
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandstream ile Uzaktan ve  
BirlikteÇalışma Çözümleri Oluşturma



 
 

Uzaktan çalışmayı desteklemek kolay 

 
1.  Günlük kullandığımız çoğu iletişim teknolojisi zaten uzaktan 

kullanımı desteklemektedir

$ 
Dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlar için uzaktan çalışma 
gerektiğinde bunu destekleyen çözümlerin yaratılmasında “nasıl” 
sorusu her zamankinden daha kritik olacak. İyi haber şu ki, bu tür 
çözümleri oluşturmak muhtemelen düşündüğünüzden çok daha 
kolay çünkü zaten kullanmakta olduğunuz ekipmanların çoğunu 
kullanmaya devam edebilirsiniz. Uzaktan çalışma çözümü 
oluşturmanıza yardımcı olabilecek Grandstream çözümlerine 
başlamadan önce aklınızda bulundurmanız gereken dört şey var. 

 SIP, VoIP ve UC platformları ve uç noktaları mobiliteyi desteklemek için oluşturuldu. Çoğu 
kurulumda yeni teknolojiye ihtiyacınız olmayacak, yalnızca bu teknolojiyi farklı bir şekilde dağıtıp 
kullanacaksınız. 

 

2. Firmalar zaten sahip oldukları ekipmanları tekrar satın almak 
istemezler 

Çoğu firmanın, ofis ortamına döndüklerinde kullanamayacakları sadece uzaktan çalışma için tüm 
atmak ve satın almak için paraları yoktur. Bu nedenle, bir işletmenin şu anda Wi-Fi IP telefonları gibi 
ofis çözümlerini tamamlayabilecek ekipmanlara odaklanın. 

 
3. Wi-Fi uç noktaları uzaktan kullanmak için idealdir 
Birçok evde ethernet erişimi olmasa da çoğunda Wi-Fi erişimi vardır. Wi-Fi cihazlarının kurulumu 
çok kolaydır - sadece Wi-Fi ağına bağlanın. 

 
4. Uzaktan cihazları provizyonlamayı ve yönetimini unutmayın  
IT ekipleri cihazlara aygıtlara doğrudan erişemeyeceğinden, uzaktan cihazları izlemek, yönetmek 
ve bakımını yapmak için bir çözümün bulunması önemlidir.



 

 
 

Grandstream’in Uzaktan ve Beraber Çalışma Çözümleri 

 
Bu kılavuz, Grandstream'in uzaktan ve beraber çalışmayı desteklemek için sunduğu birçok çözümü vurgulayacaktır. Firmalar, okullar, hastaneler veya herhangi bir 
kuruluşu desteklemek için ölçeklendirilebilen çok çeşitli uzaktan ve mobilite çözümleri sunuyoruz. Bu kılavuzu okuduktan sonra, uzaktan kullanım için Grandstream 
çözümlerinin çoğunu sağlamanın ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz.



 

 

Grandstream’in Uzaktan Çalışma Çözümleri 

1. Toplantı & Konferans 2. VoIP 3. Networking 



 
 

1. Uzaktan Toplantı & Konferans Çözümleri  
 
 
 
 

 

IPVideoTalk Toplantıları 

Güçlü cloud konferans platformumuz, hemen her cihazda, 
her yerde ve her zaman katılabileceğiniz web toplantıları 
düzenlemenizi sağlar. Uzak ekipler, sanal sınıflar, tele-
sağlık konsültasyonları, sağlık sınıfları ve çok daha fazlası 
için sanal bir toplantı alanı sağlar. 

• 150'ye kadar katılımcı ve 49 video yayını 

• ÜCRETSİZ Temel Plan: 50 katılımcı (49 video) 
• PC'lere, Mac'lere, Android ve iOS cihazlara katılın 
• Ekran paylaşımı, özel ve grup sohbeti, kayıt, web 
seminerleri, PSTN / VoIP içeri arama 
• GVC serisi ile entegre olmak için genişletin

GVC serisi Video Konferans Cihazları 

GVC serisi, devlet daireleri ve sağlık kuruluşları dahil 
olmak üzere deal toplantıları için video konferans uç 
noktası sağlar. Ayrıca, GVC3210 boyutu, fiyatı ve Wi-Fi 
desteği sayesinde bir ev konferansı çözümü kurmak için 
de ideal bir cihazdır. 

