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Myslíte si, ţe veľkosť vášho podniku znamená, ţe uţívatelia vašich hlasových sluţieb potrebujú menej 
funkcionality ako tí z obrovských gigantov? Menej kvality? Menej spoľahlivosti? Myslíte si, ţe len veľkí 

hráči potrebujú zlepšovať svoje hlasové a dátové siete aby ušetrili peniaze? Myslíte si, ţe len oni 
potrebujú  aktivovať sluţbu bohaté telefonovanie, zlepšiť uţívateľskú produktivitu či osvojiť si 
výkonné aplikácie? Nie! S Avayou sa nemusíte vzdávať myšlienok zbliţovania technológií, aplikácií 
ktoré vám pomoţu s rastom vašeho podniku, bohatých telekomunikačných funkcií, kvality či 
spoľahlivosti.  

Všetky z našich telekomunikačných riešení svetovej triedy, s ktorými sa zaoberáme uţ niekoľko 

desaťročí sú ponúkané spoločnosťou Avaya na tradičné hlasové a dátové siete, či na platformy 
špeciálne navrhnuté pre malé a stredne veľké podniky, ako aj pre pobočky veľkých nadnárodných 
spoločností.  

Skúste si predstaviť riešenia, ktoré disponujú vašimi komunikačnými potrebami alebo porozmýšlajte, 

aké by to bolo úţasné, vyuţívať všetky funkcie veľkých dátových sietí a pridanú hodnotu aplikácií v 
jednom, integrovanom systéme.   

Znie to pre vás príliš dobre nato, aby to bola pravda? Ak neveríte, stačí sa pozrieť na výsledky 

magazínu Convergence, kde Avaya IP Office systém vyhral cenu ―najlepší produkt roka 2002‖, 
magazínu Internet Telephony, kde bol Avaya IP Office systém ocenený ako ―najlepší produkt roka 
2003‖, magazínu Telephony ―produkt roka 2004 a 2005‖. Avaya IP Office systém ponúka 
profesionálne riešenia navrhnuté pre malé a stredné podniky v integrovanom, štruktúrovanom a 
prispôsobiteľnom balení.  

Avaya dobre rozumie problémom a potrebám spojených s malým podnikom a preto poskytuje 
rovnako účinné funkcie, ktoré úspešne vyuţívaju veľké spoločnosti a to za bezkonkurenčné ceny, 

s vynikajúcim výkonom v jednoduchom a efektívnom systéme. 

Dovoľte nám, aby sme vám ukázali čo toto ―všetko v jednom‖ riešenie moţe pre vás a váš podnik 
urobiť.  
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Stručný popis 

 

Jednoduchšia komunikácia... niţšie náklady... jednoduché posielanie správ... lepší zákaznícky servis. 
To všetko je moţné s inteligentným komunikačným systémom AVAYA IP Office, ktorý sa v budúcnosti 

bude aj naďalej rozvíjať. 

 

Avaya IP Office zabezpečuje vysokovýkonné telekomunikačné sluţby vo firemnom prostredí. Funkcie 
a prispôsobivosť IP Office zlepšujú výkon a produktivitu kaţdého, kto ho vyuţíva.  Tento inteligentný 
systém určený pre malé a stredné firmy uspokojuje beţné telekomunikačné potreby, posilňuje 
transformačné schopnosti a prospešne vyuţíva výkonné, jednotné aplikácie na to, aby sa informácia 

dostala k vám a vašim zákazníkom. Avaya IP Office poskytuje riešenia, ktoré zjednodušujú sluţby 

a prenos informácií v systémoch, výsledkom čoho je úspešný priebeh.  

 

IP Office je: 
 Telefónny systém – kompletná PBX so stovkou funkcií. Aţ 360 prípojok. Telefóny s displejom. 

Kancelárske a PC IP telefóny. Hlasová komunikácia cez IP. Stránkovanie. Zabudovaný 
rádioprijímač. Štandardná prevádzkyschopnosť s ostatnými PBX. 

 Hlasový server – Hlasová pošta. Audiotext. Jednotná hlasová pošta/email. Osobné čísla. 
Nahrávanie hovorov. Ľahké grafické prepojenie. Úplné prepojenie s Microsoft Exchange. 

 Konferenčné riešenie – Ste zaťaţení na konferenčné hovory? Hlavnou výhodou Avaya IP 
Officu je jeho vstavaný konferenčný most, pomocou ktorého si moţno veľmi rýchlo vymieňať 
informácie s viacerými účastníkmi (školenia, tlačové konferencie, brífingy). Vďaka jeho 
bezpečnosti, ľahkému  pouţitiu a efektívnosti je ideálny pre schôdze, zákaznícke konferencie, 
školenia a pod. Zaobstarajte si svoj vlastný konferenčný most s moţnosťou komunikácie aţ so 

64 účastníkmi. Zredukujte alebo úplne eliminujte poplatky za externe organizované 

konferenčné sluţby. S vybraným Conferencing Center si môţete stiahnuť dokumenty na 
webovej konferencii, klásť otázky, besedovať a všetko pomocou audio sluţby sledovať. 

 A Contact Center – Sústreďujete sa na zlepšenie zákazníckych sluţieb? Avaya IP Office 
prichádza so širokým okruhom výkonného telefónneho spojenia a vybavenia zákazníckych 
sluţieb. A  s vybraným Compact Contact Center balíkom si môţete zväčšiť svoju kapacitu, 

ktorá bola doteraz prístupná len vo veľkých spoločnostiach: podpora aţ 75 operátorov, 
kompletné zariadenie a informačné vybavenie. Zaraďte svoju databázu zákazníkov k 
premyslenému vybaveniu telefonického spojenia IP Officu. Získate tak novú úroveň osobných 
zákazníckych sluţieb. Rad riadiacich aparátov. Wallboardy. Náhradné aparáty. Monitoring, 
analýzu a informácie. Správy z Compact Contact Center. Dobrovoľné spojenie s Microsoft MS-
CRM 3.0 na zabezpečenie zorného poľa 360, ktoré má kontaktné centrum. 

 Riešenia pobočiek – Máte viac neţ jednu lokalizáciu? Vďaka moţnosti prepojenia viacerých IP 

Office systémov pomocou spoločnej systémovej infraštruktúry, je  Avaya IP Office ideálnym 
riešením pre pobočky. To znamená, ţe môţete ťaţiť z „priehľadných― operácii s mnoţstvom 
funkcií (prevody, Caller ID, atď.),  z centralizovaných informácií a centralizovanej 

administratívy. Takýmto spôsobom vylepšíte prevod informácií a spoluprácu, zvýši sa 
produktivita spoločnosti a zníţia sa náklady. Prepojte svoje kancelárie jednou telefonickou 
sieťou s centralizovanou administratívou a prevodom informácií. Prepojenie aţ 16 kancelárií 
a 500 priehľadných uţívateľov. 

 Data/Internet riešenia – štandardné vstavané LAN porty pre rýchle pripojenie k internetu. 
Vstavaná firewall. Vzdialený prístupový server. Podpora VPN. 

 Ľahké ovládanie – Inovačné telefonické zariadenie zaznamenávajúce hovory, zniţuje náklady 
a urýchľuje investičný návrat. Zahŕňa v sebe bezpečnosť a moţnosti otvárať vzdialené brány, 
sprístupnenie alarmu (proti poţiaru/krádeţi), nastavenie monitorovania energie a veľa iných 
funkcií.  
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Je veľa dôvodov, prečo by mal byť Avaya IP Office vašou budúcou komunikačnou sieťou. Moţno si 
vybrať zo širokej škály modelov, mnoţstva softvérových aplikácií a stovky funkcií. Riešenia vašich 
špecifických obchodných zámerov vám ušijeme na mieru, pričom ušetríte peniaze, zvýšite 
produktivitu, zlepšíte zákaznícky servis a mnoho iných výhod. Konvergovanie technológií vyjadrenia, 

dát a internetu – pomocou týchto aplikácií pomáha Avaya IP Office dosiahnuť vaše najdôleţitejšie 
obchodné zámery.  

 

Pripravte svoj podnik na „konvergovanú“ budúcnosť 

 

Potrebujete riešenie určené pre konvergovanú budúcnosť? Avaya IP Office bol navrhnutý ako pomoc 
pre spoločnosti, ktoré môţu prosperovať z niţších nákladov a obchodnej výhody hlasovej IP a 

hlasovej/dátovej konvergencie... a zo správnej veci.  

 

 

 

Vyuţitie Avaya IP Officu ako konvergovanej siete vám umoţní spojiť všetky vaše linky do jednej siete 
a tým ušetríte peniaze. Výhodou sú telefonické rozhovory cez internet, ktorými ušetríte na 
telefónnych účtoch. 

 

Takisto môţete zníţiť aj administratívne náklady – IP telefóny sa môţu pripojiť a presúvať oveľa ľahšie 

ako tradičné telefónne aparáty. Ak máte viac neţ jednu lokalizáciu, pomocou IP infraštruktúry môţete 
spojiť vaše linky a počítačový systém, čím ušetríte peniaze a zjednodušíte operácie.  

