
 
 

 

Mobil Çözümler Kılavuzu 



Grandstream’in mobil çözümleri iş yerlerini şimdiye kadar hiç olmadığı kadar üretken hale getirmektedir.  Ürün 

yelpazemiz ile her ölçekteki firma, işlerini mobil hale getirerek verimliliği arttırmaktadır. Yeni nesil IP DECT 

telefonlar ve kablosuz WiFi WP820 ile  Grandstream Access Pointlerin birlikte çalışması sonrası güçlü ve tümleşik 

network çözümleri oluşmaktadır. 
 
 
 
 
 
 

DECT Serisi Wi-Fi Access Point - GWN serisi Wi-Fi Kablosuz IP Telefon

IP DECT telefon serisi, 

kullanıcıların VoIP 

network’lerini, herhangi bir 

işyeri, depo, mağaza ve 

konutlarda mobil olarak 

kullanımını sağlar. DECT 

serisi, Grandstream’in DP750 

ve DP752 DECT VoIP baz 

istasyonları tarafından 

desteklenmektedir. Mobilite ve 

1. sınıf telefon performansının 

kombinasyonunu 

sunmaktadır.

Grandstream'in güçlü Wi-Fi Access 

Pointler ile yüksek performanslı ağ,  

güçlü Wi-Fi kapsama alanı, hızlı ve 

kolay tedarik/yönetim, olağanüstü ağ 

performansı ve her AP için çok sayıda 

müşteri desteği sunar. AP'lerimiz 

üçüncü taraf routerlar, Grandstream 

routerlar ve mevcut Wi-Fi ağlarıyla 

eşleştirilebilir ve bu da onları hem 

yeni hem de mevcut Wifi kurulumları 

için ideal hale getirir.

Kablosuz Wi-Fi IP telefonlarımız, 

çeşitli kuruluşlara ve dikey pazar 

uygulamalarına uygun şekilde 

tasarlanmış, taşınabilir bir Wi-Fi 

telefondur. Tüm taşınabilir telefon 

ihtiyaçlarına uygun özellikler, 

mobilite ve dayanıklılığın güçlü bir 

kombinasyonunu sunar. Güçlü bir 

mobilite çözümü için Grandstream 

Wi-Fi erişim noktalarıyla eşleştirin.



Başlangıç 

Bir Grandstream mobilite çözümünün kurulumlarla ilgili herhangi bir karar vermeden önce, neyi başarmak 

istediğinizi, nasıl yürüteceğinizi ve bu çözümün işinizi nasıl geliştirebileceğini düşünmeniz gerekir. 

 
 

 
 

KEŞİF 

Grandstream'in belirli bir 

işletmenin ihtiyaçlarına 

uygun bir mobil çözümü 

oluşturmak için sunduğu 

ürün ve özellikler hakkında 

her şeyi öğrenin. Her 

ürünün ne yaptığını, nasıl 

çalıştığını ve müşterinizin 

hangi özelliklerden 

yararlanabileceğini 

derinlemesine öğrenmek 

için kılavuzu kullanın. 

PLAN 

Plan yapmak, Grandstream 

ile bir mobilite çözümü 

kurmanın en önemli 

adımıdır. Ne kadar alan 

sağlamanız gerektiğini, 

çözümü kullanacak çalışan 

veya personel sayısını, 

müşterilerinizin bütçesini ve 

ihtiyacınız olabilecek 

desteği düşünün. 

YÜRÜT 

Bir planınız olduğunda, 

projenizi uygulama zamanı 

gelmiştir. Kurulum için 

gereken tüm ürünlere sahip 

olduğunuzdan ve stratejik 

kurulumunu yapmak için 

müşterinizin talebini doğru 

analiz ettiğinizden emin 

olun. Bu şekilde, 

kullanıcılar, işyerinde 

nerede olurlarsa olsunlar 

tam olarak network 

kapsamında olmasını 

garanti edebilirsiniz. 

