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  ها افزار ثبت مکالمه و محاسبه هزینه نرم
  
  
 مقدمه -1

-شرکت مهندسی تذروافزار با بهره گیری از تجارب چندین ساله خود در زمینه سیسـتم 
ها و مراکـز  توسط سـازمان  را به بازار عرضه کرده که های مختلفیهای شارژینگ، سیستم

بـت مکالمـه و محاسـبه    ثنـرم افـزار   . دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت  
جدیدترین محصول ایـن شـرکت اسـت کـه بـا       )شارژینگ نسخه تحت ویندوز( ها هزینه

کننـدگان را جلـب کـرده، بلکـه دارای     نظر مصـرف نه تنها های بسیار زیاد داشتن قابلیت
افـزار ایـن سیسـتم از    یکپارچگی و سـهولت بکـارگیری نـرم    ،سادگی. تاعتبار خاصی اس

های بارز آن است که نصب، راه اندازی، به کارگیری و نگهداری آن را بسیار آسـان  ویژگی
 .استکرده 

  :براندهایی مانند مراکز تلفن اتصال به  قابلیت این سیستم با
 (Alcatel)الکاتل  •
 (Siemens)زیمنس  •
 (Mitel)مایتل  •
 (Ericsson)اریکسون  •
 (Panasonic)پاناسونیک  •
 )صنایع ارتباطی پایا( کارین دیجیتال •

هـا و ایجـاد خروجیهـای متنـوع آمـاری و نمـوداری،       ات تماسدریافت ریز اطالعقابلیت 
سازی استفاده از خطـوط مخـابراتی بـرای مـدیران و     امکانات متعددی را در جهت بهینه

-افزار مربوطه عالوه بر امکانات یاد شده ضمن تفکیک تماسنرم. مسئوالن فراهم میسازد
/ و ورودی) موبایــل شــهری، بــین شــهری، خــارج از کشــور و(غیرداخلــی / هــای داخلــی

های مخابراتی را فراهم و بطور خودکار کلیه محاسـبات  خروجی، امکان تعریف انواع تعرفه
  .های تعریف شده به انجام میرساندهای تماسها را بر اساس نرخمربوط به هزینه

و یـا نسـخ    Windows 2000 ، Windows XPاین سیستم قابل اجرا در نسـخ مختلـف   
  .باشدمی Microsoft Windowsجدیدتر 

 افزارنرم یاجزا -۲
 Capture Service 



 

  
 

این بخش نرم افزار بصورت یک سرویس بر روی سـرور اسـتقرار یافتـه بنحـوی کـه      
همزمان با آغاز به کار سیستم عامل منصوب بر روی سـرور بصـورت خودکـار فعـال     

ام را بـه انجـ  ) Capture(ثبـت مکالمـات    عملیاتپس از ارتباط با مرکز تلفن شده و 
اجـرای نـرم   افـزار،  پر واضح است با توجه به نحوه استقرار این بخش از نـرم . میرساند

ساختار نگهـداری  . کردن کاربر خاصی نخواهد داشت  Loginافزار هیچگونه نیازی به 
ای طراحـی شـده   به گونـه ) بیش از میلیون ها رکورد(رکوردها اطالعات بدلیل تعدد 
امکانات تعبیه  .سیده و سرعت جستجو افزایش یابدها به حداقل راست که حجم داده

  :شده برای این بخش از نرم افزار بشرح ذیل میباشد
 انتخاب درگاه ارتباطی با مرکز تلفن و انجام تنظیمات مربوطه  •
 ) Event Log( ثبت رویدادهای مربوط به سرویس •
 ها و تعداد مکالمات مشاهده وضعیت ترافیک مرکز تلفن از نظر حجم تماس •
• Import  اطالعات از یک فایل ورودی حاوی اطالعات از قبلCapture شده 

 Data Provider 
های خـام مـورد نیـاز در بخـش     این نرم افزار بر روی سرور مرکزی نصب شده و داده

 Client استفاده از این روش منجر به افزایش محسـوس در سـرعت    .را فراهم میسازد
  : زیراعملیات جستجو و گزارشگیری میگردد 

