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كــاريــار ارقــام

مشاوره ، تحقيقات ، طرح و اجراي شبكه هاي ارتباطي
 و برگزاركننده دوره هاي آموزشي

تهـران : خيـابـان مالصدرا، بعد از خيابان شيخ بهائي ، ساختمان فردوس ، پالك 242   تلفن مستقيم آموزش: 8 ،88062203   فاكس :88065222        

» مالكيت مادی و معنوی این مستند منحصراً متعلق به كاریار ارقام است «
لطفا در باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد.

Pack CCNA & CCNP Collaboration

اعتبار دهنده:  CISCO پيش نياز:   CCNAمدت)ساعت(:  60

معرفي دوره :
خواهيم  و  شد  خواهيم  آشنا   Voice over IP كاركرد  نحوه  با  دوره  این  در 
توانست تنظيمات راهبری و تعریف دستگاه های IP Phone و Jabber  را 
در   Collaboration اول  ماژول  آموزش  به  مختص  دوره  این  دهيم.  انجام 
خصوص Voice  می باشد و شركت كنندگان پس از پایان دوره خواهند توانست 
با پيكربندی مركز تماس سيسكو نسبت به تعریف پایانه های تماس و خطوط 

تلفنی اقدام نمایند.  

مخاطبان دوره :
مدیران،  كارشناسان،  دانشجویان فعال در حوزه فناوري اطالعات

اهداف دوره :
آشنایی با خطوط دیجيتال و آنالوگ
FXS و FXO آشنایی با ماژول های

CME پيكر بندی
CUCM آشنایی و پيكربندی اوليه

پيكربندی IPphone های سيسكو
UCCX آشنایی با عملكرد مركز تماس

UCCX در Script آموزش نوشتن
Cisco Webex Meeting با استفاده از Jabber آموزش برقراری تماس تصویری

Cisco Webex Meeting آموزش نصب و راه اندازی
آشنایی با سرویس Mediasense جهت ضبط تماس های تلفنی 

Cisco CCNA Collaboration & Cisco CCNP Collaboration

اعطاي مدرك فارسي و انگليسي با مجوز رسمي از : 
     سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهوری سابق(

      مجوز از اداره كل نظام مدیریت امنيت اطالعات ) نما (
    شوراي عالي انفورماتيك  

    قابليت ترجمه وتایيد قوه قضایيه وامور خارجه
بهره گيري از البراتوارسخت افزاري ونرم افزاري مجهز

بهره گيري از اساتيد مجرب و تأیيد شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملي

 امتيازات دوره :
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   Course Outline :   محتواي دوره :

Cisco Unity Connection - 2( سرور 
• Cisco Unity Connection راه اندازی و پيكربندی
• Import - Sync User - Greeting - Password و User مباحث مربوط به
• CUCM با سرور Integration و Telephony Integration مباحث مربوط به
• System Call Handlers آشنایی با مفهوم

MediaSense 3( سرور
• MediaSense راه اندازی و پيكربندی
• CUCM با سرور Integration مباحث مربوط به
• Search and Play مباحث مربوط به

Voice Geteway 4( مباحث مربوط به
آشنایی با مفهوم EI و ارتباط با مخابرات •

Cisco Unified Communication Manager - 1( سرور

• CUCM راه اندازی و پيكر بندی اوليه

•  NTP ، Date/Time ، Regions ، Device : آشنایی با مفاهيم اوليه از جمله

Pool و همچنين آشنایی با

مفهوم كدك •

•  Partition و Hunting و مباحث مربوط به Call Routing آشنایی با مفاهيم

Calling Search Space و

•  intercom, Translation Pattern, همچون  هایی   features با  آشنایی 

Call Pickup Group

• CUC با سرور Integration و Voice Mail آشنایی با مفاهيم مربوط به

• Media Resource Group آشنایی با

آشنایی با نحوه اضافه كردن IP Phone به CUCM و پروتكل های مربوط به End Point ها . •

نحوه Upgrade كردن Firmware تلفن ها •

• Soft key Template آشنایی با

• Trunk مباحث مربوط به

• Recording Profile مفهوم