 

Avaya IP Office je navrhnutá na zjednodušenie a zníţenie nákladov za telefón a to tým, ţe hlas, dáta 

a internet tvoria jedno ľahké organizované riešenie. Namiesto toho, aby ste sa spoliehali na jednotlivé 
siete a systémy, linky dôleţité pre váš obchod môţete spojiť do jednej siete. Konvergencia nielenţe 
zjednodušuje spojenie, ale vytvára nové smery v sluţbách zákazníkom, v  spájaní lokalizácií a 
v zjednodušovaní prenosu informácií.   
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Konvergencia – Sila a jednoduchosť jednej siete 

 

A tu sú štyri dôvody prečo práve konvergencia: 

 
 Internet, online obchodovanie, bezdrôtová komunikácia a veľa ďalších výhod zabezpečujú 

zákazníkom viac informácií a väčšiu kontrolu a úspech udrţať si ich vernosť.  Avaya IP Office 
sieť vám dáva výhodu prepojenia viacerých liniek do premyslených telekomunikačných vyuţití 
ako napr. spojený prenos informácií a multimediálny ústredný kontakt.  

 Široký okruh zákazníckych sluţieb a komunikačné uplatnenia v Avaya IP Office, môţu byť 

prínosom mnohých úsporných a operačných výhod: niţšie sieťové náklady, ľahšie 

spravovanie, produktívnejšie vyuţitie pracovníkov, niţšie cestovné náklady, vyššia zákaznícka 
spoluúčasť a pod. Podniky, ktoré nemajú záujem o konvergenciu, nebudú mať úspech.  

 Kvalita IP telefónov motivuje podniky aby konvergovali svoje LAN a WAN siete, dokonca len 
pre internú komunikáciu. Malé a stredné podniky sú lídrami – Avaya IP Office vám pomôţe 
dostať sa na túto úroveň.  

 Dnešné obchodné organizácie sú praktickejšie, viac spolupracujú a spoliehajú sa na široký 

okruh partnerov, dodávateľov a zamestnancov, roztrúsených vo vzdialených miestach. Avaya 
IP Office podporuje kritické aplikácie a odovzdáva spojenie a diaľkový prístup, ktorý širokému 
spektru podnikov umoţňuje rýchlu a kvalitnú spoluprácu a komunikáciu v dynamickom 
komunikačnom prostredí.  

 

Avaya IP Office je výsledkom pretrvávajúcej technologickej inovácie. Tá zaručuje, ţe jeden systém 

môţe rovnako pracovať s hlasom ako aj prenosom dát bez toho, aby znehodnocoval uţívateľské 
vlastnosti, kvalitu hlasu alebo istotu. Avaya IP Office dokázal uţ niekoľkokrát, ţe je schopný 

dosiahnuť svoj zámer – to je hlavný dôvod, prečo bol práve on  vybraný ako „Konvergenčný produkt 
roka― v roku 2002 v časopise Communications Convergence, „Produkt roku 2003― v časopise 
Telephony a „Produkt roku 2004― a „―Produkt roku 2005― v internetovom časopise Telephony.  

 

Okrem samotnej technológie, konvergencia znamená obchod. Konvergenčné vybavenie Avaya IP 

Office zahŕňa potrebné, obchodné aplikácie – od IP telefónov cez jednotné prenášanie správ aţ po 
multimediálne kontaktné ústredie. Tieto aplikácie spôsobujú výkonnosť, efektívnosť a primeranosť 
vášho podniku... čo ocenia vaši zamestnanci, partneri, zákazníci a v konečnom dôsledku aj váš 
rozpočet.  

 

Avaya IP Office zjednodušuje dnešné separované hlasové vyjadrovanie, dáta a internetovú sieť na 
zajtrajšiu kompletne konvergovanú komunikáciu. Je to systém budúcnosti... ktorý je pripravený splniť 

vaše potreby uţ dnes. 

 

Znížte svoje náklady 

  

Toto správne komunikačné riešenie pre vašu spoločnosť vám nielenţe pomáha dosiahnuť vaše 
obchodné zámery, ale zároveň vám pomáha kontrolovať vzrastajúce komunikačné náklady. Avaya IP 
Office dokáţe vo vašej firme ušetriť: 

 

 Sieť – prípoje, firewall, LAN porty – sú vstavané a zniţujú alebo eliminujú výdavky za tieto 
zariadenia. 

 Počiatočná hlasová pošta je k dispozícii, čo zniţuje výdavky za toto základné vybavenie. 
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 Jednoduchá zostava a ovládanie šetrí počas prevádzky a ţivotnosti systému náklady a pritom 
zniţuje celkové výdavky.  

 Vstavané nenákladné spojovanie a vhodné hlasové vyjadrenie cez IP otvára dvere skutočným 
úsporám v telefonických poplatkoch. 

 Moţnosť prepojenia dát a hlasového prenosu cez jednu sieť zniţuje náklady a to hlavne v nových 
lokalizáciách, do ktorých sa ešte z komunikačného hľadiska neinvestovalo. 

 

Cenovo efektívne vedenie konferencií 

 

V prípade nemoţnosti osobného stretnutia – či uţ sú dôvody nelogické, ekonomické alebo sú vecou 
osobnej bezpečnosti – konferenčný hovor je šetrnou alternatívou. Práca s čoraz väčším počtom ľudí 

z pohodlia domova alebo rozptýlených lokalizácií a pravidelné konferenčné hovory. To všetko nás 

udrţiava v dnešnom pracovnom prostredí  „virtuálneho podniku―. 

Aţ doteraz si organizácia konferenčných hovorov s viacerými účastníkmi vyţadovala sluţby tretej 

strany – zabezpečovateľa telefonických konferencií.  So sluţbou Avaya IP Office Conferencing si 
môţete kedykoľvek sami zorganizovať svoj privátny, bezpečný konferenčný most. 

Vaším vlastným konferenčným mostom môţete zníţiť alebo úplne eliminovať poplatky za konferenčné 
sluţby. A pretoţe je vţdy tam – výlučne pre pouţívanie vašej spoločnosti – môţete zvýšiť vyuţívanie 
konferenčných hovorov na podporu a rozvoj zákazníckej základne a zároveň vylepšiť mnoho 
pracovných procesov, od tvorby produktov aţ po školenia zamestnancov.  

Sluţba IP Office Conferencing sa dokáţe „sama― rýchlo splatiť. Ak vaša spoločnosť pravidelne vyuţíva 
pre organizáciu audio konferencií zabezpečovateľov, návrat investícií pomocou IP Office Conferencing 
môţe byť rýchly. Napríklad spoločnosť, ktorá organizuje len niekoľko hodinových konferenčných 

hovorov so 4 účastníkmi denne (alebo iným počtom), môţe návrat svojich investícií vidieť uţ 
v priebehu 9-10 týţdňov, v závislosti od lokalizácie a poplatkov.  

IP Office Conferencing je súčasťou Avaya IP Office, inteligentného komunikačného riešenia pre 
hlasovú sluţbu, dáta a internetovú komunikáciu. Konferenčný most je vstavaný do IP Office 

zariadenia. Umoţňuje zostaviť audio konferenciu pre početné strany bez ohľadu na lokalizáciu – 
dokonca v rozličných krajinách. 

Pouţívanie IP Office Conferencing je jednoduché. Telefónne konferencie môţete usporiadať 
s internými alebo externými účastníkmi. Konferenčné hovory môţu byť naplánované v predstihu alebo 
ihneď. Nie je potrebné ţiadne špeciálne konferenčné zariadenie. V priebehu konferencie sa noví 
účastníci môţu ľahko pripojiť. Konferenčné hovory môţu mať aţ 64 účastníkov a viesť aţ niekoľko 
konferencií súčasne. 

Priamy tok informácií 

Jeden z najväčších problémov, s ktorým sa dnes stretáva väčšina spoločností, je odoslanie správnej 
informácie tým správnym ľuďom čo najrýchlejšie a jej okamţité spracovanie v cieľovom mieste. 
Avaya IP Office vám ponúka riešenia: 

 Ľahký prístup k hlasovej pošte, emailu a faxu. 
 Posilnená podpora uţívateľov mobilných telefónov a externých pracovníkov. 
 Najlepšie vybavenie konferenčných hovorov – aţ 64 účastníkov na jednom hovore. 
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Spojenie s Microsoft Exchange a databázami posilní vaše podstatné investície do týchto oblastí, kým 
automatické aktualizácie v telefóne zabezpečujú prúd informácií v dnešnej dynamickej organizácii.  

Avaya IP Office ponúka kompletné vybavenie posielania správ a informácii, od jednoduchého 
vybavenia posielania hlasovej pošty aţ po dômyselné implementácie zahrňujúce VoiceMail Pro 
aplikáciu s automatickou obsluhou, prenosom informácií, nahrávaním hovorov, konferenčným 
mostom a veľa ďalších funkcií. 

