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STAC VIP
 

SIP sağlayıcı

VoIP (internet üzerinden sesli iletişim) teknolojisi düşük maliyetleri ve esnekliği 
sayesinde telefon endüstrisini kasıp kavurdu. Artık radyo yayıncılarının da bu 
değişikliğin nimetlerinden faydalanma zamanı geldi. STAC VIP düzgün şekilde 
eski POTS hatlarını VoIP teknolojisine entegre ederek talk şovlar, röportajlar ve 
yarışmalar için telefon aramalarını yönetmede yeni bir yöntem sunmaktadır. 
STAC VIP geleneksel POTS aramalarını alabilmektedir, ancak aynı zamanda 
Skype™ kullanıcılarının yüksek kaliteli aramaları dahil akıllı telefon uygulamaları 
ve “Yüksek Çözünürlüklü Ses” kapasitesine sahip telefonlardan gelen aramaları 
idare ederek bir ilki başarmaktadır. STAC IP Arama Süzme ve Kontrol Arabirimi-
yle tamamlanan STAC VIP Arayanları Yönetme sistemi,  VoIP PBX sisteminizle 
dahi entegre olacaktır. STAC VIP modası geçmiş  canlı yayın telefonlarını ciddi 
oranda daha berrak geniş bantlı ses kalitesine taşımada başı çekiyor - Comrex’in 
öne çıkma zamanı 

STAC VIP Kontrol Yüzeyi 
STAC VIP, telefon hattı ve arayan durumunu açıkça gösteren bilindik STAC 
Kontrol Yüzeyini kullanmaktadır. Süper açık renkli LED’ler ve ergonomik yönden 
kullanışlı tuş planı, bir bakışta tüm arayanlar üzerinde özlü bir genel bakış ve 
kontrol imkanı sunmaktadır. STAC CS, aramaları yanıtlayan ve aramaları 
beklemeye almadan önce özel bir mesaj çalan "Tüm Hatları Meşgule Al" ve 
"Otomatik Görevli" kontrol özelliği gibi özgün niteliklere sahiptir. STAC CS ana 
bilgisayara IP üzerinden bağlandığından, alan dışı yerler dahil IP 
bağlanabilirliğinin mümkün olduğu herhangi bir yerde konumlandırılabilir. 

VoIP 
STAC VIP’in temelinde çeşitli türlerdeki gelen aramaları işleyebilen gelişmiş bir 
motor bulunmaktadır. Yıllar boyunca, VoIP telefonculuğu müşterilere düşük 
maliyetli, yüksek kaliteli iletişim imkanı sağlamış bulunmaktadır ve şimdi STAC 
VIP yayıncılar için aynı faydaları sağlayabilecektir. STAC VIP, tekli bir DSL hattında 
12’ye kadar gelen VoIP  aramasını, telefon derecesinde G.729 ses sıkıştırması 
kullanarak işleyebilmektedir. Çoklu POTS veya ISDN telefon hatları karşısında  
tek bir DSL kullanarak büyük maliyet tasarrufları kolayca 
gerçekleştirilebilmektedir. 
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Eski POTS/ISDN 
Pek çok STAC VIP kullanıcısı tamamen 
VoIP’e geçmeyi düşünürken bazı müşteriler 
hala geleneksel POTS ve ISDN telefon 
hatlarını kullanmaktadır. STAC VIP, çeşitli 
üreticilerde ticari olarak mevcut bulunan 
VoIP ağ geçidi aygıtlarını kullanarak 
bunlara kolayca uyum sağlayabilir. Bu da 
mevcut POTS/PSTN, ISDN ve T1/E1 telefon 
hatlarının STAC VIP Ana Bilgisayarına 
bağlantı için SIP uyumlu VoIP trankına 
dönüştürülmesine imkan tanımaktadır. 

IP PBX 
Çok sayıda yayın tesisi ofislerinde telefon 
araması yapmak için IP-tabanlı PBX sistem-
lerine dayanmaktadır.  Ancak, ön ofis 
santralinden canlı yayın stüdyosuna bir 
aramayı aktarmak, imkansız olmasa da zor 
olmaktaydı. STAC VIP, SIP-tabanlı PBX 
sistemlerine entegrasyon ve kolay uzantı 
paylaşımına izin vermesi sayesinde süreci 
kolaylaştırmaktadır. 

