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XPEECH HAKKINDA 

 

Xpeech IPPBX Large100 aynı anda 25 çağrıyı destekleyen ve 100 kullanıcı tanımlanabilen 1U rafa monte 

edilebilir IP santral modelidir. ISDN BRI, PSTN, GSM/UMTS ve VoIP ağ erişimlerini desteklemekytedir. İş 

ileşiminiz için XPEECH IPPBX LARGE100, yüksek performansı, kararlığı ve uyumluluğu bir arada sunar. 

 

Xpeech IPPBX Large200, 50 eşzamanlı çağrı ve 200 kullanıcıya kadar olan şirketler için tasarlanmış bir IP 

telefon santralidir. PSTN, ISDN BRI hatlarını, GSM/UMTS ağlarını ve VoIP’i destekler. Ayrıca, bir ses giriş portu 

ve bir ses çıkış portu ile donatılmıştır.  

 

Xpeech IPPBX Large100&LARGE200 ile birlikte şirketler artık yüksek genişleme maliyetleri ve önceki 

yatırımları için endişe duymayacaktır. Modüler teknolojisi yapısı ile şirketler FXO, FXS, BRI, GSM, ve UMTS 

modüllerinden gerekli olanını kullanacak ve gelecekteki genişlemelerde sadece gerekli olan parça eklenecektir. 

Örneğin, 2 adet yeni PSTN hattı gerekiyorsa yeni bir santral almak gerekmiyor. Sadece O2 modülünün (2 FXO 

port) santralinize eklenmesi yeterlidir. Ayrıca yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmanız ise ücretsizdir. Artık 

şirketiniz yeni çalışanlar için ek bir lisans ücreti ödemeyecektir.  

 

Ayrıca, Xpeech IPPBX Large100&LARGE200 IP Telefon Santrali Yealink, Snom, Grandstream, Aastra, Polycom 

ve Cisco gibi ana IP telefon markaları ile tam uyumluluk içinde çalışır. Yealink, Snom, Cisco, Aastra ve Polycom 

IP telefonların otomatik provizyon özellikleriyle toplu dahili kayıt ayarlarında büyük ölçüde zaman kazanılır. 

 

Diğer yandan, farklı ülkelerin müşterileri de Xpeech IPPBX Large100&LARGE200 kullanmanın rahatlığını 

hissedecektir. Çünkü Xpeech web ara yüzünde ve sistem sesinde ülke dillerinin seçilebilmesine olanak sağlar. 

Ayrıca, kullanıcı dostu web yapılandırma panelinin kolay erişebilir ve anlaşılır olması, yapılandırmanızı 

sorunsuz yapmanızı sağlar. 

 

Bu klavuz Xpeech IPPBX Large100&Large200 sistemlerinin nasıl kurulacağını, web ara yüzünden nasıl 

konfigürasyon yapılacağını, dahili kullanıcı eklemeyi, PSTN hatlardan çağrı yapmayı ve almayı açıklamaktadır.   
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1. Kurulum Öncesi Hazırlık  
Aşağıdaki cihazların kurulum öncesinde mevcut olduğundan emin olun.    

 Kutu içeriği   

 

Xpeech IPPBX Large100 & LARGE200 hediye kutusunu aldıktan sonra, paketi açın ve içinden çıkan tüm öğeleri 

Xpeech IPPBX Large100 & LARGE200 paket listesiyle (Tablo 1’e bknz) karşılaştırın. Herhangi bir sorun varsa, 

lütfen sağlayıcınıza başvurun. 