Zadovážte si zákaznícky servis, ktorý zmení vaše obchodovanie 

Je to práve komunikačný systém, ktorý je súčasťou vašej schopnosti vybudovať si a získať silné 
vzťahy, ktoré pomáhajú vytvárať zákaznícku vernosť a vylepšiť váš podnik. Neodpovedané hovory 
alebo hovory nevybavené rýchlo, vás pripravia o zákazníkov, predaj  a trţby. Pomocou dômyselného 

vybavenia prenosu hovorov – a voliteľných aplikácií ako napr. Compact Business Center a Compact 
Contact Center – vám Avaya IP Office ponúka počas celého dňa vybavenie, ktoré potrebujete pre 

rýchly, osobný servis. Zníţte časové náklady. Vyhnite sa úzkemu profilu počas hlavnej sezóny. 
Vytvorte populárnu informáciu o volajúcich na obrazovke. Automatizujte beţné poţiadavky podpory 
a informácie. Aký je váš zámer? 

 Zvýšiť zákaznícku spokojnosť a vernosť – Zákaznícka spokojnosť a vernosť idú spolu ruka 
v ruke. Avaya IP Office vám to môţe pomôcť dosiahnuť a to prispôsobením kaţdej zákazníckej 
komunikácie, sústredením sa na tých najdôleţitejších zákazníkov a skúmaním, do akej miery 
sú vaši zákazníci vybavovaní.  

 Zvýšiť produktivitu – váš personál je vaše najcennejšie aktívum – ubezpečte sa, ţe majú 

všetky nástroje potrebné k výkonnej práci a ţe je ich výkon následne ocenený. Avaya IP 
Office ponúka: 

- reálny manaţment a reálne /zaznamenávajúce minulosť/vybavenia, ktoré vám    
dávajú vedieť čo a kedy potrebujete.  

- Walboardy a alarmy zabezpečujúce chod vášho strediska na vysokej úrovni. 

 Znížiť náklady – Zákaznícky servis si môţe vyţiadať značné investície – obzvlášť váš personál. 
Avaya IP Office vám pomôţe zníţiť tieto náklady a to pomocou: 

- pracovných pomôcok a sprievodcov, ktoré zamestnancom pomáhajú zvýšiť ich 
produktivitu práce. 

- vlastné príslušenstvo, ktoré umoţňuje pomôcť zákazníkom. 

 Zorganizovať hovory – Niekedy si váš zákaznícky servis vyţaduje naozaj vysoký výkon – 
mnoţstvo hovorov, pondelňajší ranný servis a záloţné hovory, hovory vytvárané pomocou 
špeciálnych postupov alebo otázky týkajúce sa nových sluţieb a produktov. Avaya IP Office 
vám ponúka beţné, radové telefonické spravodajstvo pre tie najţiadanejšie situácie. Kaţdý 

hovor sa vţdy dostane k tej správnej osobe.  

 Vylepšiť podnik – Pomocou Avaya IP Office servisu ste pripravení dosiahnuť a zvýšiť váš 
predaj. Informujte vašich nových zákazníkov o vašej novej ponuke. Udrţte si svojich nových 
zákazníkov uspokojovaním ich potrieb. Získajte zoznam ďalších osôb. 

Či uţ prevádzkujete voľný predaj alebo máte obchodné stredisko, alebo vybavujete poţiadavky 
zákazníkov cez telefón, IP Office je pripravený plniť vaše potreby. Riešenia IP Office strediska vám 
poskytujú informačné a riadiace vybavenie (na analýzu reálnych a minulých dát), ktoré vám 
umoţňuje starostlivo sledovať a regulovať váš zákaznícky servis.  
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Kompletná dátová komunikácia a riešenie výstavby sietí 

Pre vaše základné potreby dátového pripojenia, vám Avaya IP Office poskytuje kompletné dátové 
spojenie a riešenie pripojenia do siete ako vstavanej funkcie nášho riešenia. IP Office poskytuje 
nasledovné dátové funkcie, ktoré eliminujú potrebu externých prípojov, firewallov, WAN zariadenia, 
vzdialeného prístupového serveru a DHCP serveru. 

 Prístup k internetu – Firewall – chránený, prenajatá linka alebo ISDN spojenie cez 

PRI/T1 alebo WAN port: vysoko rýchly (aţ 128K) prístup,  spojenia priamou 

prenajatou linkou 2Mb na Web site hosting, integrálna bezpečnosť, výkonný prístup 

k informáciám a väčšia  pracovná účasť cez Web. 

 Smerovanie správ – smerovanie správ zaloţené na internete alebo Branch-to-

Branch. 

 Bezpečnosť – podporuje Network Address Translation (NAT) na ochranu vašej 
internej siete a uchováva čísla globálnych IP adries. 

 Autentifikácia – podporuje Password Authentication Protocol (PAP) aj Chalenge Handshake 
Authentication Protocol (CHAP), ktoré umoţňujú autorizáciu prichádzajúcich dátových hovorov 
pomocou hesla. 

 Spätné volanie – zabezpečuje prerušiť a opäť volať pre dodatočnú bezpečnosť a zníţenie 
nákladov sa týka nasledovných spätných volaní: 

 LCP (Link Control Protocol) 
 Callback CP (Callback Control Protocol Microsoftu) 
 Rozšírený CBCP (Rozšírený Callback Control Protocol) 
 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server – pre súčasné vyuţívanie IP adries 

počítačov, pripojených lokálne. 
 Vzdialený prístupový server – vhodná interná modemová karta umoţňuje aţ 12 súbeţných 

(56kbps) analógových modemových hovorov do IP Office.(Poznámka: karta nemá podporu na 

Small Office Edition.) Táto voliteľná karta umoţňuje prístup k miestnym LAN serverom cez 
modemy, koncové adaptéry, nabíjačky alebo WAP mobilné telefóny: individuálna firewall 
bezpečnosť, kontrola prístupu uţívateľa a štandardná bezpečnosť umoţňuje moţnosť 
externých pracovníkov a vzdialeného prístupu k systému IP Office. 

 Intergrálny LAN alebo Switch – spája medzi sebou aţ 8 PC a aj k prípojom alebo vzdialenému 
prístupovému servisu. 

 Service Quotas – určuje maximálny počet minút pripojenia na internet.  
 Časové profily – definujú operačné hodiny a dni servisu, aby ste mohli ťaţiť zo striedavých 

taríf mimo hlavných sezón.  
 Kompresia pre výkonnosť šírky pásma – redukuje aj zberač aj dáta kvôli zvýšenej výkonnosti 

šírky pásma. Podporuje Microsoft Point ku Point kompresii a Stac Lemple Ziv pre väčšiu 
priestupnosť na pomalej rýchlosti WAN. 

 DNS oprávnenie – IP Office môţe na základe oprávnenia poskytnúť systém doménových mien 

na  PC sieti. 

 Oprávnenie ARP – reaguje na Address Resolution Protocol (ARP) poţiadavky v mene zariadení 
pripojených k systému. 

 Firewall – IP Office zahŕňa ľahko konfigurovateľný firewall, ktorý umoţňuje filtrovanie 
najbeţnejších IP protokolov, vrátane File Transfer Protocol (FTP) a Internet Browsing (HTTP). 
IP Office môţe ponúknuť viac neţ jeden firewall povoľujúci rôzne bezpečnostné nastavenia. 
Môţu sa vyţiadať pe rôzne aplikácie a uţívateľov. 

 Doplnok k Avaya Cajun rodine sieťových prepínačov a VPNet portfóliu – pre silné 
konvergované siete.  
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Záver 

Je veľa systémov, ktoré môţu zabezpečiť „oznamovací tón―. Ale výber tradičného PBX - IP 
telefonického serveru, alebo priemyselnej štandardnej siete, telefónu s mnohými funkciami, 
hodnotnej aplikácie a dobrého pracovného vybavenia, to uţ je iná záleţitosť. Na rozdiel od 
jednoduchých IP riešení, IP Office poskytuje komplexné telefónne funkcie, ktoré sú posolstvom Avaya 
systému rovnako ako komplexné výhody a konvergované riešenie, ktoré vyhovejú vašim 
komunikačným problémom dnes aj zajtra. Poskytovaním priemyselne štandardného zariadenia - 

spolu s vysokokvalitnými aplikáciami – v jednom montovateľnom, efektívnom balíku, so zabudovanou 
ochranou investícií, dokáţe Avaya IP Office výrazne zlepšiť vašu firmu teraz aj v budúcnosti.  

Avaya IP Office je systémom s mnoţstvom ocenení a veľkým počtom odporúčaní. Tento 
Konvergovaný produkt roku 2002, podľa telefónneho magazínu Produkt roku 2003 a Produkt roku 

2004 a roku 2005 poskytuje vo svojom integrovanom, štandardnom a cennom balíku, vedúce 
riešenia pre malé a stredné podniky. Avaya rozumie potrebám malých a stredných podnikov a tým im 
umoţňuje získať rovnaké schopnosti, aké majú veľké firmy. A to vďaka  bezkonkurenčnej cene 
a realizácie, ľahkému pouţívaniu a šetrnému systému.  