Geniş Bantlı “Yüksek 
Çözünürlükte Ses" 
VoIP endüstrisi aktif şekilde “Yüksek 
Çözünürlüklü Sesi (HD Voice)" desteklemek-
tedir. Bu geniş bantlı ses standardı 
aramaların, 100 yılı aşkın süredir 
telekomünikasyon endüstrisinin başlıca 
ürünü olan dar bantlı 3 kHz frekans 
yanıtından daha yüksek kaliteyle işlenmesini 
gerektirmektedir. Pek çok yeni VoIP telefonu 
G.722 ve Speex gibi “Yüksek Çözünürlüklü 
Ses Kapasiteli” olarak markalanmalarını 
sağlayan yüksek kaliteli ses kodekleri 
sunmaktadır. STAC VIP, geniş bantlı ses 
kapasiteli akıllı telefonlar ve soft kodekler 
dahil bu yeni VoIP telefonlarından gelen 
geniş bantlı ses aramalarının alınabilmesini 
sağlamaktadır. Artık sizi arayan 
konuklarınızın sesleri stüdyodalarmış gibi 
olacak! 

SIP 
VoIP aramaları iki arayan arasında bağlantı 
kurmak için SIP olarak bilinen bir 
protokolden yararlanır.  SIP ayrıca hangi ses 
kodeğinin arama için kullanılacağını 
belirler. Yani bir VoIP telefonundan, soft 
kodekten veya Android™ için Comrex’in 
ARC uygulamasını kullanan bir akıllı 
telefondan STAC VIP’ye bir arama 
yapıldığında STAC  VIP, arayanın telefonu 
tarafından desteklenen en yüksek kaliteli 
kodeği bulmaya çalışacaktır.  Sonuç siz ve 
dinleyicileriniz için arayan tarafa ait kristal 
berraklığına sahip yüksek kaliteli sestir. 

Skype™  
İnternet kullanıcıları tüm dünyada sevdikleri-
yle ücretsiz görüşmeler yapmak için Skype 
Limited’ın Skype™ uygulamasından 
yararlandılar. Hatta Skype video’nun büyük 
televizyon ağlarında kullanıldığını gördük. 
STAC VIP artık gelen Skype ses aramalarını 
yanıtlama, süzme ve diğer türdeki gelen 
aramalarla birlikte yayına sokma yetenek-
lerini sunmaktadır. Skype geniş bantlı SILK 
kodeğini varsayılan olarak kullanmaktadır 
ve Skype aramaları “stüdyo kalitesindedir”. 
STAC VIP, Skype aramaları için süzme ve 
beklemeye alma dahil tüm ana işlevlere izin 
vererek sorunsuz şekilde Skype’ye entegre 
olabilmektedir. Skype aramaları diğer dar 
bantlı ve geniş bantlı SIP aramaları ile 
kolaylıkla konferans için kullanılabilir. 

Arama Süzme ve Kontrol   
STAC IP entegre bir Arama Süzme 
ve Kontrol arabirimi olup STAC 
VIP’de doğal şekilde 
çalışabilmektedir. Bir video 
monitör, klavye ve fare 
bağlanılarak veya basit bir web 
tarayıcısı kullanılarak şifre 
korumalı grafiksel kullanıcı 
arabirimi; arayanın adı, konumu 
ve notlar gibi temel arama süzme 
işlevselliklerini sağlayabilmektedir. 
STAC IP hatta mevcut olduğunda 
arayanın kimlik bilgisini suna-
bilmektedir! STAC VIP Kontrol 
Yüzeyi Eller Serbest moduyla 
birlikte kullanılan bir arama 
süzgeci, arayanları yanıtlamak ve 
görüntülemek ve hatta farklı bir 
stüdyodaki sunucu ile metin 
üzerinden sohbet yapması için 
STAC IP’den yararlanabilir.  

STAC VIP 
Ana Bilgisayarı  
STAC VIP Ana Bilgisayarı 
dışarıdaki tüm aramaların 
STAC VIP’nin kontrol, yönetim 
ve ses arabirim işlevleriyle buluştuğu 
merkez noktasıdır. Ses bağlantıları XLR’de 
Hat 1 ve Hat 2 giriş ve çıkış ile AES ses girişi 
ve çıkışını içermektedir.  İki bağımsız Sesi 
Bekletme girişi sunulmakta olup STAC 
VIP’nin  stüdyolar arasında paylaşılmasına 
imkan tanımaktadır. İki Ethernet portu VIP 
Kontrol Yüzeyleri ve lokal arabirim kontrolü 
sağlamaktadır. Her ana bilgisayar için 
dörde kadar Kontrol Yüzeyi desteklene-
bilmektedir. 


