
DAG2000-16O
FXO VoIP Gateway

DAG1000-16O FXO analog ağ geçidi, IP tabanlı telefon ağları ile eski telefonlar (POTS) ve 
PBX sistemleri arasında kesintisiz bağlantı sunan bir tür erişim ağ geçididir. Analog ağ 
geçidinde 16 FXO bağlantı noktası vardır ve analog PBX'e veya telekom taşıyıcıların PSTN 
hatlarına bağlanmak için kullanılır. Standart SIP protokolü ile önde gelen IMS / NGN 
platformları ve SIP tabanlı IP Telefon sistemleri ile uyumludur. Küçük ve orta ölçekli 
işletmeler, çağrı merkezleri, SOHO, uzak ofisler ve birden fazla şubesi olan işletmeler için 
düşük maliyetli ve kullanımı kolay VoIP çözümleri sunar.

16 * FXO Analog VoIP Geçidi
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IPv6, IPv4
SIP/IMS
UDP/TCP/TLS tabanlı SIP v2.0 
(RFC3261)
T.38 ve Pass-through üzerinden faks
QoS:L3 DIFFServ, 802, 1P/Q VLAN 
etiketleme
Ses kaydı
HTTP/HTTPS üzerinden otomatik 
firmware güncelleme ve ayar yapma
Sistem kaydı ve CDR
Esnek yönlendirme ve arama planı
Yedekleme ve geri yükleme
SNMP/TR-069
TLS/SRTP
Çağrı bekletme
Çağrı Aktarma (Katılımsız transfer, 
katılımlı transfer)
Çağrı yönlendirme (Koşulsuz, cevapsız)
Hızlı arama
Rahatsız Etme (DND)
3-yollu konferans
Av grubu
Sesli mesaj
Darbeli arama
MWI
Bekleme müziği
5 km hat desteği

Uygun Fiyatlı VoIP Geçidi

•
•
•
•
•

16 FXO port, 4 LAN
SIP, IMS desteği
T.38 Fax 
Esnek yönlendirme ve arama planı
Önde gelen softswitch, IP PBX ve SIP 
sunucularıyla çalışır

Yüksek Kararlılık ve Güvenilirlik
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Gömülü işletim sistemi
Pazarda kanıtlanmış donanım tasarımı
Taşıyıcı sınıfı güvenilirlik
Ana/İkincil SIP sunucu yedekleme
TLS/SRTP güvenlik

Kolay Yönetim
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Hızlı kurulum rehberiyle sezgisel web 
arayüzü
SNMP &TR-069 desteği
Otomatize provizyon
Dinstar Bulut Yönetim Sistemi
Ayar yedekleme ve geri yükleme
Web arayüz için hata ayıklama araçları
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