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 Conference Managerכת מער .1

עם רבות בו זמנית עידה ונט מאפשרת קיום שיחות -ברחברת של  Conference Mangerמערכת 

 .של משתתפים בכל ועידהמספר רב 

 .רמות הרשאה שונותה ניתן להגדיר עידוכל ל

 .של המשתמש לפי מספר טלפון או קוד אישירמת ההרשאה נקבעת 

 

 .תוך הוספת משתתפים יזומה Meet me Conferenceזמנת המערכת מאפשרת קיום ועידה מתו

 .חיוג יוצא מהמערכת להוספת משתתףחיוג נכנס או ההצטרפות לועידה היא ב

 

 המערכת תצורת

   MultiCallשרת טלפוניה  

 Conference Managerיישום טלפוני 

 מערכת ניהול ועידה
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 Conference Manager – הטלפוניהמערכת  .2

 MultiCallשרת הטלפוניה  2.1

   MultiCallמערכת הועידות מבוססת על שרת טלפוניה 

 

 :השרת כולל

 וועידות לטתהקו  ויכולות מענה קולי PRIכרטיס טלפוניה עם ממשק 

 פיתוח יישומים באמצעות מחולל יישומים גרפי ממשק

 הרשאה שונותרמות יישום מספר רב של ועידות בו זמנית עם 

 

 .את השיחות בפועל בצעתעם עליית המחשב והיא מתוכנת שרת הטלפוניה מופעלת 

 . אין לסגור את התכנית

 

.סגירתה תגרום לניתוק כל השיחות והפסקת השירות
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 Conference Managerיישום הטלפוניה 

 שיחות נכנסות 2.1.1

 המספר המחוייגזיהוי המערכת מקבלת שיחות ומטפלת בהם לפי 

 ועידה דבקש המשתמש להקיש קוית הלוועידאם המספר אינו יעודי  –ועידה לשיוך 

  –שיוך משתמש 

 הלוועידישירות יועבר המשתמש , טלפון ' מסבזיהוי לפי 

 הלוועיד ויועבר( תניסיונועד שלושה )להקיש את הקוד שלו יתבקש המשתמש  ,בזיהוי לפי קוד

 

 שיחות יוצאות 2.1.2

 .ממערכת הניהוללהוספת משתמש מערכת הטלפוניה תקבל בקשות 

 .תשמיע הודעת בקשה לצרופו לועידה, נמעןהמערכת תחייג ל

               הלוועידתצרף אותו המערכת  , במידה והנמען אישר 

 

 ניהול שיחות 2.1.3

 :מערכת הטלפוניה תקבל בקשות ממערכת הניהול

  המשתתף שומע אך לא שומעים אותו –חד כיווני 

 פתיחת מקרופון למשתתף לדיבור – דו כיווני 

 מוזיקה בהמתנההשמעת  – מוזיקה 

 השיחה ניתוק. 

 .הפעלות תבוצענה על ידי מערכת הטלפוניה תוך שימוש בתכונות המיתוג והמענה הקולי שלה
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  Conference Managerת ניהול יתכנ .3

והתצוגה של מערכת הועידות ניתנת להתקנה על שרת הועידות או בתחנות עבודה הניהול תוכנית 

 .התכנית בלוח העבודה Iconעל ידי הקשה על הפעלת תוכנת הניהול . נוספות ברשת

 .התוכנית משמשת לניהול בלבד וסגירתה לא תפגע בתפקוד המערכת או בשיחות
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  מסך ראשי  3.1

 תפריט ראשי 3.1.1

 

 
 קובץ

 (ללא פגיעה בשיחות)יציאה מתכנית ניהול הועידה  –יציאה  
 

 פעולות
 ועידה בודד על משתתף -ניתוק   , מוזיקה, דו כיווני, חד כיווני 
 על כל משתתפי הועידה –ניתוק לכולם , מוזיקה לכולם, כיווני לכולם דו, חד כיווני לכולם 
 הלוועידהתקשרות למנהל הועידה לשם הוספתו  –חיבור מנהל ועידה  
 הלוועידהתקשרות לטלפון כלשהו לשם הוספתו  –התקשרות  
 

 דוחות
 Sessions  - ח ועידות"דו 

 הבוועידשיחות ח "דו -     שיחות 
 

 עזרה
 מידע על גרסת המערכת -אודות   

 

 

 סרגל כלים ראשי 3.1.2

 

 הלוועידהתקשרות לטלפון כלשהו לשם הוספתו  –התקשרות   
 

 אנשי קשר  

 

 ועידות

 הגדרות 

 ח ועידות"דו  

 סיים ועידה  

 

  ססטאטו 3.1.3

 ( .מנותק)או אדום ( מחובר)רקע ירוק . קשר למערכת הטלפוניה  

 

 ועידהמסכי  3.1.4

 במערכת יוצגו מסכי ועידה אחת או יותר



   
     

 

  