GELİŞTİR 

 



Grandstream Mobilite Çözümünü Uygulamanın Temel Avantajları 

 
 

 
Cevap Hızı -  Bas-Konuş gibi temel 

özellikleri kullanarak yanıt süresini artırın ve 

çalışanların hareket ederken iletişim 

kurmalarını sağlayabilirsiniz. 
 
 
 
 
 
  
   
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maliyet Tasarrufu - Eternet kablolarının 

pahalı olmasından dolayı bir mobilite 

çözümüne geçiş yapmak daha yararlı ve 

uygun fiyatlı olabilir 

Kapsam- Grandstream DECT serisi, Wi-Fi 
kablosuz telefon ve Wi-Fi access point’leri 
geniş kapsama alanı ve çalışanların 
bağlantıda kalırken dolaşımlarını  sağlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Network Yönetimi – GWN.Cloud ve 

Grandstream Cihaz Yönetim Sistemi 

(GDMS) sayesinde mobilite çözümlerimiz 

bulut platformları üzerinden yönetilebilir

 

 



DECT ve Wi-Fi karşılaştırması 
Wi-Fi kablosuz çözümüne karşı DECT ile ilerlemenin avantaj ve dezavantajlarını 

görebilirsiniz. Her ikisi de bir işletmenin ihtiyaçlarına uyacak şekilde yerleştirilebilir. İster 

büyük ister küçük alan olsun, ürün seçimi hangi tür çalışanlara ve ayarlara ihtiyaç 

duyduğunuza bağlıdır. 
 

 

DECT Wi-Fi 
 

 

Ideal Kurulum 
Küçük ve orta ölçekli ofisler ve ortamlar. Daha 

fazla hareketlilik için geleneksel masa telefonlarıyla 
eşleştirilebilir. 

Örnek Senaryolar:   Küçük ofisler, perakende satış, 

restoranlar, özel tıbbi uygulamalar, sınıflar 

Ideal Kurulum 
Kullanıcıların her zaman bir masaya bağlı 

olmadığı orta ila büyük ölçekli ortamlar. 

Örnek Senaryolar: Büyük ofisler, hastaneler, 

kolejler, üniversiteler, depolar ve sahadaki satış 

elemanları 

Avantaj Dezavantaj 

• Ses uygulamaları için 
tasarlanmış güvenilir teknoloji 

• Sinyal tekrarlayıcıları ve çok 
hücreli sistemleri kullanarak 
kapsamı alanını genişletmek 
kolaydır 

• Büyük, çok hücreli 
sistemler baz istasyonu 
ve repeater’ların satın 
alınmasıyla pahalı olabilir 

• Çok hücreli sistemin 
yönetimi 

• Küçük ve orta ölçekli 
projeler için uygun fiyatlı 
çözüm 

 

 

Avantaj Dezavantaj 

• Zaten bir Wi-Fi kurulması 
gerekliliğinden dolayı ucuz 

• Herhangi bir Wi-Fi ağında 
kullanılabilir  

• Grandstream Wi-Fi erişim 
noktalarıyla uyumludur 

• Güvenili olmayan Wi-Fi 
ağları olabilir. 

• Veri iletişimi için 
tasarlanmış paket tabanlı 
teknoloji 

• QoS Standartları 
iyileştirilmekte 

 



 Kablosuz IP Telefonlar - DECT serisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DP720 
 

DP722 
 

DP730 

» Ahize başına en fazla 10 SIP 

hesabı destekler 
» 1.8 inch (128x160) renkli LCD 2 

programlanabilir tuş 

» 3 programlanabilir yazılım tuşlu 

2,4 inç (240x320) renkli LCD 

» Her baz istasyonu tarafından 5 

adet DP720 ahize desteklenir 
» 20 saat konuşma süresi ve 250 

saat standby süresi 

» 40 saat konuşma ve 500 

saat standby sunar 

» Hem hoparlörlü telefonda 

hem de ahizede Full HD 

ses 

» 10'a kadar SIP hesabı ve el 

cihazı başına 10 hat ve 3 yönlü 

konferansı destekler 

» 10'a kadar SIP hesabı ve el 

cihazı başına 10 hat ve 3 yönlü 

konferansı destekler 

» 3,5 mm kulaklık girişi, 3 yönlü 

sesli konferans 

 
» 