 

ürün Birim Adet Açıklama 

Xpeech IPPBX Medium, Large100 & 

LARGE200  

Parça 1 Xpeech IPPBX Medium, Large100 & LARGE200  ana 

kutusu 

Güç Kablosu Parça 1 220V AC güç kablosu 

Garanti Belgesi Parça 1 Tamir ve iade için seri numaraları çıktısı 

CD Parça 1 Xpeech kullanım kılavuzları ve ilgili belgeler 

Telefon Kablosu Parça 2  

Ağ Kablosu Parça 1  

Seri Kablo Parça 1  

Montaj Kulakçığı  Parça 2  

Vida Parça 8 Montaj kulakçığı için 8 adet vida (φ3.0*6mm)  

Tablo 1 Xpeech IPPBX Medium, Large100 & LARGE200 Paket Listesi 
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2. Donanım Özellikleri 
2.1 Genel Bakış 

 

 

 

Resim 2-1 Xpeech IPPBX Large100  

 

Resim 2-2 Xpeech IPPBX LARGE200 
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2.2 LED Göstergeleri ve Portlar 

 

Resim 2-4 Xpeech IPPBX Large100 & LARGE200 Ön Panel 

 

Resim 2-5 Xpeech IPPBX Large100 & LARGE200 Arka Panel 
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LED Gösterge Durum Açıklama 

Power Power Statüleri Açık Güç açık 

Kapalı Güç Kapalı 

RUN Xpeech Statüleri Yanıp Sönme Xpeech düzgün çalışıyor. 

Yanıp 

Sönmeme/Kapalı 

Xpeech düzgün çalışmıyor. 

1-16 FXOport Statüleri Kırmızı Işık Kırmızı ışık yanıp sönüyorsa: PSTN hat bağlı değil. 

Kırmızı ve yeşil ışık yanıp sönüyorsa: Gelen çağrı vardır. 

Kırmızı ve yeşil ışık hızla yanıp sönüyorsa: Hat 

kullanımda ve görüşme vardır. 

GSM/UMTS port 

Statüleri 

Kırmızı Işık  Kırmızı ışık yanıp sönüyorsa: Sim kart takılı değil.  

Kırmızı ve yeşil ışık yanıp sönüyorsa: Gelen çağrı vardır. 

Kırmızı ve yeşil ışık hızla yanıp sönüyorsa: Hat 

kullanımda ve görüşme vardır. 

BRI port Statüleri Turuncu Işık  Turuncu ışık: BRI portu gösterir. 

Turuncu ışık yanıp sönüyorsa: BRI hattı bağlı değildir. 

Turuncu ışık yanıyorsa: BRI hattı bağlı ve 

kullanımdadır. 

 FXS port Statüleri Yeşil ışık  Yeşil ve kırmızı ışık yanıp sönüyorsa: FXS portu 

çalıyordur. 

Yeşil ve kırmızı ışık hızla yanıp sönüyorsa: Hat 

kullanımda ve görüşme vardır. 

 

Portlar Açıklama 

RJ11 portları FXO portu (kırmızı ışık): PSTN hatları veya FXS portları için kullanılan portlardır. Xpeech 

kullanıcıları FXO portları üzerinden çağrı yapabilir ya da alabilirler.  

FXS portu (yeşil ışık): Analog telefonların bağlantısı için kullanılır.  

BRI portu (turuncu ışık): ISDN BRI hatların bağlantısı için kullanılır. Xpeech kullanıcıları BRI 

portu üzerinden çağrı yapabilir ya da alabilirler. 

Not: Ön panelde portların sıra numarasıyla gösterge ışıkları bulunur. (Ör. Panelin arkasında 

portların bağlantılarına göre panelde LED ışıklar portların durumunu belirtir). 

Anten portları GSM/UMTS Anten bağlantısı içindir. 

Konsol portu Hata ayıklama için kullanılır. 

USB port Çağrı kayıt dosyalarının depolanması için. 

Ethernet 

portları 

Xpeech IPPBX Large100  &  LARGE200, LAN ve WAN olmak üzere iki adet 10/100 RJ45 

Ethernet portu sağlar. 

-LAN port: LAN portu yerel ağ bağlantısı için kullanılır. 

-WAN port: WAN portu internet bağlantısı için ağ portudur. IP adres ataması için “DHCP 

sunucu”, “PPPoE/dinamik DNS” ve “statik IP” özelliklerini destekler. 