• Herhangi bir SIP veya H.323 platformuna ekleyin 
• Android tabanlı 
• IPVideoTalk ve IPVT10 ile uyumlu 
• GVC3210 ve GVC3200'de Wi-Fi mevcut

IPVT10 Video Konferans Server’ı 

IPVT10, bir işbirliği platformu arayan işletmeler için 
idealdir, ancak bir bulut çözümü kullanmamayı tercih 
eder. IPVT10, IPVideoTalk'un özelliklerini ve 
işlevselliğini alır ve onu şirket içi sunucusunda 
paketler. 
• 300’e kadar katılımcıyı destekler 
• PC, Mac, iOS ve Android cihazlarda toplantılar 

planlayın, düzenleyin ve toplantılara katılın 
• PSTN / VoIP Arama 
• GVC oda cihazlarını içerecek şekilde gelecek 

genişletme 

 

 
   

 
  

 



2. Uzak VoIP Çözümleri 
 
 
 
 
 

 

    
 

UCM serisi IP Santraller 

SIP / VoIP uzun zamandır uzak kullanıcıları destekleme yeteneğine sahiptir. UCM serimiz, uzak 
kullanıcıları desteklemek için sanal bir iletişim ağı oluşturmayı kolaylaştırır ve herhangi bir işletme, 
hastane veya okul için idealdir. 

 Bir WebUI aracılığıyla uzaktan cihaz sağlama ve kurulum 

 Görüntülü arama ve konferansı destekler 

 Uzak ofislerden UCM ağına VPN tünelleri oluşturma 

 Birden fazla eşzamanlı SIP kaydını destekler 

 Barkod tarayarak Grandstream Wave yazılım telefonu uygulaması kurulabilir 
 

 

GXV serisi Android IP Video Telefon 
GXV serisi, uzaktan çalışanlar için piyasadaki en iyi cihazlardan bazılarıdır. Bu Android 
cihazlar esnek bir masaüstü görüntülü arama çözümü ve Android uygulamalarının 
ekosistemine tam erişim sağlar. 
• Dahili 3-yönlü SIP video köprüsü 
• Toplantılara katılmak, iş arkadaşlarınızla sohbet etmek, bir web seminerine katılmak vb. için 
Android uygulamalarını kullanabilrsiniz. 
• Kolay kurulum ve kullanım için entegre Wi-Fi 
• Kullanımı kolay Android arayüzü 
• Uygun fiyatlı bir video konferans çözümü oluşturmak için HDMI ve Bluetooth

    WP serisi Wi-Fi Kablosuz IP Telefonlar 
Wi-Fi, en kaliteli kablosuz telefonu sağlar. Çoğu evde Wi-Fi erişimi olduğundan, kurulumu 

kolaydır ve ev genelinde kesintisiz dolaşım sunar. Ayrıca sağlık tesislerinde dolaşım için de 

idealdir. 
• Dahili OpenVPN istemcisi 
• Hafif ve kompakt - taşıması kolay 
• İş arkadaşlarınızla iletişim halinde olun: Bas-Konuş ve 2 hat desteği 
• Gelecekte kablosuz ses seçeneği ile ofis ağını genişletmek mümkün 
• WP810 DECT fiyat ile rekabet eden ölçeklenebilir bir çözüm sunar 

 

 
 
 
 
 

 
GRP serisi Operatör Sınıfı IP Telefonlar 
GRP serisi, uzak çalışanların evde ofisin tanıdık görünümünü ve hissini yeniden yaratmalarını 
sağlar. Bu güçlü ancak kullanımı kolay masaüstü telefonlar, kolay kurulum için Wi-Fi'yi 
destekler ve istemcilerle ve iş arkadaşlarınızla iletişimde kalmak için çeşitli yeni nesil özellikler 
sunar. 

• Çoğu modelde çift bantlı Wi-Fi ve OpenVPN istemcisi 

• Birleşik yazılımla uzaktan kurulumları kolay yönetim 

• VPK'ler ve Çift LCD'lerle uzak çalışanların iletişimini artırın 

• Bluetooth kulaklık ve hoparlörlerle ev kullanımına uyum



2. Uzaktan VoIP Çözümleri 
 
 

  

