
 سانترال و گویا تلفن جهت آماده صداهای

ست انواع ستفاده جهت عمومی صداهای جدول زیر لی  های گزینه با گویا تلفن و سانترال اولیه بندی منو عنوان به ا

 می باشد . این متعدد گویندگان صداهای با مختلف انتظار های پیغام ، متفاوت ساعات با حضور عدم ساعات ، متفاوت

ست . برای دانلود پکیج مورد نظر خود بر روی پکیج ها جهت  سایت قرار گرفته ا شتریان داخل  سریع م سی  ستر د

، ورود به دسته بندی صداهای  سانترال و گویا تلفن جهت آماده فروشگاه آنالین کلیک کرده سپس در قسمت صداهای

انتخاب نمایید و با توجه به شممماره پکیج و کد با توجه به جدول زیر پکیج مورد نظر را گویا را انتخاب نمایید . تلفن 

گوینده )برای شنیدن صدای گوینده به قسمت صدای گویندگان در نوار باالی سایت و سپس صدای گویندگان رسمی 

ر روی ب جهت خریدکلیک نمایید.(  برای مشهاده جزئیات بیشتر و توضیحات محصول بر روی نام پکیج /مراجعه نمایید.

 دماتخ ارائه جهت به پکیج ویژه ) این پکیج  کلیک کنید . در صممورتی که نیازانتخابی پکیج  خریدِ افزودن به سمم د

شتر شد(  می صوتی های فایل میکس و ویرایش جهت بی شگاه انتخاب نماییدارید دبا صول را نیز از فرو . در این مح

وارد نمایید گزینه کارت به  نهایت گزینه اتمام خرید و صفحه پرداخت را انتخاب نمایید ، اطالعات خود را در این صفحه

 کارت را زده و بر روی انجام خرید کلیک نمایید . بعد از خرید فایل شما میتوانید به راحتی فایل را دانلود نمایید.

 

سانترال و گویا تلفن جهت آمادهمتن فایل صوتی   
شماره 

 پکیج

کد 

 گوینده

را  ٣و برای ارسال فکس عدد ٢تماس با مدیریت عدد ١لطفا برای تماس با واحد فروش عدد  با سالم

.شماره گیری فرمایید  
P1059 9015959 

می  ١٣الی  8و پنج شن ه ها  ١1الی  8ساعات کاری شرکت از شن ه تا چهار شن ه ، با سالم 

 باشد،منتظر تماس مجدد شما هستیم.خدانگهدار
P1052 9015959 

 P1059 9015959 بمانید. منتظر نظر مورد داخلی با ارت اط برای،  متشکریم شما شکی ایی و ص ر از

 P1050 9015959 داخلی مورد نظر مشغول می باشد لطفا چند لحظه منتظر بمانید.

.باشید شکی ا لطفا  P1050 9015959 

حسابداری  و مالی امور ٢  عدد تعمیرات ١ عدد فروش جهت مکالمه با بخش باسالم ، لطفا

 با ارت اط منتظر اینصورت غیر در فرمایید گیری شماره را 4 عدد فکس ارسال برای و ٣عدد 

 .بمانید اپراتور

P1056 9015959 



با سالم ، متاسفانه درحال حاضر قادر به پاسخ گویی نیستیم . ساعات کاری مجموعه شن ه تا 

الی  83٣8و پنج شن ه ها  ٢١الی  ١13٣8هابعد از ظهر  ١٣الی  83٣8چهار شن ه ، ص ح ها 

 می باشد . خدا نگه دار ١٣3٣8

P1057 9015959 

لطفا شماره داخلی مورد نظر را وارد نمایید در غیر اینصورت جهت ارت اط با واحد فروش 

و جهت  7، ارائه انتقاد، پیشنهاد و یا تقدیر کلید  ٣، مدیریت کلید   ٢، مالی کلید ١کلید 

 را شماره گیری فرمایید. 8اپراتور کلید ارت اط با 

P1058 9015959 

 P1051 9015959 داخلی مورد نظر اشت اه است.