 

IP Small Office 

IP406v2 

IP412 

 

Systém IP Office 500  
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Avaya IP Office - Small Office Edition 

Výber komunikačného systému je jedno z najdoleţitejších rozhodnutí, aké musíte urobiť. Ak pracujete 
v malej kancelárii alebo pobočke, je dôleţité poloţiť si otázky: 

 

 

 Chceme plne multifunkčný systém s odosielaním správ, identifikáciou čísel a presmerovaním 
hovorov? 

 Chceme zjednotiť hlasovú, dátovú, e-mailovú komunikáciu s jedným systémom jednotným 

zapojením? 

 Chceme aby bolo moţné zvoliť si typ pripojenia ako napríklad Káblom, DSL, bezdrôtový či iné.. 

 Chceme aby naša kancelária bola zapojená aj s inými pobočkami? 

 Chceme zdieľať správy, pouţívať virtuálnu privátnu sieť alebo vzdialene ovládaný zloţený systém? 

 

 

Prečo spájať riešenia z rôznych oborov? Avaya IP Small Office má všetko čo potrebujete pre rozvoj 
vášho biznisu. Prevádzkovanie malej kancelárie znamená, ţe sa denne stretávate s nutnosťou riešiť 
mnoţstvo problémov, a komunikácia uţ viac nebude jedným z nich, Avaya IP Small Office ho vyrieši 
za vás. 

 

Špecifikácia Avaya Small Office Edition 

 Vstupné linky (max): 4 štandardné štartovacie tranky aţ do 8 BRI trunkov, podporuje tieţ trunky 

T1/PRI; SIP  

 Rozšírenie: 12 štandardných plus 16 IP telefónov 

 Konfigurácia: 12 liniek (cez BRI) alebo 28 (cez T1), 28 rozšírení 

 Komunikácia s: PC, laptopy, pevné linky, Wi-Fi handsety, digitálne, štandardné a prenosné 

telefóny 

 Zapojenie: káblové a analógové pripojenie, DSL, T1/PRI, ISDN, SIP 

 Siete: Vstavaný LAN switch, kompatibilná pre komunikáciu vo VPN sieti, WAN port pre 

širokopásmové IP sluţby a voliteľné WAN zapojenie pre štandardné alebo digitálne trunky 

 Internet: Vstavaný dynamický (RIP-2) router, firewall pre zabespečenie, prístup na internet,DHCP 
server 

 Konferencia: pre 6 účastníkov hovoru 

 Odosielanie a prijímanie hlasových správ: základná hlasová pošta cez PC, voliteľné zdieľanie 

hlasovej pošty, umoţnujúci jednotné riadenie správ   

 Príslušenstvo: PCMCIA slot pre LAN modul, pamäťový hlasový modul pre hlasovú poštu a modul 
pre pre prehrávanie hudby pre čakajúcich na linke 

 



13 

 

 
 
 

IP Office Release 4.0 

 

©2007 Avaya Inc. All Rights Reserved. 

  

  

 Vedúce postavenie na trhu: 

Avaya Small Office systém je časťou Avaya IP Office systému, ktorý vyhral cenu ―najlepší produkt 

roka 2002‖, magazínu Internet Telephony, kde bol ocenený ako ―najlepší produkt roka 2003‖, 
magazínu Telephony ―produkt roka 2004 a 2005‖. Avaya IP Office systém ponúka profesionálne 
riešenia navrhnuté pre malý a stredne veľký biznis v integrovanom, štruktúrovanom a 
prisposobiteľnom balení. 

Avaya dobre rozumie problémom a potrebám spojených s malým biznisom a preto poskytuje rovnako 
účinné funkcie ktoré úspešne vyuţívaju veľké spoločnosti, za bezkonkurenčné ceny s vznikajúcim 
výkonom v jednoduchom a efektívnom systéme. 

Avaya Small Office je navrhnutý pre malé či domáce kancelárie a pobočky – kdekoľvek kde sa 
vyţaduje plne funkčný komunikačný systém pre telefonovanie, internetetovú a e-mailovú 
komunikáciu. Nákladovo efektívny a jednoduchý pre ovládanie, Avaya Small Office je komunikačný 
systém so všetkým čo potrebujete, s identifikáciou a presmerovaním čísel do vašeho PC, kde moţete 
sledovať celú vašu komunikáciu jednoducho na obrazovke. 

Hlasová pošta a konferenčný hovor sú pre Avaya Small Office štandardom. Taktieţ aj vstavaný 

firewall a podpora pre bezdrôtovú sieť, čo robí z Avaya Small Office perfektné riešenie pre dátovú a 
internetovú komunikáciu. Ak chystáte komunikáciu medzi viacerými pobočkami, Avaya Small Office je 
pripravenýajna toto - s dynamickým dátovým routingom, podporou pre virtuálnu privátnu sieť s 
moţnosťou proaktívneho sledovania ovládania.  

Avaya Small Office systém sa so svojou kompaktnou veľkostou zmestí kdekoľvek. I keď je malý, bude 
obrovským prínosom pre váš biznis. Dovolí vám zostať v kontakte a v popredí vášho biznisu.  

Vačšina malých komunikačných systémov sa stretáva s kompromisom – malý čiţe lacný, s 

obmedzeným mnoţstvom schopností. Avaya Small Office bol však navrhnutý pre zkvalitnenie 
komunikácie vo vašom biznise a ponúka celú paletu funkcií akú pouţívajú velké spoločnosti.  

Pokročilé funkcie ktoré zjednodušujú vašu každodennú komunikáciu 

Systém Avaya Small Office je vybavený kompletným nastavením funkcií zjednodušujúcich vašu 
kaţdodennú komunikáciu. S funkciou identifikácie volajúceho moţete spoznať volajúceho pred tým 

ako zdvihnete telefón, alebo ho jednoducho podrţať na linke kým neukončíte práve prebiehajúci 

hovor. Presmerujte si hovory na ľubovoľné pracovisko aby vás našli všade tam, kde potrebujete.  

S Phone Manager aplikáciou, moţete ovládať vašu komunikáciu priamo z monitora vašeho PC. 
Vytočte číslo jednoduchým kliknutím na vašej myši. Prezrite si prijaté, volané a zmeškané hovory 
jednoducho a rýchlo. Jednoducho nastavíte funkcie ako heslo k vašemu kontu, nahrávanie hovoru či 
konferenčný hovor.  

Prijímanie a odosielanie správ, automatické funkcie… ktoré vás udržujú v kontakte 

Jednoduchosť odpovedať na vyzváňajúci telefón je podstatnou časťou telefónneho systému a jeho 
funkcií. Avaya Small Office systém je v tomto excelentný. Ak sa práve nenachádzate vo vašej 
kancelárii, automatická funcia pretransformuje neodpovedané hovory na váš mobilný telefón.  
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Ak práve máte dôleţité rokovanie, a nechcete byť vyrušovaný, zapnete funkciu ―nevyrušovať‖ a 
systém pre vás zaznamená hlasovú poštu. Štandardné zaznamenávanie hlasovej pošty je 
automatické, s moţnostou voliteľlného nastavenia podľa toho, čo práve potrebujete.  

Káblové pripojenie, DSL, SIP a iné. 

Avaya Small Office systém je kompatibilný s viacerími sieťovými technológiami, od staršieho 
klasického analógového systému po modernejšie káblové, DSL, T1 a SIP pripojenia. Voľba pripojenia 
záleţí od mnohych faktorov, ako napríklad rýchlosť uploadovania a downloadovania, spoľahlivosti a 
dostupnosti. Avaya Small Office systém pracuje so všetkými typmi pripojenia, takţe máte príleţitosť 
vybrať si taký, ktorý presne uspokojuje vaše nároky.  

Správny telefón pre vás 

S Avaya Small Office systémom moţete pouţívať širokú paletu telefónov: štandardné telefóny 
umiestnené na stole, bezdrôtové telefóny či digitálne telefóny ktoré pouţívate práve v tejto chvíli.  

Spoločnosť Avaya ponúka telefóny, ktoré uspokoja všetky vaše potreby. Napríklad digitálny telefón 
Avaya 5420 ponúka veľký displej s pamäťou zaznamenávajúcou mix 100 prichádzajúcich 

neodpovedaných, prichádzajúcich odpovedaných a odchádzajúcich hovorov.  

Tieţ si moţete vybrať z nových IP telefónov, ako napríklad Avaya 5610. Ip telefóny sa pridávajú alebo  
presúvaju jednoduchšie ako štandardné telefóny, a sú najschodnejšou alternatívou nákladovo 
efektívneho pridávania telefónnej kapacity do vašej uţ existujúcej telekomunikačnej siete. Avaya IP 
Office Small Office podporuje 16 IP telefónov s maximom 28 klapiek.  

Aplikácie pre zvýšenie operatívnosti vo vašom biznise 

Systém Avaya Small Office je viac ako len komunikačný systém – jednoducho sa integruje s 
inovatívnymi softvérovými aplikáciami ktorými moţete sledovať ako váš biznis pracuje.  