Reset Butonu Fabrika ayarlarına dönmek için reset butonuna basınız. 

Sıfırlamak istediğinizden emin olun çünkü sıfırlamadan sonra önceki yapılandırmalarınız 

otomatik silinecektir 

Güç Portu 100~240V, 50~60HZ AC güç adaptörü bağlantısı içindir.     
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2.3 Özellikler ve Çalışma Ortamı  

Özellikler Açıklama 

Boyut Uzunluk 340 * genişlik 210 * yükseklik 44 (mm) 

Güç Kaynağı 220 V,50～60 Hz 

Çalışma Sıcaklığı 0°C~50°C (32°F~122°F) 

Depolama Sıcaklığı -10°C~65°C (14°F~149°F) 

Çalışma Nemi 5%~90% (Yoğunlaşmayan) 

Depolama Nemi 0%~95% (Yoğunlaşmayan) 

Ağırlık 2.1 kg 
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3. XPEECH Kurulumu 
 

XPEECH kurulumundan önce, beklenmedik kaza, yaralanma veya cihazın zarar görmesini önlemek için 

lütfen aşağıdaki yönergeleri okuyun. 

3.1 Yerleştirme Kılavuzu  

 Ortam Sıcaklığı: Aşırı ısınmayı önlemek için, ortam sıcaklığının 122°F (50°C) üzerinde olduğu yerde 

Xpeech IPPBX Large100 & LARGE200 cihazını çalıştırmayınız. 

 Havalandırma: Cihaz etrafında havalandırma olduğundan emin olun. 

 Anti-parazit: Xpeech IPPBX Large100 & LARGE200 cihazının çalışmasını etkileyebilecek bazı parazit 

kaynaklar olabilir. Cihaz için tavsiye edilen; 

 Yüksek güçlü radyo yayını, radar vericileri, yüksek frekans ve yüksek akım cihazlarından uzağa 

konulmalıdır. 

 Bağımsız güç bağlantı kutusu kullanılmalı ve etkili parazit tedbirleri alınmalıdır. 

 

 Mekanik Yük: Cihaza herhangi bir kaza veya cihazda oluşacak herhangi bir arızaya sebep vermemek için 

ürünün sağlam bir yerde durduğundan emin olun. Masa üstüne yerleştirilmiş ise, yatay konulduğundan 

emin olun. 

3.2 Montaj Talimatı 

Xpeech IPPBX Large100 & LARGE200 cihazını uygun bir yere yerleştirdikten sonra, montajı tamamlamak için 

güç adaptörü ve diğer kabloları bağlayın. 

3.2.1 Ethernet Portu Bağlantısı  

Xpeech IPPBX Large100  &  LARGE200, LAN ve WAN olmak üzere iki adet 10/100 RJ45 Ethernet portu 

sağlar. 

 

 WAN Portu Bağlantısı 

Xpeech IPPBX Large100 & LARGE200 un WAN portuna ağ kablosunun bir ucunu, diğer ucunu da bir hub, 

anahtar veya ADSL modemin Ethernet portuna bağlayın. 

 LAN Portu Bağlantısı 

Xpeech IPPBX Large100 & LARGE200 un LAN portuna ağ kablosunun bir ucunu, diğer ucunu da şirketin 

LAN anahtarı/yönlendirici herhangi bir bağlantı noktasına bağlayın. 

 

LAN portu doğrudan bilgisayar bağlı ise (bir anahtar üzerinden değil), lütfen cross-over kablo kullanın. 
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3.2.2 FXO/GSM/UMTS/BRI Portlarının Bağlantısı 

Xpeech IPPBX Large100  &  LARGE200 çeşitli dış hatları (ör. FXO, GSM/UMTS, ya da BRI) destekler. Örneğin 

aşağıda 2 FXO, 2 GSM, ve 2 BRI dış portları takılı cihazın bağlantı talimatları vardır. 

