3CX Phonesystem Türkçe Anonsları Windows ve Linux İşletim Sistemlerinde Aktif Etme

Windows:
1. Adım:
Not: Versiyon 12.5, 14 ve 15 için aynı menü yolunda ancak görsellik farkı bulunmaktadır.
V15 için: 3CX Yönetim konsolundan “Settings” menüsü içerisinde “System Prompts”

Sekmesinde bulunan “Manage Promt Sets” butonuna tıklayın.

Açılan pencerede “Standart English Prompts Set” seçiliyken “Copy Prompt Set” butonuna basarak çıkan yeni
ekranda

Bir ad vererek (örn:TR) işlemi tamamlayın.

2. Adım:
Türkçe Ses dosyalarına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
http://www.gozturas.com/TURKCE_V15.rar
TURKCE_V15.rar dosyasının içerisinde ki tüm dosyaları kopyalayarak 3CX Phonesystem in kurulu olduğu “C” sürücüsü
içerisinde (öncelikle gizli dosyaları göster özelliğini açıp)
Versiyon 14&15 için: “C\ProgramData\3CX\Instance1\Data\Ivr\Prompts\Sets”
Versiyon 12.5 için : “C\ProgramData\3CX\Data\Ivr\Prompts\Sets”
İçerisinde bulunan Alfanumeric olarak adlandırılmış oluşturulma tarihi en yeni olan klasör içine kopyalayarak var
olan dosyalarla yer değiştirilir.

3. Adım
V15 için: Tekrar 3CX Yönetim konsolundan “Settings” menüsü içerisinde “System Prompts” menüsüne gelerek
“Manage Prompt Set” ekranında “Active Prompt Set” listesinden son oluşturduğumuz Prompt Seti seçerek işlemi
tamlıyoruz.

V12.5&V14 için: Yukarıdaki işlemlere ek olarak “Manage Promt Set” ekranında “Active Prompt Set” listesinden
Prompt Seti belirledikten sonra “Set as Current Promptset” butonuyla geçerli hale getirip daha sonra “Ok” butonuyla
işlemi tamamlıyoruz.

Sistemin anonslarını artık Türkçe olarak kullanabilirsiniz.

Linux:

1. Adım:
Not: Versiyon 12.5, 14 ve 15 için aynı menü yolunda ancak görsellik farkı bulunmaktadır.
V15 için: 3CX Yönetim konsolundan “Settings” menüsü içerisinde “System Prompts”

Sekmesinde bulunan “Manage Promt Sets” butonuna tıklayın.

Açılan pencerede “Standart English Prompts Set” seçiliyken “Copy Prompt Set” butonuna basarak çıkan yeni
ekranda

Bir ad vererek (örn:TR) işlemi tamamlayın.

2. Adım:
Türkçe Ses dosyalarını sistemimize yüklemenin 2 farklı yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki Debian sistemimiz ile
aynı networkte bulunana başka bir Windows işletim sisteminden WinSCP programı yardımı ile yüklemek. İkincisi ise
Debian ana konsolundan komut dizilimleri ile yüklemek

A: WinSCP ile yüklemek:
https://winscp.net/download/ adresinden en güncel sürümünü indirip Windows makinanıza kurunuz.

Programı çalıştırıp Login ekranında New butonuna basarak Host name alanına 3cx sunucusunun
IP adresini giriyoruz. User name alanına Debian işletim sisteminin kullanıcı adını giriyoruz. (Örn root) Password
alanına şifremizi girip Login butonuna basarak sistemimize bağlanıyoruz.

Karşımıza gelen ilk ekran da sol tarafta olan kısım Windows makinamız, sağ tarafta kalan kısım Debian makinamız

Sağ tarafta bulunan dizinde <root> seçerek ana dizine geçiyoruz.

Bu ekranda /var/lib/3cxpbx/Instance1/Data/Ivr/Prompts/Sets dizinine ulaşıyoruz. Burada bizi 2 klasör karşılayacak
1. Adımda oluşturduğumuz TR Pormpt set için olan klasör Changed satırında en güncel tarihe sahip olan klasördür.

http://www.gozturas.com/TURKCE_V15.rar adresinden indirdiğimiz rar uzantılı dosyayı Windows makinamızda bir
dizinde açıyoruz. WinSCP programımızda ekranın sol tarafında bu dizine ulaştıktan sonra yine sol taraftaki dosyaların
hepsini CTRL+A tuş kombinasyonu ile seçiyoruz ve ardından F5 tuşu ile Copy ekranına geçiyoruz. Bu ekranda Copy
butonuna basıp ardından çıkan ekranda Yes to All butonu ile var olan dosyaların üzerine yeni dosyalarımızı
kopyalıyoruz.

Kopyalama işlemi bittikten sonra Türkçe Proptların aktif olması için 3cx sisteminizin servislerini yada Debian işletim
sistemini yeniden başlattıktan sonra 3. Adımdaki işlemi uygulayın.

B: Debian Konsoldan yüklemek:
Öncelikle rar uzantılı dosyaları açmak için rarlinux-x64 programını sistemimize kuralım

Ana konsola cd / komutu ile kök dizine düşelim.

Cd /tmp komutu ile tmp dizinine ulaşıp wget http://www.rarlab.com/rar/rarlinux-x64-5.3.b4.tar.gz komutu ile
dosyamızı indirelim.

tar -zxvf rarlinux-*.tar.gz komutu ile tar dosyasını dizine açalım

Cd rar ve ardından ./unrar komutlarını sırası ile yazalım

cp rar unrar /usr/local/bin komutu ile dosyaları bin klasörüne kopyalayalım.
Ardından cd /var/lib/3cxpbx/Instance1/Data/Ivr/Prompts/Sets dizini ile ses dosyalarının bulunduğu dizine ulaşalım.

Ls -l komutu ile Sets klasörü altında bulunan 1. Adımda oluşturduğumuz klasörün hangisi olduğunu belirliyoruz. Saat
ve tarih olarak en güncel olan bizim hedef klasörümüzdür.

İlgili dizine ulaşmak için örn. cd a76 TAB tuşu yardımı ile dizinin tam adına ulaşabilirsiniz.

Aynı dizin içerisine wget http://www.gozturas.com/TURKCE_V15.rar adresinden gerekli Türkçe ses dosyalarını
indiriyoruz.

İndirdiğimiz sıkıştırılmış ses dosyasını bulunduğu dizinde unrar e TURKCE_V15.rar komut yardımı ile açıyoruz.

“A” tuşuna basıp enter yapıyoruz. Bütün dosyalarımızın kopyalama işlemi bittikten sonra sistemimizi reboot komutu
ile yeniden başlatarak 3. Adımdaki işlemleri uygulayabiliriz.

3. Adım
V15 için: Tekrar 3CX Yönetim konsolundan “Settings” menüsü içerisinde “System Prompts” menüsüne gelerek
“Manage Prompt Set” ekranında “Active Prompt Set” listesinden son oluşturduğumuz Prompt Seti seçerek işlemi
tamlıyoruz.

Sistemimizin Promptları artık Türkçe olarak yanıt verecektir.

