
“SIP+” ակագնային պլանի նկարագրություն 
 

Սակագնային պլանը հնարավորություն է տալիս օգտվելու անխափան և որակյալ IP հեռախոսակապի 

ծառայությունից՝ մատչելի գներով: 

 

Ծառայությունը մատուցվում է 060 կոդով ֆիքսված հեռախոսահամարի միջոցով, որով կարելի է. 

 

 կատարել  

o զանգեր տեղական և միջազգային բջջային և ֆիքսված ուղղություններով 

o տեսազանգեր 

o կոնֆերանս զանգեր 

 ստեղծել 

o կորպորատիվ ցանց 

o կորպորատիվ ԱՀԿ-ներ (ավտոմատ հեռախոսային կայաններ) 

 ուղարկել ֆաքս 

 ստուգել հաշվեկշիռն առցանց՝ անձնական էջի միջոցով 

 և այլն: 

 

Սակագնային պլանի շրջանակում հնարավոր է ձեռք բերել ցանկացած թվով հեռախոսագիծ, որոնք 

կպահպանվեն անգամ կազմակերպության հասցեի փոփոխման դեպքում: 

 

Սակագնային պլանի տրամադրման պայմաններ 

Միացման վճար - 10 000 դրամ 

 

Սակագնային պլանից կարելի է օգտվել 2 տարբերակով. 

 

Տարբերակ 1. վճարելով ամսվա ընթացքում օգտագործված ծառայությունների դիմաց ըստ 

սակագնային պլանով նախատեսված սակագների. 

 

Տեղական զանգեր  դրամ/րոպե 

Դեպի ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի ֆիքսված  ցանց 1  

Դեպի 010, 011, 060 և այլ ֆիքսված ցանցեր 5 

Դեպի ՀՀ մարզային ֆիքսված ցանց 5  

Դեպի ՀՀ բջջային ցանցեր 19  

Դեպի 374 97 քաղաքային ցանց 16 

Դեպի 374 97 բջջային ցանց 

 
28 

 

Տարբերակ 2. բաժանորդագրվելով ներառված ծառայությունների փաթեթին՝ ֆիքսված վճարի դիմաց: 

 

Ամսավճար  1600 դրամ 

Ներառված խոսելաժամանակ 

Խմբի ներսում անսահմանափակ զանգեր 

Դեպի ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի ֆիքսված ցանց 600 րոպե 

 

Դեպի ՀՀ այլ ֆիքսված ցանցեր  (010, 011, 012, 060) 320 րոպե 



 

Տեղական զանգեր դրամ/րոպե 

Դեպի ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի ֆիքսված  ցանց 1 

Դեպի 010, 011, 060 և այլ ֆիքսված ցանցեր  4 

Դեպի ՀՀ մարզային ֆիքսված ցանց  5 

Դեպի ՀՀ բջջային ցանցեր 19 

Դեպի 374 97 քաղաքային ցանց 16 

Դեպի 374 97 բջջային ցանց 28 

  
Ծանոթություններ 

 Բոլոր գները ներառում են ԱԱՀ: 

 
ԱՀԿ (ավտոմատ հեռախոսային կայանի) հնարավորություններ 

 
 Ինտերակտիվ ձայնային պատասխանի (IVR-ի) հնարավորություն  

 Հեռախոսահամարի մշտական հասանելիություն  

 Ուղիղ կապ՝ առանց համարահավաքման (միացումը կատարվում է լսափողը բարձրացնելիս) 

 Զանգի փոխանցում  

 Զանգի սպասում  

 Երկրորդ զանգի ընդունման մասին տեղեկացում  

 Զանգի վերահասցեավորում  

 Զանգի ընդմիջում  

 Զանգի ընդունման միջամտություն  

 Հեռախոսահամարի որոշման ծառայություն  

 Զանգերի գրանցման հնարավորություն 

 Կոնֆերանս զանգ  

 Զանգերի հերթագրում և բաշխում  

 Հեռախոսազանգի ձայնագրում  

 Կարճ համարահավաքում 

 Մուտքային/ելքային զանգերի սահմանափակում 

 Գրասենյակների և օգտագործողների հեռակա միացում 

  