 

1. FXO portu bağlantısı 

 

FXO portu Telekom tarafından gelen PSTN hattınıza veya geleneksel PBX sistemlerin FXS portuna telefon 

hattıyla bağlanır. Örneğin, 2. ve 4. Konektörler FXO portu ise bağlantı aşağıdaki gibi gösterilebilir; 

Resim 3-1 FXO Portlarının Bağlantısı 

 

2. GSM/UMTS Portlarının Bağlantısı 

 

3. ve 7. konnektörler GSM/UMTS Portu ise, bağlantı adımları aşağıdaki gibi olmalıdır: 

Step 1: Xpeech IPPBX Large100 & LARGE200 üst kapağını açın. 

Step 2: SIM kartı takın: 

 

Resim 3-2 SIM Kart Takma İşlemi  

 

 Step 3: Anten bağlantısı 

 

Bağlantılar tamamlandığında 3 ve 7 numaralı LED ışıklar aşağıdaki gibi kırmızı yanacak: 
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Resim 3-3 GSM/UMTS Portlarının Bağlantısı 

 

3. BRI Port Bağlantıları 

 

BRI portu Telekom tarafından gelen BRI hattına veya geleneksel PBX sistemlerin BRI portuna RJ45/RJ11 ile 

sonlandırılır. 

Örneğin, 14. ve 16. Konektörler BRI portu ise, bağlantı aşağıdaki gibi olabilir: 

 

 

 

Resim 3-4 BRI Porlarının Bağlantısı 
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3.2.3 FXS Portlarının Bağlantısı 

FXS portu telefon hattı ile analog telefona bağlanabilir. 

Örneğin, 6. ve 8. konektörler FXS portları ise, bağlantı aşağıdaki gibi olabilir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3-5 FXS Portlarının Bağlantısı 

 

3.2.4 Güç Bağlantısı 

Kullanıcılar cihaz kurulumunda, kablo bağlantılarından ve güç türünden emin olduktan sonra cihazı çalıştırılır. 

Xpeech LARGE200 açılışı başlayacaktır. Bu sırada, kullanıcılar “POWER” ve “RUN” ışık göstergelerinin yandığını 

görecektir. 

 Kabloları takmadan ve çıkarmadan önce, lütfen gücü kapatın. 
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3.2.5 Genel Şema 

 

 

 

Resim 3-6 Genel Akış Şeması 

 

 

4. XPEECH Temel Ayarlar 

4.1 Varsayılan Fabrika Ayarları 

XPEECH yönetici ve kullanıcı için web tabanlı yapılandırma ara yüzü sağlar. Kullanıcı web ara yüzüne giriş 

yaparak cihaz yönetimini yapar. 

Varsayılan IP adres: 

LAN: 192.168.5.150; 

Erişim Adresi: http://[IP adres] 

Kullanıcı Adı: admin; 

Parola: password 

Varsayılan SIP UDP port: 5060 

Sistemde varsayılan olarak ayarlanmış 6 dâhili kullanıcı vardır. Kullanıcılar doğrudan bunları kullanabilir, 

düzenleyebilir ya da silebilir. Kullanıcıların dahili numaraları “300”-“305” (6 numara) ve şifreleri “pincode + 

kendi dahili numaraları” ’dır.  
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4.2 Web Konfigürasyon Paneline Giriş     

Öncelikle, cihazınızın network portuna (LAN veya WAN ) atanan IP adresin bilgisayarınızın IP adresi ile aynı 

aralıkta olduğunu “Ping +XPEECH IP adres” komut istemcisiyle kontrol ediniz. Bilgisayarınızdan tarayıcınızı 

açın ve adres çubuğuna cihazınızın IP adresini girin. “Enter” butonunu tıkladıktan sonra XPEECH web 

yapılandırma panelini göreceksiniz. (Resim 4-1).       

 
 

Resim4-1 Xpeech Web Yapılandırma Paneli Giriş Sayfası 

Oturum açmak için Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin. 

