
KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL

MS26IP 



KÜÇÜK KAPASİTELİ İŞLETMELER İÇİN               
TASARLANAN MS26IP,  IP VE GELİŞMİŞ 
İLETİŞİM ÖZELLİKLERİNİ SİSTEME ENTEGRE 
OLARAK SUNAR.
 

SANTRALLA BİRLİKTE BEDELSİZ SUNULAN 
ÖZELLİKLER :

• IP DIŞ HAT VE IP ABONELER
• SES KAYIT 
• OTOMATİK KARŞILAMA VE SESLİ MESAJ
• SESLİ MESAJLARIN VE SES KAYITLARININ 
   E-POSTA İLE GÖNDERİMİ



MS26IP FARK YARATAN ÖZELLİKLERİ

• İnternet olan her yerden, her an, santral abonesi olarak iş 

   telefonunu kullanabilme

• Mekandan bağımsız haberleşme desteği ile hareket özgürlüğü ve 

   verimlilik

• İletişim maliyetlerinde tasarruf

• Entegre IP dış hat ve IP aboneler

• Entegre ses kayıt 

• Entegre EVM ile 4 kanal robot operatör ve sesli mesaj servisleri

   kullanımı

• Sesli mesajların ve ses kayıtlarının e-posta ile paylaşımı

• WebCM ile görüşme kayıtlarını görüntüleme, kayıt etme ve

   dinleme özelliği

• Karel Mobil uygulaması ile akıllı cihazlardan santral abonesi

   olarak dahili numara ile görüşebilme

• Bilgisayara yüklenen yazılım tabanlı telefon ile internet üzerinden

   görüntülü iletişim, konferans ve mesajlaşma imkanı

• Abonelerin meşguliyet ve durum bilgisini görüntüleme,

• Anlık mesajlaşma desteği

• Tüm aboneler ve dış hatlar arasında görüntülü görüşme imkanı

• QoS desteği ile IP görüşmelerde yüksek ses kalitesi

• Karelport FrEN çözümü ile her türlü bilişim saldırısına karşı

   güvenli iletişim

• 100'ün üzerinde programlanabilir kullanım özelliği

• Özel telefon setleri ve standart telefonlarla uyumlu kullanım

• Otomatik faks yönlendirme

• Kapı açma rölesi ve diyafon bağlantısı

• Polarite değişikliğini ve ücretlendirme sinyalini algılama özelliği

• Uzaktan erişim ile sistem bakım ve yönetimi

MS26IP
2 analog dış hat

6 analog abone

4 IP dış hat

24 IP abone



MS26IP SANTRALIN İŞLETMEYE SAĞLADIĞI FAYDALAR

IP HABERLEŞME UYGULAMALARI
IP haberleşme uygulamaları sayesinde abonelerin sistem ile aynı 

mekanda olma zorunluluğu ortadan kalkar. İşletmelere hızlı ve 

ekonomik iletişim imkanı ile hareket özgürlüğü ve operasyonel 

verimlilik sağlanır. MS26IP santral dahili aboneleri, IP telefon, 

yazılım tabanlı IP telefon, WiFi telefon, akıllı cep telefonu gibi              

IP üzerinden haberleşebilen erişim birimleri ile her yerden her an 

kesintisiz iletişim sağlar.

İŞ YERİNDE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ
KAREL MOBİL
MS26IP ile hareketli çalışanlar 3G veya WiFi ağlar üzerinden           

Karel Mobil sayesinde, akıllı telefon, tablet ya da dizüstü bilgisayarlar 

ile sistemin abonesi olarak dahili numaraları üzerinden direkt 

görüşme gerçekleştirebilir.

YAZILIM TABANLI TELEFON
Bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlarda kullanılan SIP uyumlu          

IP telefon yazılımı Karel YT500 ile kullanıcılara mekandan 

bağımsız iletişim imkanı sağlanır.

IP DECT
Baz istasyonları, şirket veri ağı veya internet erişiminin olduğu 

uygun alanlara yerleştirilerek, kapsama alanının her noktasında 

kablosuz IP DECT el cihazları ile kesintisiz ve güvenli iletişim 

sağlar.

KONFERANS
Analog aboneler için sesli konferans imkanı sunulurken, IP abonelerde 

video telefonlar, yazılım tabanlı telefonlar ve Karel Mobil 

uygulaması ile uzak noktalarda bulunan kişilerle sesli ve 

görüntülü konferans imkanı sağlar. Bu sayede toplantılar için 

harcanan süre kısalır ve aynı zamanda maliyetler düşer.