DP serisi DECT Kablosuz IP Telefonlar 
DECT, uzak çalışanlar için en uygun fiyatlı kablosuz telefonları sunar. Hafif ve kompakt 
kablosuz bir cihazla herhangi bir evin içinde rahatça dolaşmanızı sağlar. Sağlık 
tesislerinde dolaşım için de idealdir. 
• DP serisi çoğu evi kapsayacak 50 m kapalı alan sunar 
• İş arkadaşlarınızla iletişim halinde olun: Bas-Konuş ve 10 hat 
• Uzak takımlar için ‘ring hunt’ grupları 
• DECT ahize ve DECT baz istasyonu gerektirir 
• Wireless opsiyonu ile gelecekte ofis ağını genişletme şansı verir 

 
 
 
 

 
 
Grandstream Wave Softphone uygulaması 
Bu ücretsiz uygulama uzak çalışanlar, öğretmenler, dağıtım personelleri, doktorlar, hemşireler 
ve herhangi bir mobil personel, mobil cihazlarında VoIP çağrısı yapmak ve almak için izin 
verir. Uzak veya mobil ekip üyelerini bağlı tutmak için harika bir araçtır. 

• Ücretsiz 

• Herhangi bir SIP hesabını destekler (6'ya kadar) 

• Yüzlerce servis sağlayıcı için önceden yüklenmiş yapılandırma ayarları 

• 6 yönlü konferans, iletişim durumu ve daha fazlası 

• UCM serisi IP PBX ile bir barkod tarayarak kurulum

HT serisi Analog Telefon Adaptörleri 
HT serimiz, uzak çalışanların evde sahip oldukları analog / dijital telefonları ve faks 
makinelerini herhangi bir VoIP ağı ile kullanmalarına izin verir. 
• VoIP özelliklerinin çoğunu 3 yönlü konferans dahil bağlı cihazlara genişletir 
• TR069 ve XML yapılandırması ile uzaktan kolay kurulum 

 

 

Grandstream Device Management System (GDMS) 

Bu bulut platformu, IT yöneticilerinin uzak Grandstream cihazlarını kolayca kurmasını, yönetmesini, 
izlemesini ve bakımını yapmasını sağlar. Uzak kurulum senaryosu :  
1. IT, cihazı GDMS portalında yapılandırır ve cihazı uzak kullanıcıya gönderir, kutuyu açmaya gerek 
yoktur. 
2. Kullanıcı cihazı kablolu veya kablosuz ağına bağlar ve cihaz otomatik olarak GDMS'den 
yapılandırmayı alır ve dakikalar içinde çalışır durumdadır.



 
 

1. Uzak Networking Çözümleri 
 

 

  

GWN serisi Wi-Fi Access Pointler 

Bu güçlü ve uygun fiyatlı Wi-Fi AP'ler, çalışanların ev-ofiste Wi-Fi erişimi 

sağlamasını kolaylaştırır. Bir VPN ağına entegre edilebilirler ve Wi-Fi IP 

telefonlarımızla kullanım için ideal AP'lerdir. 

 GWN.Cloud ile Access Point’leri uzaktan yönetin 

• QoS, AP'lerin Wi-Fi’da IP telefonlarına öncelik vermesine izin verir 
• Uzak AP'ler ofis Wi-Fi ağını daha sonra genişletebilir 
• Ev kullanımı için ideal GWN7602 (aşağıya bakınız) 

GWN.Cloud Wi-Fi Yönetim Platformu 

Bu ücretsiz bulut tabanlı Wi-Fi yönetim aracı, uzak AP'leri veya birden çok 
AP konumunu yönetmek için idealdir. GWN.Cloud'a web veya ücretsiz 
GWN.Cloud uygulaması aracılığıyla erişilebilir. 

• AP'lerde sınırsız ücretsiz 

• GWN.Cloud uygulamasının web sitesinden erişim 

• Uzaktan AP'leri kurma 

• Ofis ağını daha sonra yönetmek için kullanın

 

 
GWN7602 Wi-Fi AP 
Ev ofisleri ve uzak kullanıcılar için ideal olan GWN7602, IP telefonları, dizüstü 
bilgisayarları ve daha fazlasını bağlamak için hem Wi-Fi AP (80m) hem de 4 portlu 
ethernet anahtarı sunar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kullanımı Kolay Uzak 
Cihazlar  

Web Toplantıları ve 

Video Konferansları 

Uzaktan Cihaz 

Yönetimi 

Wi-Fi & Yönetim 

 
 

 

  
 

UCM serisi IP santraller, firmaların uzak kullanıcıları destekleyen bir 
platform oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca Grandstream, çeşitli Wi-
Fi seçenekleri de dahil olmak üzere her uzak kullanıcı için ideal 
cihazı sunar. 