8 

 הגדרות מערכת 3.2

 סניפים 3.2.1

 

 .במסך זה תוגדר רשימת הסניפים של המשתמשים

 .ניתן לשייך אנשי קשר לסניפים

 .במסך הועידה תוצג רשימת הסניפים וסימון לאילו מהסניפים יש ייצוג בועידה
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 ועידות 3.2.2

 
 

 :להגדיר את הועידות השונות שיטופלו על ידי המערכתבמסך זה ניתן 

 משתמשים קבוצת  קבוצה 

 ללא מספר יעודי הלוועידלבקרת כניסה של קוד קבוצתי או  קוד ועידה 

 קוד בכניסה שיחות מטלפון זה לא תדרושנה טלפון מנהל 
 יחייג למספר זה" חיבור מנהל ועידה"

 קוד קבוצתי, קוד אישי, מספר טלפון, ללא כניסה בקרת 

 שמע מלא, מוזיקה מצב התחלתי 

 שניהם, (מיום עד יום ומשעה עד שעה)יומי , (תחום תאריכים)תאריך , ללא מגבלות זמן 
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 ניתובים 3.2.3

 

 הפניית שיחות לפי המספר המחוייג

 :ידי לחיצה כפולה על שורת הועידה עריכת ועידה על

 ועידות או כל שירות אחר המוגדר במערכת – שירות 

 בחירה מהועידות שהוגדרו במסך ועידות – ועידה 

 יתבקש המחייג להקיש קוד ועידה, אם ריק           
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 מערכת 3.2.4

 

 חוזר בשיחה יוצאת בתפוס ןלניסיוזמן  – המתנה בתפוס

 ח ועידות"שורות בדו. מס

  השהייה לסיום תצוגה זמן – ית סיום תצוגההשהי

 חוזר בשיחה יוצאת באין מענההמתנה עד לחיוג זמן  - המתנה באין מענה

 חיוג בשיחות יוצאות  תניסיונומספר  – חיוג תניסיונו

 כתובת שרת הטלפוניה – כתובת השרת
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 אנשי קשר 3.3

 רשימת אנשי קשר 3.3.1

 

 

 הוספת איש קשר  -

 מחיקת איש קשר - 

 (למספר הנבחר בין המספרים)חיוג לאנשי הקשר המסומנים  -  

 ניקוי סימון -  
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 עריכת אנשי קשר 3.3.2

 

 קוד אישי/ עם בקרת כניסה  וועידהקוד אישי לשימוש   -סיסמא

 לחיוג יוצא –טלפונים 

  סניף

 להצגה במסך הועידה  -תמונה
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 מסך ועידה 3.4

 

 סרגל כלים ועידה 3.4.1

 סומן או על כל הועידהניתן לבצע פעולות על המשתמש המ

 חד כיווני לכולם, חד כיווני -     

 דו כיווני לכולם, דו כיווני -     

 ניתוק לכולם, ניתוק -  

 מוזיקה לכולם, מוזיקה -   

 

 סניפים 3.4.2

 הבוועידמוצגת רשימת הסניפים ובה מסומנים הסניפים להם יש ייצוג 

 



   
     

 

  

15 

 מסך משתתפי ועידה 3.4.3

 .שלהם סוהסטאטו הבוועידים במסך זה מוצגים המשתתפ

 :לכל משתתף מוצג

  או צללית  ( באם זוהה ויש לו תמונה)תמונתו 

 ססטאטו (icon )ה הימנית התחתונה של התמונהנבפי 

 מספר טלפון 

  (באם זוהה)שם 

 

 :הם םהסטאטוסי

  

 חד כיוני  

 דו כיווני  

 בתהליך הזדהות  

 מוזיקה 

 הזדהות נכשלה  

 (אתבשיחה יוצ)חיוג   
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 דוחות 3.5

 ח ועידות"דו 3.5.1

 

 .הסוג והקבוצה המבוקשים, ח מציג רשימת ועידות בתחום הזמנים"הדו

 .לכל ועידה יוצגו מספר השיחות שלה וזמנם

 .הקשה על הועידה המתאימה תציג את פירוט השיחות שלה

 (.בעמדה על השרת בלבד)השמעה  iconבאם הוקלטה הועידה יופיע לידה 

 .את ההקלטה לחיצה עליו תשמיע

 .טה כקובץ על הדיסקללשמור את ההק ,כפתור השמירהעל ידי לחיצה על , גםניתן 

 

 ח שיחות"דו 3.5.2

 

 .מצב או טלפון מבוקשים, ועידה, ח מציג רשימת שיחות לפי טווח זמנים"הדו

 (.בעמדה על השרת בלבד)השמעה  iconבאם הוקלטה השיחה יופיע לידה 

 .לחיצה עליו תשמיע את ההקלטה

 .טה כקובץ על הדיסקללשמור את ההק ,כפתור השמירהעל ידי לחיצה על , גםניתן 