 Odosielani a prijímanie správ: Small Office systém ponúka základný vstavaný modul pre 

zaznamenávanie správ ktorý moţete nastaviť podľa toho ako sa vaše potreby menia, ako 
napríklad odpovedaj alebo presmeruj vaše hovory cez automatického pomocníka. Nájdite si 
vašu hlasovú poštu aj e-maily v jedinej schránke prijatých správ. Rozošli e-maily a 
centralizované správy všetkým pobočkám.  

 Zákaznícke centrum: vytvorte si malé, neformálne kontaktné centrum pre predajcov a zákazníkov. 

Vstavané moţnosti pre vyhodnoťovanie vám umoţnia vidieť výsledky. Vylepšite jednoduchosť 
kontaktovať sa a tým aj riadenie vášho biznisu.     

 Soft Konzola: váš automatický asistent vám umoţní jednoducho riadiť prichádzajúce hovory a 

identifikovať status hovoru priamo z monitora vášho PC. 

Spoľahlivosť 

My vieme ţe vaša komunikácia je pre vás nesmierne doleţitá. Preto sme urobili maximum pre 

spoľahlivosť Avaya Small Office systému. Ak je napríklad linka nedostupná, vstavaný router 
automaticky presmeruje hovory na linky ktoré sú momentálne dostupné. V prípade výpadku 

elektrického prúdu Avaya Small Office poskytne okamţité znovuoţivenie vašich liniek. Toto je 
riešenie, s ktorým moţete vţdy rátať.  

Riešenia pre kancelárie pobočiek 

Systém Avaya Small Office je ideálnym riešením pre pobočky kancelárií vačších firiem. S Avaya Small 
Office systémom zapojeným do Avaya IP Office alebo Avaya MultiVantage systému v centále, 

získavate výhody transparentnosti s ostatnými kanceláriami zapojenými do systému. To znamená 
jednoduchší prenos, vytáčanie klapiek, identifikáciu volajúcich atď. Zdieľajte informácie s centrálou, je 
to jednoduché a menej nákladné alebo ovládajte jednotlivé pobočky priamo z nej.  
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Nízke náklady vynaložené na nákup Avaya Small Office Edition systému 

Zníţenie nákladov zjednodušením a skvalitnením komunikácie je to, čo sa vám mnohonásobne vráti 

zakúpením si Avaya Small Office systému. S manaţmentom riadeným cez menu moţete jednoducho 
updatovať vaše nastavenia a pridať dalšie telefóny. Ak máte viac ako jeden systém na rozličných 
pracoviskách, nastaviteľné ovládanie riadenia zníţi vaše náklady a ušetrí hodiny z vášho 
drahocenného času, a vráti vám peniaze vloţené do systému.  

Základný prehľad Avaya Small Office Edition systému 

Edíciu IP Office – Small Office systému je moţné zakúpiť ako IP Office R4.0 vo dvoch variantách, 
ktoré ponúkajú odlišný mix analógových trunkov, analógových klapiek, digitálnych klapiek a IP 
kapacity. Maximálny počet klapiek závisí od modelu ktoý si vyberiete, maximálne však 28, 4 

analógové, 8 digitélnych a 16 IP. Všetky typy IP office majú po 4 ethernet switche a switch pre 

ethernet Wan port, čo je ideálne pre širokopásmové sluţby ako ADSL a Káblové pripojenie. Systém 
môţe byť jednoducho a rýchlo nakonfigurovaný pre zabespečenie hlasového a dátového prenosu cez 
centrálu širokopásmového pripojenia.  

IP Office taktieţ spolupracuje cez prídavný Wan slot (je umiestnený zozadu) pre podporu daľších 
pripojení ako je V35, X21 a BRI ktoré sa moţu vyskytovať pri iných aplikáciách.  

Na zadnej strane Avaya small office systému sa nachádzajú 2  PCMCIA otvory, určené pre pamäťovú 

kartu zaznamenávajúcu hlasovú poštu a bezdrotové LAN pripojenie ak pouţívate Acces point.  

 

Dve predvolené konfigurácie sú popísané v tabulke: 

 

IP OFFICE - SMALL OFFICE 
EDITION 

Analógové  
trunky 

Analógové 
klapky 

Digitálne 
vstupy  
(Séria 20) 

Digitálne 
vstupy (24, 44, 
54, & 64 série) 

Voice Over IP 
Codecs 

4T + 4A + 8DS (3 VoIP)  4 4 0 8 3 

4T + 4A + 8DS (16 VoIP)  4 4 0 8 16 

IP Office - Small Office Edition 4T+4A+8DS (3 VoIP) 

The IP Office - Small Office Edition 4T+4A +8DS (3 VoIP) ponúka: 

 4 analógové trunky  

 4 analógové klapky, 8 digitalnych terminálov (24, 44, 54, 64 série) 

 3 VoIP kódeky (G.723.1/G.711 a G.729a) 

 4 ethernetové porty 

 WAN port určený pre ethernet 

 2 x PCMCIA sloty pre pamäťovú kartu a bzdrôtové pripojenie 

 WAN slot pre prídavnú WAN kartu (V24, V35, X.21, BRI trunky, PRI trunky ) 

 DTE port 

 Audio port pre externý zdroj pre počúvanie hudby počas čakania na linke  
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IP Office - Small Office Edition 4T+4A+8DS (16 VoIP) 

Small Office Edition 4T+4A+8DS (16 VoIP) má rovnakú základnú konfiguráciu ako 4T+4A+8DS (3 
VoIP) plus 16 VoIP zdojov ako štandard. IP Office - Small Office Edition 4T+4A +8DS (16 VoIP) 
ponúka: 

 4 analógové trunky  

 4 analógové klapky, 8 digitalnych terminálov (24, 44, 54, 64 série) 

 16 VoIP kódekov (G.723.1/G.711 a G.729a) 

 4 ethernetové porty 

 WAN port určený pre ethernet 

 2 x PCMCIA sloty pre pamäťovú kartu a bzdrôtové pripojenie 

 WAN slot pre prídavnú WAN kartu (V24, V35, X.21, BRI trunky, PRI trunky) 

 Dedicated Switched Ethernet WAN port (Layer 3) 

 DTE port 

 Audio port pre externý zdroj pre počúvanie hudby počas čakania na linke  
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IP Office - Small Office Edition a voliťeľné prídavné WAN rozhranie 

Všetky IP Office Small Office edition majú moţnosť prídavného WAN pripojenia cez prídavný slot 
týchto typov:   

 

 IP400 WAN Expansion –  IP400 WAN ponúka jednoduché pripojenie cez WAN (X21, V35 alebo 

V24 cez 37cestný D Typ). Podporuje rýchlosť prenosu aţ do 2Mbps.  

  IP400 Office BRI Card -  BRI trunk karta ponúka 4 základné európske pripojenia typu ISDN, T-

bus atď s 8 trunkami.    

 IP400 Office T1 PRI - IP400 Office T1 karta má jeden primárny trunk vstup pre podporu 
hlasových sluţieb a frakčne zdieľaných liniek, aţ do 256 K bandwitch pre IP a rámcovo 
prepojené sluţby. 

IP Office - Small Office Edition s voliteľným bezdrôtovým Access Pointom 

Bezdrôtová sieť je ideálnym spôsobom pre jednoduchý prístup na internet a zdieľanie 
vysokorýchlostného pripojenia ako sú káblové pripojenie, DSL či T1. Všetky z Avaya Small Office 
edition systémov moţu byť nakonfigurované pre bezdrôtový Acces point. S prídavnou PCMCIA kartou, 
Avaya Small Office Edition moţe slúţiť ako bezdrôtový router (Wi-Fi). Dajte zbohom kilometrom 
káblov kriţujúcich vašu kanceláriu a pracujte pohodlne kdekoľvek vo vašej kancelárii. Moţete 
telefonovať aţ s 3 bezdrôtovými telefónmi zapojenými cez Wi-Fi naraz.   

Bezdrôtový Acces Point slúţi ako Hub v bezdrôtovej sieti dávajúci konektivitu medzi zariadeniami. V 
ideálnych podmienkach má dosah aţ do 550 metrov. V prípade ţe signálu bránia múry a inú objekty, 
dosah bude menší.  

IP Office - Small Office Edition komunikuje aj s externými Access Pointmi pomocou Inter-Access Point 
Protocol. 