• UCM serisi IP  Santral 

• GXV serisi  Android IP Video Telefon (Wi-Fi) 

• WP serisi  Kablosuz Wi-Fi IP Telefon  (Wi-Fi) 

• GRP serisiMasaüstü IP  (Wi-Fi) 

• Grandstream Wave uygulaması  

• DP serisi DECT Kablosuz  IP Telefon 

IPVideoTalk Toplantıları herhangi bir uzak toplantı 
için ideal bir platform sağlar. Daha geleneksel bir 
ev-ofis çözümü için GVC3210 ideal bir seçenek 
sunar.. 
• IPVideoTalk Toplantı planları 150'ye kadar 

katılımcıyı ve 49 video akışını destekler 
• ÜCRETSİZ temel plan 50 katılımcıyı ve 49 

video akışını destekler 
• Herhangi bir PC, Mac, Android veya iOS 

cihazında IPVideoTalk toplantılarına katılın.. 

Bu bulut platformu IT ekiplerinin uzak 
Grandstream cihazlarını kolayca kurulumlarını, 
yönetmelerini, izlemelerini ve bakımlarını 
yapmalarını sağlar. 

1. IT, cihazı GDMS portalında yapılandırır ve 
cihazı uzak kullanıcıya gönderir, kutuyu 
açmaya gerek yoktur. 

2. Kullanıcı cihazı kablolu veya kablosuz 
ağına bağlar ve cihaz otomatik olarak 
GDMS'den yapılandırmayı alır

Uzak personelin GWN serisi AP'lerle evde Wi-Fi 
ve / veya VPN erişimi ayarlamasına ve bu 
AP'leri ve ağları GWN ile yönetmesine izin 
verin. 

• Ses / video cihazlarına öncelik veren QoS 
sayesinde Wi-Fi IP Telefonlarla eşleştirmek için 
idealdir. 
• GWN7602, kompakt bir Wi-Fi AP ve 4 portlu 
ethernet anahtarı sağladığı için ev ofisleri için 
idealdir

 

 



Eğitim için Uzaktan Çözümler 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sanal Sınıflar Ses Platformuna Uzaktan Erişim Uzak Yapılandırma ve yÖNETİM 
 
 

 

 Grandstream, eğitimcilere sanal sınıflar oluşturmak için 
çeşitli çözümler sunar: 

 

1. IPVideoTalk Toplantıları - çevrimiçi sınıflar için ekran paylaşımı, grup / 

özel sohbet, kayıt ve daha fazlasıyla birlikte bulut tabanlı bir platform 
sunar 
2. GVC serisi - bu SIP / H.323 donanım serisi cihazlar, çok çeşitli 
platformlarda çalışan esnek bir özel video cihazı sağlar. 
3. IPVT10 - şirket içi bir sunucu ile sanal bir sınıf platformu oluşturmayı 
tercih eden okullar için. 

Diğer öğretmenler, yöneticiler ve velilerle bağlantıda kalabilmek 
için öğretmenlere kablosuz bir Wi-Fi telefon, masaüstü Wi-Fi 
telefon veya mobil uygulama seçeneği sunun. UCM serisi IP 
satraller, uzaktan kullanımı ve gelecekteki ölçeklenebilirliği ile 
kolayca destekleyen bir iletişim platformu sağlar. 

• UCM serisi IP Santraller 

• WP serisi Kablosuz  Wi-Fi IP Telefonlar 
• Grandstream Wave uygulaması  

• GRP serisi masaüstü IPT elefonlar (Wi-Fi ile) 

Bu araç, okul IT ekiplerinin cihazları dokunmadan yönetmelerini ve 
uzaktan kullanım için öğretmenlere göndermelerini sağlar. GDMS 
ayrıca tüm uzak cihazları yönetmek ve izlemek için bulut tabanlı bir 
araç sunar. 
1. IT, cihazı GDMS portalında yapılandırır ve kutuyu açmaya 

gerek kalmadan uzak kullanıcıya gönderir. 
2. Kullanıcı cihazı kablolu veya kablosuz ağına bağlar ve cihaz 

otomatik olarak GDMS'den yapılandırmayı alır ve dakikalar 
içinde çalışır durumdadır



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tele-Sağlık Çözümleri Doktorların ve 
Hemşirelerin Her Zaman 
Ulaşılabilmesini Sağlayın 

Uzaktan Personel Toplantıları, Tıbbi 

Prosedürlerin Kaydedilmesi vb. 