 پردازنده سرور مرکزی میباشدافزار و سختوابسته به  تنها سرعت انجام عملیات .1
 به حداقل میرسدارتباطی شبکه اشغالی در پهنای باند  .2

سـرور انجـام   رایانه ای از عملیات جستجو بر روی  همچنین بدلیل آنکه حجم گسترده
 Clientدر بخـش  شـرفته  سریع و پیهای رایانههیچگونه نیازی به استفاده از میگیرد 

  .وجود نخواهد داشت
 Clientافزار نرم 

-خروجـی  /کلیـه ورودی  Clientهای افزار پس از نصب بر روی رایانهاین بخش از نرم
  :که از اهم آنها میتوان به ذکر موارد ذیل پرداخت گیردمیعهده  هسیستم را بهای 
هـا  شمارهتعریف پیش انجام تعاریف محاسباتی از قبیل درصد شارژ، قیمت پالس، •

 شمارهو نحوه انجام محاسبات برای هر پیش
 تعریف مشترکین و نحوه انجام محاسبات برای هر مورد •
پـس از اعمـال فیلترهـای     نمـوداری  و ای، آمـاری متنـوع دوره  گزارش هایتهیه  •

 ترکیبی جستجویی



 

  
 

ت موفقیت آمیز انجام عملیاافزار پس از نرماین بخش کلیه امکانات الزم به ذکر است که 
  .دناحراز هویت قابل دسترس میباش

  
 افزارامکانات نرم -۳

 Loginافزار بصورت خودکار پس از آغاز بکار ویندوز بـدون نیـاز بـه    فعال شدن نرم )۴-۱
 کردن

 خروج از برنامه زمانثبت تمامی وقایع کاربران از هنگام ورود تا  )۴-۲
 زمان خاموشمدت  و پایان کار ،کاره زمان آغاز ببر اساس وضعیت سرور ثبت  )۴-۳
 )Error Log( ثبت تمامی خطاهای بوجود آمده در یک فایل )۴-۴
هـا و  شمارهانجام تعاریف محاسباتی از قبیل درصد شارژ، قیمت پالس، تعریف پیش )۴-۵

 شمارهنحوه انجام محاسبات برای هر پیش
 محاسبه ماکزیمم و مینیمم شارژ اضافی برای هر مکالمه )۴-۶
 مدت زمان کوتاهبا ثابت برای مکالمات هزینه تعریف  )۴-۷
 باشندمی) درصد تخفیف(معرفی روزهایی از هفته که شامل ضریب کاهش  )۴-۸
 تعریف روزهای تعطیل و اعمال ضریب کاهش برای روزهای تعطیل )۴-۹
در دو سطح مجزا جهـت تسـریع در تهیـه    ) مشترکین(ها بندی داخلیامکان گروه )۴-۱۰

 ها گزارش
مکالمـه بـر اسـاس پـیش     جهت محاسبه تعداد پالس هـر  ) Zone(تعریف منطقه  )۴-۱۱

 برای ساعات مختلف روز شماره گرفته شده
محاسبه گردد یا خیر و یـا   :اعم از) مشترک(هر داخلی محاسبه برای  نحوهتعریف  )۴-۱۲

 )محلی، شهری، بین شهری، بین المللی(چه نوع مناطقی محاسبه گردد اینکه 



 

  
 

 جهت محاسبه پالستعریف پیش شماره به همراه انتخاب منطقه مربوطه  )۴-۱۳
 امکان پیدا کردن پیش شماره هایی که تاکنون در سیستم معرفی نشده است  )۴-۱۴
 نداتعریف نشدهدر سیستم هایی که تاکنون امکان پیدا کردن داخلی )۴-۱۵
معمـوالً ایـن   (به همراه مشخصات مشـترک   مشترکین ثابت و موقتامکان تعریف  )۴-۱۶

 )داری میباشد امکان قابل استفاده در هتل
 ل سطوح دسترسی در حد تک تک آیتم های نرم افزارمدیریت کاربران جهت اعما )۴-۱۷
 در دو سطح دیتابیس و مکالمات ذخیره شده Backup/ Restoreتوانایی  )۴-۱۸
چه از ( ثبت مکالمات در حد تاریخ، زمان، شماره گرفته شده، شماره تماس گیرنده )۴-۱۹