SES KAYIT VE OTOMATİK ÇAĞRI YÖNLENDİRME 
MS26IP santralda ek modül kullanmadan ve lisans bedeli olmadan 
Entegre EVM ile 4 kanal robot operatör ve sesli mesaj servisleri 
kullanımı mevcuttur. Operatörü meşgul etmeden, robot operatör ile 
gelen çağrılar otomatik karşılanır, arayan kişi tuşlama yaparak 
istediği yere bağlanır ve mesaj modülü ile mesaj bırakması sağlanır. 
Konuşma Kayıt Özelliği ile abonelerin iç ve dış hatlardaki 
görüşmeleri kayıt edilebilir.

ROBOT OPERATÖR VE SESLİ MESAJ KUTUSU (EVM) 
ÖZELLİKLERİ
• Konuşma kayıt ve EVM özelliği lisanssızdır.
• EVM ve konuşma kayıt yapısı 4 kanaldır.
• Konuşma kayıtları ve sesli mesajlar e-posta olarak gönderilebilir. 
• Web-CM ile konuşma/ses kayıtları detaylı görüntülenebilir, 
   raporlanabilir ve dinlenebilir (Lisanslı).



GÖRÜŞME TAKİP VE RAPORLAMA SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR-TELEFON ENTEGRASYON (CTI) YAZILIMLARI
• Web-CM: Görüşme kayıtlarını web tabanlı arayüz üzerinden 
görüntülemeyi, dinlemeyi ve raporlamayı sağlayan, internet                 
üzerinden her an her yerde kullanılabilen web yazılımı.
• NetCM-Net Konsol: Görüşme trafiği bilgilerinin kaydının tutulmasını, 
bilgisayarda maliyet-verimlilik analizinin yapılabilmesini ve telefon 
üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin bilgisayardan kontrolünü 
sağlayan CTI (bilgisayar-telefon entegrasyonu) yazılımı.

YÖNETİM VE BAKIM KOLAYLIĞI
Sistemin yönetim ve bakımı, internet üzerinden uzak erişim ile 

lokasyona bağlı kalmadan yapılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Besleme: AC220V, 50-60 Hz
Güç Tüketimi: 11 Watt sukunette
Ortam Şartları: 0°C-45°C sıcaklık, %20-%80 yoğuşmasız nem
Boyutlar: 24.5x28.2x4.3cm
   

IP136

YT500

Karel Mobil

VP116

DE260 DE243



ANALOG TELEFONLAR

OPERATÖR ve ÖZEL TELEFON SETLERİ

IP TELEFON SETLERİ

LADIN
Her tip telefon santralıyla uyumlu analog telefon. Bekletme, aktarma, yeniden 

arama

TM131

Her tip telefon santralı ile uyumlu CID özellikli analog telefon. Hattan besleme

(Pil kullanımı gerektirmeyen LCD ekran), handsfree, bekletme, aktarma, yeniden 

arama, mute

TM900 Her tip telefon santralı ile uyumlu duvar telefonu. Yeniden arama, aktarma, mute

TM910
Her tip telefon santralı ile uyumlu CID özellikli analog duvar telefonu, bekletme, 

aktarma, yeniden arama, mute

NT10A
Her tip telefon santralıyla uyumlu analog telefon. Bekletme, aktarma, yeniden 

arama

NT11A

Her tip telefon santralı ile uyumlu CID özellikli analog telefon. Hattan besleme 

(Pil kullanımı gerektirmeyen LCD ekran), handsfree, bekletme, aktarma, 

yeniden arama, mute

TM115
Her tip telefon santralıyla uyumlu analog telefon. Bekletme, aktarma, yeniden 

arama

IP1211 SIP uyumlu, grafik ekranlı, 1 hat desteği, kulaklık, XML,  PoE seçenekli

IP1111 SIP uyumlu, grafik ekranlı, 2 hat desteği, HD ses kalitesi, kulaklık, XML, BLF/BLA, 

Open VPN, PoE seçenekli

8 satırlık aydınlatmalı ekran, kendinden ışıklı 12 adet programlanabilir tuş,

fonksiyon ve kontrol tuşları, kulaklık girişi, telefon defteri (60 kayıt)OP50

FT10
2/4 satırlık LCD ekran, kabul ve ret tuşlarıyla seçim yapma, telefon defteri

(60 kayıt)

MS26IP İLE KULLANILABİLECEK ÇEVRE BİRİMLERİ

IP1131
SIP uyumlu, grafik ekranlı, 3 hat destekli,  HD ses kalitesi, kulaklık, XML, 