 

Yapılandırılabilir bir düğme  

 
 
 

» Kullanıcı dostu gömülü 

provizyonlama yapan 

controller 

» Otomatik provizyon seçenekleri 

arasında TR-069 ve XML config 

dosyaları bulunur 

» Aramaları ve hesabı korumak 

için DECT kimlik doğrulama ve 

şifreleme teknolojisi 

» DP750 ve DP752 baz istasyonu 

ile dış mekanlarda 300, iç 

mekanlarda 50 metre ye kadar 

destekler 

ile bas-konuş 

» Grandstream’in GDS3700 serisi 

kapı kameraları ile kesintisiz tek 

dokunuşla kapı kontrolü 

» Kablosuz yazılım ve firmware 

güncellemeleri 

» DP752 baz istasyonu ile 350 ve 

DP750 ile 300 metreye kadar 

dış mekanlarda destekler 

»  Hareketle kontrol ve uyarı 

bildirimi için özel bas-konuş 

düğmesi, yerleşik yakınlık 

ve hız ölçer sensörler 

» Uçtan uca banka sınıfı TLS 

şifrelemesi 

» Kablosuz yazılım ve firmware 

güncellemeleri 

» DP752 baz istasyonu ile 400 

metreye kadar açık alanda ve 

50 metreye kadar kapalı 

alanda destekler. DP750 ile 

300 metreye kadar açık 

alanda destekler

 



Kablosuz IP Telefonlar - DECT Baz İstasyonu 
 
 

 
 

 

DP750 

» Sistem başına en fazla 10 

SIP hesabı; el cihazı başına 

10 hatta kadar; DECT sistemi 

başına en fazla 5     eş 

zamanlı çağrı 

» Dış mekan 300 metreye ve iç 

mekanda 50 metreye kadar 

menzili destekler 

» 3 yönlü sesli konferans, full 

HD ses, entegre PoE 

» Otomatik provizyon seçenekleri 

arasında TR-069 ve XML 

yapılandırma dosyaları bulunur 

» Arama ve hesapları korumak 

için TLS ve SRTP güvenlik 

şifreleme teknolojisi 

» Sıfır Yapılandırma için 

Grandstream’in UCM serisi IP 

PBX'leriyle kullanın 

DP752 

» Özel bir eşleştirme düğmesi 

kullanarak anında eşleştirme 

yoluyla 5 adede kadar 

Grandstream’in DP serisi 

DECT ahizesi olan çiftler 

» Sistem başına en fazla 10 SIP 

hesabı; el cihazı başına 10 

hatta kadar 

» DP730 ile 400 metreye kadar 

veya DP722 / DP720 ile 350 

metreye kadar dış mekan 

aralığının yanı sıra 50 metreye 

kadar iç mekan aralığını 

destekleyin 

» Yakınlık ve ivmeölçer 

sensörlerine dayalı Bas-Konuş 

ve etkinliği destekler 

» Otomatik provizyon seçenekleri 

arasında TR-069 ve XML 

yapılandırma dosyaları bulunur 

DP760 

» 2 adede kadar eş zamanlı HD 
çağrı 

» Daha fazla hareket 

kabiliyeti için dışarıda 300 

ve içeride 50 metreye 

kadar ek alan genişletir 

» Kolay kullanım için DP750, 

baz istasyonu ile otomatik 

veya manuel bağlantı 

» Otomatik ilişkilendirme, 

otomatik bölge algılama ve 

kesintisiz çağrı aktarma gibi 

tak-çalıştır özelliklerini destekler 

» Otomatik temel hazırlık 

seçenekleri XML yapılandırma 

dosyalarını içerir 

» Otomatik provizyon seçenekleri 

arasında TR-069 ve XML 

yapılandırma dosyaları bulunur 

» Eternet bağlantısı PoE 

özelliklerini destekler 
 
 