 

 

Resim4-2 Xpeech Yönetici Yapılandırma Arabirimi 
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Yönetici yapılandırma ara yüzünde, ağ ayarları (LAN, WAN, Firewall, VPN, DDNS, VLAN, vb.); sistem parametre 

ayarları (sistem sesli yönlendirme, zaman dilimi, şifre, vb.); dâhili ayarlar (Web erişim portu, dâhili aralığı, 

çalışma saatleri, konferans odası, paging ve interkom, bekleme müziği, vb.); gelen çağrı yönleri; giden çağrı 

yönleri; kullanıcı hesap yönetimi (dâhili hesap ekle veya sil, IP kısıtlama, özellik kurulumu, vb.); genişletilmiş 

fonksiyon yönetimi (çağrı kuyruğu, konferans odası, IVR, vb.); çağrı kayıtları (arama, yükleme); yazılım 

güncelleme ve silme, vb. tüm sistem yapılandırmalarını yapabilir. 

 

Değişiklikleri kaydettikten sonra, değişikliklerin etkili olabilmesi için “Değişiklikleri Uygula” butonunu 

tıklamayı lütfen unutmayınız. 

 

4.3 Ağ Ayarları 

Yönetici yapılandırma ara yüzüne giriş yapıldıktan sonra, genellikle ilk olarak IP adresi yapılandırması yapılır. 

Eğer WAN ve LAN portlarının ikisi de ağa bağlandıysa, ikisinin de IP adreslerinin yapılandırılması gerekir. Aksi 

halde sadece şirketin yerel ağına bağlı olan LAN portunun IP adres yapılandırılması yapılmalıdır. 

    

 WAN Ayarları 

Sol menü çubuğunda “Ağ Ayarları”->”WAN Ayarları” tıklayın. 

1. WAN portu bağlantı yöntemi olarak ağdaki DHCP sunucusunu kullanacak ise, “DHCP” (dinamik IP) 

seçeneğini seçiniz.  

2. Ağ bağlantısı yöntemi “Statik IP adresi” ise, bu seçeneği seçin ve LAN parametrelerini yazınız. (IP 

adres, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi, DNS, vb.)  

3. XPEECH doğrudan ADSL adaptöre bağlı ise, “PPPOE” seçeneğini seçin ve ADSL kullanıcı adı ve şifrenizi 

giriniz.  

 LAN Ayarları 

Web yapılandırma ara yüzünün sol menü çubuğunda “Ağ Ayarları”->”LAN Ayarları” seçeneğini tıklayın. 

LAN portu IP terminallerin ve XPEECH’ in birlikte çalışabilmesi için kullanılır. LAN portu şirketin yerel 

ağına bağlı ise, IP adresi ve ilgili alt ağ maskesini yapılandırın.  

   

LAN portunun IP adresini değiştirdikten sonra, değişikliklerin etkili olması için cihazın yeniden başlatılması 

gerekir.   

4.4 Dâhili Ayarları ve Yönetimi  

XPEECH varsayılan olarak dâhili numaraları “300-305” olmak üzere 6 dâhili kullanıcı kurmuştur. Şifreleri 

“pincode + kendi dahili numaraları” ’dır. Varsayılan dâhilîleri kullanmak, şifrelerini değiştirmek veya silmek 

kullanıcılara bağlıdır. 

Yönetici web yapılandırma panelinden dâhili ekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilir.  

Dâhili sayfasında, “Dahili Ekle”, “Grup Dahili Ekle”, “İşaretli Dahiliyi Sil” ve “Dahili Düzenle”(çağrı yönlendirme 

ve sesli posta gibi özellikleri yapılandırabilirsiniz) alt sayfalar, vb. gibi ayarlara ulaşabilirsiniz. 
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4.5 Terminallerin Yapılandırılması  

XPEECH SIP tabanlı ses ve video IP terminali cihazlarına (IP Telefon, ses ağ geçitleri ve soft terminal vb.) 

bağlantı kurabilir. Terminallerin yapılandırma ayarları aşağıdaki gibidir: 

Adım 1: IP terminalin ve XPEECH’ in birbirine bağlı olduğuna emin olun. 