 و نوع تماس ) داخل و چه بر عکس آن
۴-۲۰( Import  اطالعات از یک فایل ورودی حاوی اطالعات از قبلCapture شده 
 ) Client/ Server(و شبکه  Stand Aloneقابلیت عملکرد به دو صورت  )۴-۲۱
 E-mailارسال فهرست تماسهای یک مشترک بصورت اتوماتیک از طریق  )۴-۲۲
ای و یـا بـا آخـرین تعـاریف     محاسبه هزینه پالس مکالمات بـه دو صـورت لحظـه    )۴-۲۳

 محاسباتی
 افزاری مورد نیاز جهت اتصال به مرکز تلفنظیمات سختتن )۴-۲۴
شکل مختلف  11بصورت  که Skin Baseبصورت و نرم افزار واسط کاربری زیبای  )۴-۲۵

 قابل تنظیم میباشد
 امکان استفاده از ابزار کنتور و کنتورگیری )۴-۲۶
 امکان مشاهده لحظه به لحظه آخرین تماسهای ثبت شده )۴-۲۷

 
 گزارش ها -۴

 :ان فیلتر کردن تمامی موارد ذیل وجود داردامک در تمامی گزارش ها  )۴-۱



 

  
 

 تاریخ از تاریخ تا  •
 ساعت تا ساعتاز  •
 از مدت زمان تا مدت زمان •
 از مبلغ تا مبلغ •
 از پالس تا پالس •
 شماره داخلی •
 مشترک خاص •
 شماره ترانک •
 شماره رووت  •
 نوع محاسبه  •
 )محلی، شهری، بین شهری و بین المللی(نوع منطقه  •
 )Zone( منطقه •
 خروجی ورودی و •
 پیش شماره تماس گرفته شده یا پیش شماره گیرنده تماس •
 گروه بندی های تنانت و دپارتمان •
• Account Code 
 بخش یا تمام شماره دریافتشماره گرفته شده با  •
 ...)شخصی، اداری، میهمان و ( نوع مشترک  •

 
 نموداری -آماری  گزارش های )۴-۲

 نمودار ترافیک در ساعات روز •



 

  
 

 
 اس مدت زمان تماسنمودار ترافیک بر اس •
 نمودار ترافیک بر اساس ترانکها •
 نمودار ترافیک بر اساس روزهای هفته •

 
 نمودار ترافیک بر اساس ورودی و خروجی •
محلـی، شـهری، بـین شـهری و بـین      (نمودار ترافیک بر اساس نـوع منطقـه    •

 )المللی

 



 

  
 

 
 فعالترین ها –آماری  گزارش های )۴-۳

 ها بر اساس تعداد تماس فعالترین تلفن •
 ها بر اساس مدت تماس رین تلفنفعالت •
 ها بر اساس ریال تماس فعالترین تلفن •
 ها بر اساس مدت تماس فعالترین تماس •
 ها بر اساس ریال تماس فعالترین تماس •
 تلفن های غیر فعال •

 خالصه ای  –آماری  گزارش های )۴-۴
 ها بر اساس تعداد تماس به تفکیک شماره تلفن  خالصه تماس •
 مان تماس به تفکیک شماره تلفنها بر اساس ز خالصه تماس •
 به تفکیک شماره تلفن پالسها بر اساس تعداد  خالصه تماس •
 ها بر اساس قیمت تماس به تفکیک شماره تلفن خالصه تماس •
 ها بر اساس تعداد تماس به تفکیک پیش شماره خالصه تماس •
 ها بر اساس زمان تماس به تفکیک پیش شماره خالصه تماس •
 اس تعداد پالس به تفکیک پیش شمارهها بر اس خالصه تماس •
 ها بر اساس قیمت تماس به تفکیک پیش شماره خالصه تماس •
 ها از خارج به داخل خالصه تماس •
 خالصه تماسها به تفکیک روز •