Wi-Fi Kablosuz IP Telefon 
 
 

WP820 

» Verimli anten tasarımı ve gelişmiş roaming desteğine sahip çift 

bantlı Wi-Fi 

» Kulaklıkları ve mobil cihazları senkronize etmek için Bluetooth 

(kişiler ve çağrı aktarma) 

» AEC ve Noise Shield Teknolojisi ile HD ses ve çift MIC tasarımı 

» Şarj edilebilir 1500mAh pil, 7.5 saat konuşma süresi, 150 

saat bekleme 

» Bas-konuş, panik ve diğer ilgili işlevler için ivmeölçer ve 

yapılandırılabilir düğme 

» Mikro USB bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi 

» 2 SIP hesabı, 2 hat 

» Telefonun ekranına / tuşlarına uyan özel Android 

uygulamalarını destekler 

» Aynı anda 8 adede kadar pil şarj edebilen pil şarj cihazı 

(GMC08) ayrı olarak satılır 
 

 



Wi-Fi Access Pointler 
 

 

GWN7610 GWN7600LR GWN7600 GWN7630 

 

 

» 1,75 Gbps kablosuz işlem hacmi 

ve 2x Gigabit kablolu bağlantı 

noktası 

» 1.27Gbps kablosuz işlem hacmi 

ve 2x Gigabit kablolu bağlantı 

noktası 

» 1.27Gbps kablosuz işlem hacmi 

ve 2x Gigabit kablolu bağlantı 

noktası 

» 2.33Gbps kablosuz işlem 

hacmi ve 2x Gigabit kablolu 

bağlantı noktası 

» Çift bant 3x3: 3 MIMO teknolojisi » Beam-forming teknolojili çift bant 

2x2: 2 MU-MIMO 

» Beam-forming teknolojili çift bant 

2x2: 2 MU-MIMO 

» Çift bant 4x4: 4 MIMO 

teknolojisi 

» PoE / PoE + desteği olan 

çift Gigabit bağlantı 

noktaları 

» 802.3af ve 802.3at Ethernet 

Üzerinden Güç (PoE / PoE +) 

desteği 

» 802.3af Ethernet 

Üzerinden Güç (PoE) 

desteği 

» 802.3af ve 802.3at Ethernet 

Üzerinden Güç (PoE / PoE) 

desteği 

» 250'den fazla eş zamanlı Wi-Fi 

client cihazını destekler 
» 450'den fazla eş zamanlı Wi-Fi 

client cihazını destekler 
» 450'den fazla eş zamanlı Wi-Fi 

client cihazını destekler 
» 200'den fazla eş zamanlı Wi-Fi 

client cihazını destekler 

» 175 metreye kadar 

kapsama alanı 

» 300 metreye kadar kapsama 

alanı 

» 165 metreye kadar kapsama 

alanı 

» 175 metreye kadar 

kapsama alanı 

» Dahili denetleyici, bir ağda 

30'a kadar GWN serisi Wi-Fi 

AP'yi yönetebilir; GWN. 

Cloud sınırsız AP yönetimi 

sunar 

» Dahili denetleyici, bir ağda 

30'a kadar GWN serisi Wi-Fi 

AP'yi yönetebilir; GWN. 

Cloud sınırsız AP yönetimi 

sunar 

» Dahili denetleyici, bir ağda 

30'a kadar GWN serisi Wi-Fi 

AP'yi yönetebilir; GWN. 

Cloud sınırsız AP yönetimi 

sunar 

» Dahili denetleyici, bir ağda 

en fazla 50 GWN serisi Wi-Fi 

AP'yi yönetebilir; GWN. 

Cloud sınırsız AP yönetimi 

sunar 

 

 

 

 

 