 P1095 9015959 کلیه کارشناسان فروش مشغول می باشند لطفا چند لحظه منتظر بمانید.

 P1099 9015959 در حال حاضر کارشناسان قادر به پاسخگویی نمی باشند. لطفا بعدا تماس حاصل فرمایید.

می  ١73٣8الی  83٣8با سالم ساعات کاری شرکت روزهای شن ه الی چهارشن ه از ساعت 

را  9باشد. خواهشمندیم در ساعات مذکور تماس حاصل فرمایید و یا برای ض ط پیام کلید 

 شماره گیری فرمایید.

P1092 9015959 

امور   ،٢پشتی انی کلید ، ١ضمن تشکر از تماس شما ، جهت ارت اط با واحد فروش کلید 

 .را شماره گیری فرمایید 9  و ارسال فکس کلید ٣نمایندگی ها کلید 
P1099 9015959 

و  ١7الی  9ساعت کاری مجموعه در روزهای غیرتعطیل از ساعت ، با تشکر از تماس شما 

را شماره گیری  9می باشد. جهت ارسال فکس کلید  ١4الی  9روزهای پنج شن ه از ساعت 

 .فرمایید

P1090 9015959 

 ٣عدد  ،مدیریت ٢عدد  چاپ سفارشات و ،طراحی ١عدد  اپراتور با ارت اط بخیر ،جهت وقت

 فرمایید . باتشکر گیری شماره را 1عدد  شرکت حضور ازساعات ،اطالع
P1090 9015959 

با و برای ارت اط  ٢، نصب و پشتی انی عدد  ١باسالم ، برای ارت اط با بخش فروش عدد 

 .را شماره گیری فرمایید ٣مدیریت عدد 
P1096 9015959 

واحد مالی ،  ٢  کلید واحد پشتی انی و گارانتی،  ١جهت ارت اط با واحد فروش کلید ،  با سالم

 گیری شماره را صفر کلید و برای ارت اط با اپراتور4 کلید ارسال فکس ، ٣ کلید و حسابداری

 د نمودن داخلی مورد نظر به کارشناس مربوطه متصل شویدهمچنین می توانید با وار .نمائید

الزم به ذکر است در راستای افزایش کیفیت خدمات رسانی کلیه مکالمات ، میان شما و 

 .همکاران ما ض ط می گردد

P1097 9015959 



می  ١٣الی  8و پنج شن ه ها  ١1الی  8ساعات کاری شرکت از شن ه تا چهار شن ه ،  با سالم

 باشد،منتظر تماس مجدد شما هستیم.خدانگهدار
P1098 9015959 

باسالم. تماس گیرنده ی محترم مکالمه شما جهت ارتقا کیفیت خدمات رسانی ض ط میشود . 

،  ١واحد فروش عدد  لطفا داخلی مورد نظر خود را وارد نموده و یا جهت برقرای ارت اط با

واحد استعالم قیمت سازمانی ،  ٣وش  عدد واحد همکاری در فر،  ٢واحد پشتی انی عدد 

 با تشکررا وارد نمایید.   4عدد 

P1091 9015959 

و جهت  ٢،  ارت اط با بخش پشتی انی عدد  ١با سالم ، لطفا جهت ارت اط با بخش فروش عدد 

 را شماره گیری فرمایید . ٣ارت اط با مدیریت عدد 
P1025 1595999  

نظر راشماره گیری نمایید و یا جهت برقراری ارت اط با واحد با سالم ، لطفا داخلی مورد 

، و در غیر این  4، مدیریت عدد  ٣، آی تی عدد  ٢، واحد مالی و اداری عدد  ١فروش عدد 

 صورت منتظربرقراری ارت اط با اپراتور بمانید. با تشکر

P1029 1595999  

P1022 1595999 مورد نظر لطفا منتظر بمانید.از ص ر و شکی ایی شما متشکریم ، برای اتصال به داخلی   

P1029 1595999 .داخلی مورد نظر اشغال می اشد ، لطفا منتظر بمانید  

P1020 1595999 با سالم ، برای برقرار ارت اط با اپراتور ، عدد صفر را شماره گیری فرمایید .  