 
 ها فهرست تماس گزارش های )۴-۵

 ها به تفکیک روز فهرست تماس •



 

  
 

 ها به تفکیک تلفن  فهرست تماس •
 ها به تفکیک مشترک فهرست تماس •
 ها به تفکیک نوع منطقه  ماسفهرست ت •
 ها به تفکیک پیش شماره فهرست تماس •

 مزاحم یاب )۴-۶
 وضیعت سرور )۴-۷
 گزارش وقایع کاربران )۴-۸
جهت نمایش تعداد تماسها و تعداد کل پالس های مشترکین با توجه گزارش کنتور  )۴-۹

 به نوع تماس
 افزارها در نرمامنیت داده -۵

 Trusteeو اعمال ) Login(از هویت پس از انجام عملیات احر افزارنرمکلیه امکانات  )۵-۱
 .های مربوط به کد کاربری فعال در اختیار افراد قرار خواهد گرفت

-افزار بوده که تنها در اختیار راهبران سیستم قرار میمدیریت کاربران جزئی از نرم )۵-۲
پس از تعریف کدهای کاربری و تعیین وضـعیت آنهـا   افزار از نرم این بخشدر . گیرد

 .افزار اقدام نمودبه تخصیص سطوح دسترسی در بخشهای مختلف نرم میتوان نسبت
 .وجود داردخروجی نیز  گزارش هایسطوح دسترسی در بخش  )3- 6
 Restoreو  Backup ابزارهای -۶

نیـز  افـزار نیکـدار پایگـاه داده    نـرم ی هر سرور وبر رکالمه مافزار ثبت در هنگام نصب نرم
نصـب میگـردد و   نوان یـک ابـزار جـانبی    به ع Restoreو  Backupجهت انجام عملیات 

ای یـا بازیـابی   راهبر سیستم براحتی قادر خواهد بود نسبت به تهیه نسـخ پشـتیبان دوره  
  .اقدام نمایدهای قبلی  Backupاز اطالعات 

-نیـز راه  SQL Server 2000مربـوط بـه    Schedulingسیستم شده د عالوه بر موارد یا
های مربوطه از ضریب اطمینان بـاالتری  ن از دیتابیسد تا ایجاد نسخ پشتیباوشمیاندازی 

  .برخوردار باشد
۷- Platform کاری 

-طراحـی و پیـاده  ) Object Oriented(گـرا  با متدولوژی شیثبت مکالمات افزار نرم 
 گـزارش هـای  و  بـوده   Visual C & Delphiنویسـی زبـان برنامـه   .است شدهسازی 

سـازی  طراحـی و پیـاده   Seagate Crystal Reports 9.0افزار از طریـق  خروجی نرم
 .اندهشد



 

  
 

ساخته آن شرکت نگهداری و اطالعات مربوط بـه  پایگاه اطالعاتی تمامی مکالمات در  
 .نگهداری میگردد Microsoft SQL Server 2000  مشترکین و نحوه محاسبه در 

 Microsoft Windows محصـول از  Serverرده  در سرور سیستم عامل رایانه خادم 

  .خواهد بود 2000
 و ارتباطی ایملزومات رایانه -۸

بایسـت مجهـز   میتمامی رایانه ها  افزار،گیری از امکانات چند کاربره بودن نرمجهت بهره
هـای  حداقل سیستم عامل مـورد نیـاز بـرای رایانـه    . ای محلی باشندبه بستر شبکه رایانه

Client  نسخه Microsoft Windows 2000 Professional  پرواضح اسـت  . بودخواهد
 Microsoft Windowsهای مختلـف سیسـتم عامـل    ها در ردهامکان اجرای نسخ برنامه

XP های جدیدتر و نسخهWindows های یاد شده باید رایانه همچنین .نیز میسر میباشد
  :بندی زیر باشنددارای حداقل پیکره

  MHz 500با حداقل فرکانس  Pentium IIIپردازنده  -
 MB 128: جانبیحداقل حافظه  -
 MB 250: حداقل فضای خالی بر روی دیسک سخت -
 Mbps 10با سرعت حداقل  Ethernetکارت شبکه  -

 