Bezdrôtová sieť IP Office – Smal Office Edition systému moţe byť zabespečená proti narušiteľom 
pomocou WEP alebo RC4. WEP pouţíva 64 bitový enkripčný kľúč, RC4 bitový enkripčný kľúč. Len 

zariadnenia so zhodným enkripčným kľúčom sa moţu participovať v sieti. IP Office - Small Office 
Edition spĺňa štandardy kompatibility s IEEE 802.11 a IEEE 802.11, Ethernet Compatibility Alliance 
(WECA) a Wi-Fi: 

 2.4 GHz do 2.5 GHz band 

 Automatický ―fallback‖ 11Mbits/s, 5.5Mbits/s, 2Mbits/s or 1Mbits/s 

 2.4 GHz to 2.5 GHz band 

 Spĺňa IEEE 802.11 a IEEE 802.11b normy 

  Wi-Fi normy 

 Je kompatibilný s inými zariadeniami pracujúcich na 802.11b systéme 

 Dosah do 550 metrov 

 WEP a RC4 zabezpečenie 

 

 

Dosah (Meter) 11 MBIT/S 5.5 MBIT/S 2 MBIT/S 1 MBIT/S 

Bez prekážok 160m  270m  400m  550m  

Čiastočne otvorený 50m  70m  90m  115m  
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Dosah (Meter) 11 MBIT/S 5.5 MBIT/S 2 MBIT/S 1 MBIT/S 

S prekážkami 25m  35m  40m  50m  

Citlivosť prijímača dBm -82 -87 -91 -94 

Oneskorenie (at FER of <1%) 65ns 225ns 400ns 500ns 

 

Pre bezdrôtovú sieť, IP Office - Small Office Edition musí byť osadený bezdrôtovou LAN kartou a LAN 
Access Point licenčným kľúčom.  

Hlasová pošta a automatický asistent 

Nastavenie hlasovej pošty je zabezpečené pomocou prednastavenej 64M PCMCIA pamäťovej karty 
dodávanej Avayou. Na jednej platforme si moţete nakonfigurovať aţ štyroch automatických 
pomocníkov. Kritériá, podľa ktorých bude odpovedať poţadovaný automatický pomocník moţu byť 
nastavené v závislosti od čísla volajúceho, volaného či denného času.  

Kaţdý automatický pomocník má jednoduché menu 12-tich znakov (0…9,*,#), ktoré volajúci moţe 
stlačiť a k tomu bude následne pretransformovaný. Automatický pomocník tieţ umoţnuje nastavenie 

3 hlasových automatických uvítaní pre čakajúcich na linke ako napríklad dobré ráno, dobrý deň, 
dobrý večer.  

Vstavaná hlasová pošta má kapacitu aţ do 10 hodín záznamu. Počet simultánnych hovorov je závislý 
od počtu hlasových kompresných kanálov. Model 3 VoIP disponuje troma takýmito kanálmi, Model 16 
VoIP desiatimi.  

Avaya IP Office 

 

Avaya IP Office je inteligentné komunikačné riešenie podporujúce hlasovú a dátovú komunikáciu 
malých a stredne veľkých firiem. 

IP Office moţete nakonfigurovať ako štandardný PBX, IP server alebo kombináciu oboch. Spája 
potreby zachovania vašich pracujúcich štandardných telefónov s postupným prechodom na IP 
telefóny v prichádzajúcom časovom horizonte alebo okomaţitú inštaláciu kompletného IP riešenia.   

IP Office moţete nastaviť pre jednoduchú samostatnú prevádzku, malú i veľkú pobočku, call centrum, 
či samostatnú vyslanú jednotku. So svojimi sieťovými funkciami vám IP Office prinesie rozšírenie 

komunikačných schopností, centralizovanú hlasovú komunikáciu s vzdialenými lokalitami či vzájomné 
prepojenie jednotlivých pobočiek.  

Avaya IP Office system moţe flexibilne rozširovať pripojenie aţ do 360 klapiek. Konkrétne 96/120 

(T1/E1) digitálnych , 200 analógových a digitálnych trunkov vám dáva dostatočný priestor pre rast 
vačeho malého či stredne- veľkého biznisu.  

Avaya IP Office prináša kompletnú hlasovú funkcionalitu s mnoţstvom nadštandardných funkcií. 

Systém moţete nakonfigurovat ako ―len hlasový‖ cez PBX, pouţívajúci klasické káblové pripojenie, 
alebo IP telefónny server s vysokorýchlostným ISDN/PRI dial-up prístupom. 

Ak sa rozhodnete pre Ip telefónne zapojenie, IP Office spolupracuje so štandardnými finančne 
nenáročnými IP telefónmi. Ak vám volá niekto dôleţitý, takýto hovor moţe byť prioritne 
presmerovaný a predbehnúť ostatných volajúcich účastníkov.  

IP Office systém dokáţe spojiť dokopy viacero jednotiek, vytvárajúc štandardnú dátovú sieť s limitnou 
transparentnosťou a centralizovanou hlasovou poštou. Schopnosti dátovej siete IP Office zahŕnajú 
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Internet alebo pripojenie ―z pobočky do pobočky‖ chránené cez firewall a celoplošnú bezpečnosť. 
Systém podporuje OSIG a PRI protokol.   

Ak IP Office pracuje ako LAN hub, moţe navzájom prepojiť 8 PC pre jednoduchú integráciu do IT 
prostredia.  

Základný systém zahŕňa 4 porty pre hlasovú poštu a kontakt s hlasovým centrom s mnoţstvom 
schopností. Ak potrebujete, moţete pridať aj sluţbu integrované posielanie správ alebo zákaznícke 
centrum. TAPI – programovanie telefónnych aplikácií umoţnuje komunikovať cez Microsoft Outlook a 
iné populárne PC aplikácie určené na tele-manaţment.  

 

Avaya IP Office ponúka prístup cez stolové PC, laptopy, PC s individuálnou firewall bezpečnosťou a 
kontrolou prístupu.  

IP Office podporuje operácie digitálnych a IP telefónov s veľkým displejom, so sofistikovaným 
systémom zobrazovania. Jednoduché tlačidlo on/off zabespečuje jednoduchosť pri ovládaní.   

V porovnaní s inými typickými komunikačnými systémami na IP PBX trhu IP Office ponúka skutočne 
integrované a inteligentné riešenie. Produkty našej konurencie sú typicky zaloţené na PBX princípoch 
s limitovanou IP kapacitou. Naše nadštandardné funkcie ako posielanie správ či call centrum 
sprístupňujú zákazníkom obrovský priestor pre nákup príslušenstva a iných drobností, na ktoré ste 

predtým nemali čas.  

IP406 V2 Office  

Model IP 406 V2 Office je montovateľný a poskytuje –  

 Osem digitálnych portov pre sériové telefóny 2400, 5400, 6400, T3 Upn sériové sety 

a digitálny bezdrôtový typ 3810 

 Dva analógové telefónne porty 

 Osem 10/100 Mbps LAN portov 

 Podpora vstavanej hlasovej pošty/audio vstupy 

 9-pin DTE port (pre obsluhu alebo sériové pripojenie PC bez licencie)  

 X.21/V35 WAN prepojenie 

 Podpora aţ 6 expanzných modulov  

 2 sloty pre akúkoľvek kombináciu vonkajších liniek (Ext O/P zásuvka)  

 Audio vstup hudby pre hovory v reţime Hold 

 40 kanálových dát (maximálne 20 pre Voicemail Pro) 

Poznámka: dátové kanály sa pouţívajú vţdy, keď dochádza k telefonickému hovoru z IP siete na linku 

(Central Office). Napríklad štyria ľudia pripojení na internet budú pouţívať jednoduchý dátový kanál, 

pretoţe sú prepojení rovnakou ISP. Dvaja ľudia pripojení z domu vzdialene na Office LAN budú 
pouţívať dva dátové kanály pretoţe sa pripojili z dvoch rozdielnych sietí. IP prípojka nepouţíva dátové 
kanály. IP406 V2 Office sa dá objednať v štyroch konfiguráciách trunkov Quad BRI, 
jednodielny/dvojdielny PRI (T1), jednodielny/dvojdielny PRI (E1) a 4x analógové trunky. 

Vnútorné vylepšenia podporujú modemové hovory 12 x V.90 a 4, 8, 16, 24 alebo 30-kanálový Voice 
Compression Module (VCM). VCM modul podporuje  cez IP pripojenie 4, 8, 16, 24, alebo 30 
simultánny Voice. Môţu sa pouţiť buď pre zabezpečenie budovania siete cez Wide Area Network alebo 
podporu IP telefónov a Soft telefónov. IP prípojka pouţíva na telefonické hovory linky, ktoré nie sú IP, 

len kompresný modul. Na zlepšenie môţeme pouţiť viac prípojok ako je kapacita VCM.  Riadiaci 
modul IP 406 V2 je moţné rozšíriť aţ o 6 expanzných modulov o celkovej kapacite aţ 190 vnútorných 
liniek (analógových, digitálnych, alebo IP). 
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IP412 Office 

S výkonnejšou riadiacou jednotkou a vyšším prenosom dát, je IP 412 Office najvýhodnejší spomedzi 

IP Office produktov, pre zabezpečenie potrieb pre stredné firmy s vyššími nárokmi na prevádzku 
a zameraním na CRM.  V porovnaí s typom IP406 V2 Office ponúka typ IP412 vyššiu kapacitu, 
rošírenia trunkov pripojenie aţ štyroch PRI. IP412 Office je montovateľný a poskytuje –  

 Poskytuje 2x 10/100 Ethernet switch 

 DTE port 

 X.21/V35 WAN pripojenie 

 Podpora aţ 12 expanzných modulov (maximálne 360 prípojok) 

 2x „dverový― kontakt (externé O/P zásuvky) 

 Audio vstup hudby pre hovory v reţime Hold 

 100 dátových kanálov 

Poznámka: dátové kanály sa pouţívajú vţdy, keď dochádza k telefonickému hovoru z IP siete na linku 
(Central Office). Napríklad štyria ľudia pripojení na internet budú pouţívať jednoduchý dátový kanál, 
pretoţe sú prepojení rovnakou ISP. Dvaja ľudia pripojení z domu vzdialene na Office LAN budú 
pouţívať dva dátové kanály pretoţe sa pripojili z dvoch rozdielnych sietí. IP prípojka nepouţíva dátové 
kanály. 