P1620 1595999 داخلی مورد نظر اشغال می اشد ، لطفا منتظر بمانید.  

 

 

 

 

 



 گویا تجهیزات جهت آماده صداهای

  سخنگو های افزار نرم ، دهی نوبت های سیستم مانند تجهیزاتی در نیاز مورد عمومی صداهای انواعجدول زیر لیست 

جهت دسترسی سریع مشتریان داخل سایت قرار گرفته است . . این پکیج ها می باشد  سخنگو های دستگاه ، اعداد ،

 تجهیزات جهت آماده پکیج مورد نظر خود بر روی فروشگاه آنالین کلیک کرده سپس در قسمت صداهایبرای دانلود 

برای مشهاده جزئیات بیشتر و توضیحات محصول  گویا ، ورود به دسته بندی صداهای تجهیزات گویا را انتخاب نمایید .

س د خرید پکیج مورد ن بر روی نام پکیج و جهت خرید صورتی کهبر روی افزودن به  پکیج  هب نیاز ظر کلیک کنید . در 

شتر خدمات ارائه جهت ویژه ) این پکیج  شد(  می صوتی های فایل میکس و ویرایش جهت بی این محصول را ارید دبا

در نهایت گزینه اتمام خرید و صفحه پرداخت را انتخاب نمایید ، اطالعات خود را در این . نیز از فروشگاه انتخاب نمایید

شما میتوانید به  صفحه وارد نمایید گزینه کارت به کارت را زده و بر روی انجام خرید کلیک نمایید . بعد از خرید فایل 

 فایل را دانلود نمایید. راحتی

 

 گویا جهیزاتت جهت متن فایل صوتی آماده
شماره 

 پکیج

کد 

 گوینده

 )با تلفظ3یک ، دو ، سه و...( 999999تا  ١اعداد 

 ١٣91 – ١٣91 – ١٣94 – ١٣9٣سال ها شامل 3 

باید به صورت  111111فایل  مثال عنوان به ها فایل و برای ترکیب فایل اعداد به صورت گسسته است : توضیحات )

 زیر عمل کرد:

 نه (:  فایل ، و نود:  فایل ،  نهصدو:  فایل ، هزارو:  فایل ، نه:  فایل ، و نود:  فایل ،  نهصدو:  فایل

PS9059 9015959 

 PS9052 9015959 (دهم و...  ، سوم ، دوم ، اول 3تلفظ با) دهم تا اولاعداد 

 نه و نود نهصدو ، ... ، دومه ، اوله ، )با تلفظ3 ( 999999 تا ١ اعداد پکیج خرید صورت در)  اُمه 999999 تا اوله اعداد

 ه(نهم و نود و نهصد و هزار

 ه(دهمنوز ،...  ، هسوم ، هدوم ، هاول 3تلفظ با) نوزدهمه تا اولهاعداد در غیر این صورت 

PS 9905  9015959 

 ماه های سال شامل 3 فروردین ، اردی هشت ، ... ، اسفند

 و کلمات شامل 3 ماه ، ماهه
PS 0905  9015959 



/ شماره یِ / به صندوقه / به اتاقه شماره یِ/               ...(و سه ، دو ، یک3تلفظ با) 999999 تا ١ اعداداحضار به باجه شامل 3 

 به باجه یِ / به باجه پذیرشه / به باجه صندوقه

 به 111111 ی شمارهفایل  مثال عنوان به ها فایل به صورت گسسته است و برای ترکیب ها فایل : ) توضیحات

 باید به صورت زیر عمل کرد: 255 ی باجه

 ، هن:  فایل ، و نود:  فایل ،  نهصدو:  فایل ، هزارو:  فایل ، نه:  فایل ، و نود:  فایل ،  نهصدو:  فایل ، ی شماره:  فایل

 ( دویست:  فایل ، ی باجه به:  فایل

PS 0905  9015959 

PS ، جمعهروزهای هفته شامل 3 شن ه ، یک شن ه ، ...  6905  9015959 

 

 

 


