısı kullanılarak 
PoE destekli baz istasyonları ile geniş 
kampüsler, fabrikalar kapsama alanına 
alınabilmektedir.

Anons Cihazları
Hastane, okul, fabrika, market gibi     
ortamlarda hoparlör ve anons sistemleri 
gerekli olabilmektedir. Bu sistemler için 
genelde analog sistemler kullanılmakla 
birlikte artık aynı işi yapacak basit SIP 
tabanlı kutular da bulunmaktadır. Bu 
ürünler de tıpkı SIP IP telefonlar gibi bir 
web arayüzüne sahiptir. Bu arayüz               
üzerinden bu cihazları tümleşik iletişim 
sisteminin bir abonesi yapabilir ve aboneyi 
de herhangi bir IP telefondan arayarak 
kurum içinde kolayca anons yapabilirsiniz. 
Cihaz çağrı geldiğinde otomatik 
açılacaktır. Kutunun çıkışına hoparlör 
bağlanarak anonsun istenen seviyede ve 
istenen yerlerden duyulması sağlanabilir.

SIP Ara Yazılım Çözümleri
Tümleşik iletişim sistemleri, SIP destekli 
ara yazılım ve programlarla güçlerini 
daha da artırabilmekteler. Örneğin artık 
ücretli ve ücretsiz pek çok SIP tabanlı 
softphone uygulamasını çeşitli                  
platformlar için kolayca bulabilmekteyiz. 
Böylece iletişim sisteminin Android, 
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görüntünün istenilen yere aktarılması 
sağlanabilmektedir. Karel ürün gamında 
SIP tabanlı kameralar bulunmaktadır.

Apartman Konuşma/ Intercom Sistemleri

Intercom sistemlerinin de SIP tabanlı 
versiyonları tedarik edilebilmektedir. Bu 
sayede bir kurumun yanı sıra    apartman 
veya sitelerin de tümleşik                         
iletişim mimarisini kullanabilmeleri 
sağlanabilmektedir. Böylece buralarda 
yaşayan kişiler, herhangi bir cihazdan 
evleri ile veya kapıdaki kişi ile 
sesli/görüntülü iletişim kurabilmekte ve 
mesajlaşabilmektedir. Karel ürün 
gamında SIP tabanlı apartman 
konuşma/intercom sistemleri bulunmaktadır.