Vnútorné vylepšenia podporujú modemové hovory 12 x V.90 a 4, 8, 16, 24 alebo 30-kanálový Voice 
Compression Module (VCM). Keďţe je vybavený dvomi 30 kanálovými hlasovými modulmi, cez IP 
spojenie moţno podporiť 60 simultánnych tónov.  Môţu sa pouţiť buď pre zabezpečenie budovania 
siete cez Wide Area Network alebo podporu IP telefónov a Soft telefónov. 
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IP prípojka pouţíva na telefonické hovory linky, ktoré nie sú IP, len kompresný modul. Na zlepšenie 
môţeme pouţiť viac prípojok ako je kapacita VCM.   

Rozšírenie IP412 Office aţ o 12 expanzných modulov môţe zvýšiť kapacitu aţ na 360 liniek 
(analógových alebo digitálnych).  

Na niektorých územiach, je IP412 Office prekonfiguračne dostupný pomocu jednodielneho alebo 
dvojdielneho PRI (E1/T1) a záloţnou zásuvkou Quad Analog Trunk, Quad Basic Rate, PRI alebo Dual 
PRI (E1/T1). 

  

 

  

 

Expanzné moduly 

 

Rozšírené moduly slúţia na zabezpečenie prídavnej kapacity pre IP Office systémy. Existujú tieto 
expanzné moduly: 

 
 IP400 Office Phone Modul – podporuje analógové linky, IP400 Office Phone modul je dostupný 

v troch verziách s prípojkami 8, 16 alebo 30. Podporuje káblovanie CAT 3 a CAT 5. 

 IP400 Office Digital Station Modul – podporuje série Avaya 4400 a sériové terminály 6400. 
IP400 Office Digital Station modul je dostupný v dvoch verziách, 16 alebo 30 prípojok. 
Podporuje káblovanie CAT 3 a CAT 5. Podporuje handsety 4406D, 4412D+, 4424D+, 
4450DSS, 5402, 5410, 5420, EU24, bezdrôtový Transtalk set 9040, 2402, 2410, 2420, 
6408D+, 6416D+M, 6424D+M, XM24 a sériový set Upn T3. 



22 

 

 
 
 

IP Office Release 4.0 

 

©2007 Avaya Inc. All Rights Reserved. 

 IP400 Office So8 Module (na niektorých územiach nedostupný) – IP400 Office So8 modul 
zabezpečuje 8 S-Bus pripojenia k ISDN zariadeniam.  

 
 IP400 Office WAN 3 Modul – IP400 Office WAN 3 modul zabezpečuje tri WAN spojenia (X21, 

V35 alebo V24 prostredníctvom elektrickej zásuvky typu D 37). Podpora  rýchlosti aţ do 
2Mbps v kaţdej prípojke, na niektorých územiach môţe byť maximálna rýchlosť 1.544M. Tieto 
prípojky sú identické s jednoduchými pripojeniami typu IP406V a IP412.  IP400 Office WAN3 
sa môţe pripojiť k IP406 V2 a IP 412 na zabezpečenie prídavných WAN portov. Kaţdé 
zariadenie môţe podporiť dva z týchto modulov. IP400 Office WAN 3 sa zapája do základnej 
jednotky cez Local Area Network a nepouţíva rozšírený port v základnom module.  

 

 IP400 Office Analog Trunk 16 – kaţdý modul podporuje aţ 16 Loop startov alebo Ground start 
trunky.  V prípade zlyhania zásuviek alebo výpadku elektriny, sa prvé dva trunky na module 

automaticky zapnú. Poznámka: Ground Start trunky nie sú dostupné na všetkých územiach. 
Pri Loop start trunkoch dochádza často k energetickým výpadkom.  

Zariadenie IP406 V2 podporuje ktorýkoľvek z týchto šiestich modulov, kým IP412 podporuje aţ 12 
(maximálne 360 analógových, digitálnych alebo IP prípojok). IP406V2 a IP412 podporujú aţ dva WAN 

3 moduly.  

 

Trunkové prístupové karty 

Sú namontované v zadnej časti a slúţia na zabezpečenie spojenia s IP406 V2 a IP412 zariadení. 
IP406 V2 a IP412 podporujú dve trunkové prístupové karty. 

 

Existuje sedem trunkových prístupových kariet: 

 
 IP400 Office Quad BRI – zabezpečuje 4 Basic rate ISDN S/T-Bus spojenia (8 trunkov) 

 IP400 Office PRI Cards (T1/E1/E1 R2) – IP400 Office PRI karta je prístupná v jednodielnej 

alebo dvojdielnej verzii a zabezpečuje jednoduché alebo zloţené prepojenie. PRI je v závislosti 

od trhu dostupná ako T1, E1 alebo E1R2MFC. Dvojdielna verzia je podporovaná IP406 V2 

a IP412. 

 IP400 Office PRI E1 

 IP400 Office Dual PRI E1 

 IP400Office E1R2MCF (nie je dostupný na všetkých územiach) 

 IP400 Office Dual E1R2MCF (nie je dostupný na všetkých územiach) 

 IP400 Office PRI T1 

 IP400 Office Dual PRI T1 

 IP400 Office Universal Quad Analog Trunk (LS) – zabezpečuje štyri analógové prepojenia 

(loop start, identifikácia volajúceho).  

 

Poznámka: Nie všetky karty majú dostupnosť na všetkých územiach. 

 

Interné dcérske karty 
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Interné dcérske karty sú nainštalované vnútri základného modulu zariadení IP406 V2 a IP412. 

 
 IP400 Office Voice Compression Module (4/8/16/24/30) – integrálny Voice Compression 

modul sa môţe vyuţiť na hlasové sluţby cez IP (VoIP) aplikácie vo všetkých IP Office 

zariadeniach. Dostupných je päť variantov, ktoré podporujú kompresné kanály 4, 8, 16, 24 
a 30. Aţ dve VCM sa môţu vloţiť do IP412, všetky ostatné IP Office zariadenia podporujú len 
jednoduchú VCM. VCM sú povinné pre všetky VoIP aplikácie. 

 IP400 Office Internal Modem card – Internal Modem karta s 12 modemami zabezpečuje 

schopnosť spojenia, ktoré je lepšie prispôsobené vzdialeným pristúpovým zariadeniam. Tieto 
hovory sú zobrazované cez digitálne BRI alebo PRI nosiče. Internal Modem karta umoţňuje aţ 
12 vzdialených prístupových prepojení s IP Offiice. IP Office 406 V2 a IP412 podporia 

všetkých 12 spojení.  

 

IP Office 500 

Najmladší člen rodiny IP Office, systém IP Office 500 ponúka rozsiahlejšiu kapacitu kanálov 

a realizáciu VCM. Spomedzi širokého okruhu IP Office, je pre IP telefónne aplikácie najvhodnejší. 
Takisto poskytuje aj vstupnú ponuku do sveta IP Office rodiny cez IP Office Standard Edition softvér. 
IP Office 500 sa od IP406 V2 líši v tom, ţe zabezpečuje väčšiu rozširovaciu schopnosť trunkov aţ  do 
štyroch PRI pripojení (maximálne 96/120 trunkov). IP Office 500 je stohovateľná jednotka 
s voliteľnou montovateľnou súpravou a s voliteľnou montáţnou súpravou pre menšie konfigurácie. IP 
Office 500 obsahuje: 

 4 konektory pre obmieňanie prístupových kariet a VCM kariet 

 Digital Station 8 kartu 

 Phone 2 a Phone 8 karty 

 VCM-32 a VCM-64 karty 
 Voliteľná podpora trunkových dcérskych kariet: 

 Analog Trunk Module 4 karta 

 BRI-4 a BRI-8 karty(2 x 2B+D a 4 x 2B+D kanálov) 

 Podpora IP400 trunky a VCM karty pouţívajúcich Legacy Card Carrier 

 Konektor inteligentnej karty Feature Key – nutná pre operačný systém ako aj licensiu 

povinných funkcií 

 9-pin DTE port pre údrţbu 

 Podpora 8 IP Office Expansion modulov (vyţaduje sa aktualizácia na Professional Edition): 

 Telefónne moduly (8, 16, 30) 

 Digital Station moduly (16, 30) 

 Analog Trunk modul 16 

 So8 modul 

 Externá O/P zásuvka podporujúca dva on/off prepojovacie porty, napr. pre vonkajšie linky 

 Audio vstup hudby pre hovory v reţime Hold 

 48 dátových kanálov 

 aţ 30 Voicemail Pro porty 

 dva 10/100 Ethernet switch 
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IP Office 500 system – Front View 

 

 

IP Office 500 system – Back View 

 

 

Externé expanzné moduly 

Expanzné moduly zabezpečujú dodatočnú kapacitu pre základný systém IP Office 500.  