Adım 2: “SIP Sunucu”, “Proxy Sunucu”, veya “Kayıt Sunucu” gibi IP terminalleri yapılandırırken XPEECH IP 

adresini giriniz ve varsayılan SIP UDP portu 5060’ dır. 

Adım 3: XPEECH yeni dâhilîleri veya varsayılan hesap kayıt “Dâhili Numara/parola” bilgilerini girin. 

 Terminal yapılandırılması hakkında daha fazla bilgi için, lütfen bkz. 

http://www.xpeech.com 

 

Adım 4: Yapılandırma sonrası IP terminali yeniden başlatın ve kaydın başarılı olup olmadığını kontrol etmek 

için web yapılandırma ara yüzü menü çubuğunda “Status Monitor”->”Line Status” tıklayın. 

 

4.6 Çağrı Yapma/Alma 

Not: Varsayılan XPEECH ayarları telefon görüşmeleri yapmak için yeterlidir. Kullanıcılar yeni bir dâhili veya hat 

yaratmak istemediği sürece herhangi bir değişiklik yapmak gerekli değildir. Daha fazla bilgi için Yönetici 

Kılavuzuna bakın. 

 

1. Dâhililer arası iç aramalar 

Eğer 2 IP Terminal başarıyla XPEECH’ e kayıt olduysa, kullanıcı sadece diğer dâhili numarayı çevirerek 

dâhililer arası arama yapabilir. 

 

2. Giden çağrı 

Öncelikle, 1. FXO portuna bir PSTN hattı bağlayın. Ardından varsayılan dâhililer sadece “9+telefon 

numarası+#” tuşlayarak PSTN hattı üzerinden giden arama yapabilirler. “#” tuşu gönder anlamındadır. 

Not: Varsayılan dış arama numarası “9.” dur. Fakat kullanıcı bu numarayı değiştirdiyse, dış arama 

yaparken “9” un yerine yeni prefiksi kullanmalıdır.  

    

3. Gelen çağrı 

Kullanıcı PSTN hattınızı aradığında, XPEECH varsayılan ayarlarda çağrıyı IVR sesli yanıt sistemine(“hoş 

geldiniz”) yönlendirir. Ardından kullanıcı aradığı dâhilinin numarasını tuşlayabilir.    

4.7 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama 

Cihazınızın yeni IP adresini, yönetici şifrenizi unuttuysanız veya diğer durumlardan fabrika ayarlarına geri 

dönmek isterseniz aşağıdaki yönergeleri izleyiniz: 

Cihazın arka panelinde bulunun “RESET” düğmesine ataş veya kalem ucu ile basınız, cihazın ön panelindeki 

ışık göstergeleri önce kırmızı yanacak daha sonra turuncu olacak. Turuncu olduğu zaman elinizi düğmeden 

çekiniz ve sistem fabrika ayarlarına dönmeye başlayacaktır. Bu işlem sırasında LED göstergeleri normale 

dönene kadar yani işlem bitinceye kadar gücü kapatmayınız.  

Not: Sıfırlama işleminden sonra, yapılan tüm konfigürasyonlar silinmiş olacaktır.  
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5. Sonuç 
 

Bu kurulum kılavuzu çağrı yapmak veya almak için XPEECH temel kurulum ayarlarını açıklar. XPEECH gelişmiş 

ayarları için aşağıdaki belgelere başvurun: 

 

“Xpeech IPPBX Large100 Datasheet” 

 

“Xpeech LARGE200 Datasheet” 

 

“Xpeech IPPBX Large100 & LARGE200 Yönetici Kılavuzu” 

 

“Xpeech IPPBX Large100 & LARGE200 Kullanıcı Kılavuzu” 

 

[Son] 