 

 
  

 
 

 GXV serisi IP Video Telefonlarımız ve IPVideoTalk, kullanımı kolay 
güçlü tele sağlık çözümleri sunar:: 

 
• GXV serisi - bu Android IP Video Telefonları, Android 

uygulamaları, SIP platformları veya doğrudan IP çağrıları 
aracılığıyla tıp uzmanları ve hastalar arasında video 
görüşmelerine izin verdikleri için popüler telehealth 
çözümleridir. 

• IPVIdeoTalk - web toplantıları hizmetimiz tıp 
profesyonellerinin uzak hastalar ile PC'ler, dizüstü 
bilgisayarlar, Android ve iOS cihazlar aracılığıyla iletişim 
kurmasını sağlar. 

İster hastanede, ister seyahatte veya evde olsunlar Grandstream, 
kritik tıbbi personele her zaman ulaşılmasını sağlamak için kolay 
yollar sunar. 

 WP serisi - Wi-Fi kablosuz IP Telefonlarımız, personelin 
dolaşmasına ve her zaman arama yapmasına / almasına 
olanak tanıdığı için hastaneler için idealdir. 

• Grandstream Wave - Bu ücretsiz yazılım telefonu 
uygulaması, doktorların ve hemşirelerin herhangi bir Android 
veya iOS cihazında VoIP aramaları yapmasına / almasına 
olanak vererek personelin kişisel mobil cihazlarda erişilebilir 
olmasını sağlar.

Tıbbi ekiplerin uzaktan toplantı yapmasına yardımcı olmak için, GVC 
serimiz ve IPVideoTalk'umuz güçlü ve esnek seçenekler sunar.. 
• GVC serisi - bu oda tabanlı video konferans cihazları, herhangi bir 
SIP veya H.323 platformu (veya IPVideoTalk) için geleneksel, resmi bir 
konferans cihazı sunar. 
• IPVideoTalk - bu web toplantıları platformu, tıbbi ekiplerin hemen 
hemen her cihazda katılabilecekleri uzak toplantılar düzenlemesine 
olanak tanır. Ayrıca GVC serimizle kullanım için ideal bir platform 
sunar.

 

 



Kamu Kuruluşları için Uzaktan Çözümler 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resmi Web Toplantıları ve Video 

Konferansları 
 

 
Uzak ekiplerin bağlantıda kalmasına yardımcı olacak çeşitli çözümler 
sunuyoruz. 

 

• IPVideoTalk - bu web toplantıları platformu ekiplerin 
neredeyse tüm cihazlarda katılabilecekleri uzak toplantılar 
düzenlemesine olanak tanır. Ayrıca GVC serimizle 
kullanım için ideal bir platform sunar. 

• GVC3210 - kompakt boyutu, dahili Wi-Fi, Android desteği 
ve 4k video çözünürlüğü sayesinde ideal bir ev-ofis video 
konferans çözümü. 

     Personel için Görüntülü  

Konferans Sistemleri 
 

 
Ofis içi personeli diğer departmanlar, kasabalar, şehirler, 
eyaletler veya ülkelerle bağlantılı tutmak için GVC serimiz 
geleneksel, resmi bir video konferans deneyimi sunar. 
• Esneklik - GVC serisi cihazlar herhangi bir SIP, H.323 veya 

IPVideoTalk platformunda kullanılabilir 
• Güçlü Konferans özellikleri - full HD video desteği, ekran 

paylaşımı, 12x'e kadar zoom özellikli PTZ lens, toplantı 
kontrolleri ve daha fazlası 

• Kablosuz - GVC3200 ve GVC3210, sorunsuz kurulum için 
dahili Wi-Fi içerir.

Uzak ve Seyahat Eden Personeli 
Bağlı Tutun 

 

Grandstream, kamu kuruluşlarının personeli için mobil uygulamalar, Wi-Fi 
kablosuz telefonlar ve Wi-Fi masaüstü telefonlar da dahil olmak üzere 
herhangi bir konumdan güvenli bir şekilde bağlı tutmasını sağlayan çok 
çeşitli seçenekler sunar. 

• GXV serisi  Android IP Video  Telefonlar  (Wi-Fi) 

• WP serisi Kablosuz Wi-Fi  IP Telefonlar  (Wi-Fi) 

• GRP serisi Desktop IP Telefonlar  (Wi-Fi) 

• Grandstream Wave softphone uygulaması 

• DP serisi DECT Kablosuz IP Telefonlar   