BLF/BLA, Open VPN, PoE

TM142
Her tip santralıyla uyumlu analog telefon, 10 hafıza tuşlu, handsfree, bekletme, 

aktarma, yeniden arama, mute

IP116
SIP uyumlu, grafik ekranlı, 6 hat destekli, HD ses kalitesii kulaklık, XML, 

BLF/BLA, Open VPN, gigabit destekli, PoE



IP TELEFON SETLERİ

YT500
Bilgisayar veya akıllı telefonlarla kullanılabilen, SIP uyumlu IP telefon 

yazılımı, görüntülü görüşme ve konferans özelliği

KarelMobil 
Mobil telefon ve tabletlerle, android ve IOS işletim sistemleri için mobil cihaz 

uygulaması
Karel Mobil

MOBİL CİHAZ UYGULAMASI

DB260

IP DECT sistem baz istasyonu; SIP protokol desteği, tak-çalıştır kurulumu, 

dahili çok- yönlü anten, havadan senkronizasyon, bir baza 30 kullanıcı 

kaydolabilir, en fazla 254 baz ve 1000 el ünitesi kullanılabilir.

DE260

DB260 için el ünitesidir. GAP uyumlu, renkli ekran, titreşim, genişbant ses 

kalitesi, hava senkronizasyonlu yazılım güncelleme, gelişmiş mutimedya 

arayüzü, Türkçe dil desteği 

DR265

DB260 için repeater. Kapsama alanını genişletme, marka bağımsız DECT 

desteği (GAP),  maksimum 3 adet zincirleme bağlantı, 5 eş zamanlı düşük ve 

2 eş zamanlı yüksek bant genişliğinde çağrı kapasitesi

DE255

DB260 için el ünitesidir. HD ses desteği (G.722), 1,44’’ TFT ekran, 128 x 128, 

polifonik zil sesleri, merkezi rehber desteği (LDAP), 50 kişilik kişisel rehber, 

hava senkronizasyonuyla yazılım güncelleme, wideband speakerphone

DE243
DB211 için el ünitesidir. GAP uyumlu, renkli ekran, titreşim, genişbant ses 

kalitesi, hava senkronizasyonlu yazılım güncelleme, gelişmiş mutimedya 

arayüzü, Türkçe dil desteği

DB211

IP DECT sistem baz istasyonu; SIP protokol desteği, tak-çalıştır kurulumu, 

Ethernet üzerinden güç desteği, havadan senkronizasyon, dahili çok- yönlü 

anten, 1000 adet baz ve binlerce el ünitesi desteği

DE242

DB211 için el ünitesidir. GAP uyumlu, siyah-beyaz ekran, titreşim, genişbant 

ses kalitesi, hava senkronizasyonlu yazılım güncelleme gelişmiş mutimedya 

arayüzü, Türkçe dil desteği

NT32I
SIP uyumlu, 160x100 gri tonlamalı (4 seviye) LCD ekran, 4 hat destekli, 

HD ses kalitesi

VP116
Video IP telefon; SIP uyumlu,  7'' dokunmatik ekran, görüntülü görüşme, 

kulaklık, XML, BLF/BLA, Open VPN

IP136
SIP uyumlu, 4,3'' renkli LCD ekran, 6 hat destekli, HD ses kalitesi, gigabit, 

PoE, kulaklık, XML, BLF/BLA, 27 adet programlanabilir tuş

IP138
SIP uyumlu, 7'' renkli LCD ekran, 6 hat destekli, HD ses kalitesi, gigabit, 

PoE, kulaklık, XML, BLF/BLA, kablosuz kulaklık için adaptör desteği

NT42I
SIP uyumlu, 480x272 24 Bit Renkli dokunmatik TFT ekran, 4 hat destekli,  

HD ses kalitesi

YAZILIM TABANLI TELEFON UYGULAMASI

IP DECT SİSTEMLER



İSTANBUL ANKARA İZMİR
T 0 212 355 48 00
F 0 212 275 40 01
istanbul@karel.com.tr

T 0 312 293 01 00
F 0 312 267 21 05
ankara@karel.com.tr

T 0 232 445 55 55
F 0 232 441 73 73
izmir@karel.com.tr

T 0 242 323 13 13
F 0 242 323 09 83
antalya@karel.com.tr

T 0 224 244 74 84
F 0 224 244 98 00
bursa@karel.com.tr

T 0 432 214 00 30
F 0 432 214 03 60
van@karel.com.tr

ANTALYA BURSA VAN

www.karel.com.tr
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