 IP400 Office Phone Module – podporuje analógové telefóny, IP400 Office Phone modul je 
dostupný v troch uvedených verziách s 8, 16 a 30 prípojkami. Podporuje CAT 3 a CAT 5 
káblovanie. 

 IP400 Office Digital Station modul je dostupný v dvoch verziách s 16 alebo 30 prípojkou. 
Podporuje CAT 3 a CAT 5 káblovanie. Podporované handsety – 4406D, 4412D+, 4424D+, 

4450DSS, 5402, 5410, 5420, EU24, bezdrôtový set Transtalk 9040, 2402, 2410, 2420, 
6408D+, 6416D+M, 6424D+M, XM24, a sériové sety T3 Upn. 

 IP400 Office So8 Module (na niektorých územiach nedostupné) – IP400 Office So8 modul 
zabezpečuje 8 S-Bus pripojenia pre Basic Rate ISDN zariadenia.  

 IP400 Office Analog Trunk 16 – kaţdý modul podporuje aţ 16 Loop start alebo Ground start 
trunkov. V prípade zlyhania zásuviek alebo výpadku elektriny, sa prvé dva trunky na module 
automaticky zapnú. Poznámka: Ground Start trunky nie sú dostupné na všetkých územiach. 
Pri Loop start trunky sa vyţadujú pri zlyhaní napájania. 

  IP400 Office Digital Station Module – podporuje sériu Avaya 4400 a sériové terminály 6400  
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Štandardná a profesionálna verzia IP Office 500 

Jednoduché pracovné prostredie môţe prosperovať z balíka IP Office 500 systému, ktorý ponúka 
mnoţstvo funkcií a kvalitné hlasové komunikačné riešenia. Štandardná verzia IP Office softvéru 

podporuje od dvoch do 32 uţívateľov, zasadnutie aţ 64 účastníkov. CTI vybavenie Phone Manager, 
firewall, flexibilné dátové spojenie (káblové pripojenie, DSL, T1, ISDN), 2x 10/100 Mbps Ethernet 
switch porty a voliteľné prídavné výhody so SoftConsole, Embedded Messaging a Compact Business 
Center. 

Systém IP Office 500 v štandardnej verzii podporuje spojenie digitálnych, analógových alebo IP 

telefónov (zahrňujúcich bezdrôtový IP DECT, Wi-Fi a PC Softphone), avšak maximálne 24 Avaya 
digitálnych handsetov. Štandardná verzia IP Office podporuje mnoţstvo typov trunkov, ako 
analógové, digitálne a SIP trunky.  

Dodatočnú funkčnosť a kapacitu moţno získať pomocou jednoduchého licenčného procesu aktualizácie 
na profesionálnu verziu. Po vylepšení podporuje systém IP Office 500, aţ 272 uţívateľov pomocou 
aplikácie rozšírenia modulov. Profesionálna verzia IP Office  takisto zákazníkom umoţňuje vylepšiť 

aplikácie pomocou voliteľnej licencie pre VoiceMail Pro, Contact Store, Conferencing Center 
a Compact Contact Center.  

Systém IP Office 500 s profesionálnou verziou softvéru môţe prosperovať z vytvorenia novej siete 
a formovania Small Community Network. Uţívatelia Small Community Center majú veľa výhod. Napr. 
Busy Lamp Field celou sieťou, individuálne stránkovanie po sieti a pouţitie jednoduchej sluţby 
hlasovej správy Pro messaging systém. 

Funkcie telefónu a vybavovanie hovorov 

Pre väčšinu firiem sú telefóny prvým prostriedkom kontaktu so zákazníkmi, potencionálnymi klientmi, 

dodávateľmi a rovnako aj kolegami. IP Office poskytuje komplexné telefónne zariadenie, ktoré 
umoţňuje rýchlu, galantnú a výkonnú odpoveď telefonických hovorov. A tá môţe naozaj urobiť 
rozdiely medzi prosperovaním a upadaním obchodu.  

Funkcie ako CLI/ANI displej a označenie umoţňujú zamestnancom vidieť kto volá a prečo, ešte 
predtým neţ zodvihnú slúchadlo. Správa od klienta môţe dokonca „vyskočiť― na PC uţívateľa.  

Pre tých, ktori nie sú celý deň za stolom, ponúka systém bezdrôtové mobilné slúchadlo, s ktorým sa 
moţno po kancelárii pohybovať. Pre tých, ktorý sú na cestách alebo pracujú doma, ponúka systém 
pouţitie dopravných hovorových zariadení a vzdialeného prístupového softvéru. Tie im umoţňujú 
telefonický kontakt a prístup k centrálnemu zdroju po celý čas.  

Prichádzajúce hovory môţu byť efektívne riadené pouţitím priamej voľby (DDI/DID) alebo určenými 
operátormi. Pre hodiny hovorov alebo čas, keď jednoducho nemôţete odpovedať na hovor, IP Office 
poskytuje hlasovú poštu a voliteľnú automaticky obsluhujúcu sluţbu. 

Rozšírené funkcie 
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Všetky nasledovné funkcie sú dostupné na IP Office z akéhokoľvek terminálu. Pripojenie  niektorých 
pokročilých funkcií si však na obyčajných starých telefónoch vyţaduje Phone Manager. Phone 
Manager Lite je dodaný ako štandard. 

 Odošli textovú správu – umoţňuje uţívateľovi počas neprítomnosti zostaviť správu, ktorá sa 

zobrazí na internom termináli volajúcich. Systém má 10 prekonfigurovaných správ a ponúka aj 
moţnosť ich úpravy.  

 Presmeruj hovor – ide o moţnosť zaslania uţívateľských hovorov na iné prídavné alebo externé 
číslo ako napr. mobilný telefón. Hovory môţu byť zaslané ďalej v prípade ţiadnej odpovede, keď je 

prípojka obsadená. Uţívateľ môţe umoţniť/zablokovať odosielanie zo svojho terminálu cez Phone 
Manager aplikáciu alebo cez VoiceMail Pro. Ak je uţívateľ členom vyhľadávajúcej skupiny, kaţdý 
zvlášť môţe kontrolovať odosielanie ich hovorov Hunt Group. Takto si môţu vybrať či budú 
zobrazovaní s hovormi vyhľadávajúcej skupiny alebo nie.  

 Podrž hovor na linke – hovor môţe byť ponechaný na funkcii hold so zvolenou Hold hudbou. Na 

zadrţaný hovor nemoţno zabudnúť, pretoţe sa uvedie po nejakom čase späť.  

 Zapoj sa do hovoru – táto funkcia umoţňuje uţívateľovi, v prípade povolenia, zapojiť sa do uţ 
existujúcej konverzácie či uţ na internom alebo externom hovore. Uţívateľ s moţnosťou „Can 

Intrude― sa môţe zapojiť do ktoréhokoľvek hovoru v systéme. Avšak uţívateľ s variantom „Cannot 
be Intruded― nechce, aby sa do jeho hovoru zapojil niekto iný.  

 Preber hovor – hovor môţe byť „zaparkovaný― v systéme a prebraný iným uţívateľom. Vybavenie 
na parkovanie hovorov je k dispozícii pomocou telefónu uţívateľa, Phone Manager, Windows 

Operator Console a Busy Lamp Field aplikáciami. V prípade nedobytnosti týchto štyroch systémov, 
parkovacie oblasti Park ID 1, 2, 3, 4, ktoré sa môţu pripojiť z akéhokoľvek 

 Odpovedz na hovor – dovolí vám odpovedať na hovory vyzváňajúce na inej linke. Moţnosti: 

– Odpovedz na hovor vyzváňajúci na inej linke 

– Odpovedz na prioritný hovor vyzváňajúci na inej linke 

– Odpovedz na hovor vyzváňajúci na určenej linke 

– Odpovedz na prioritný hovor vyzváňajúci na určenej linke 

 Vstup do prebiehajúceho hovoru – dovoľuje uţívateľovi okamţitý vstup do hovoru prebiehajúceho 
na inej linke. Táto funkcia je uţitočná v prípade, ţe chcete zachytiť hovor ktorý ste práve 
zmeškali, alebo hovor ktorý bol presmerovaný do hlasovej pošty.  

 Presmerovanie – dovoľuje presmerovanie volajúceho na inú klapku alebo podrţanie hovoru na 
linke. Ak pôvodná volaná stanica poloţí telefón pred tým ako stanica na ktorú je hovor 
presmerovaný, a tá neodpovedá, hovor bude presmerovaný späť na pôvodnú volanú stanicu. 
Toto voláme slepé presmerovanie. Stanica, ktorá hovor prepája na inú stanicu, moţe počkať či 
bude na tento hovor odpovedané a tak kompletne sprevádzať klienta. Takýto hovor voláme 

hovor pod dohľadom. Pri presmerovaní hovorov nedochádza k ţiadnym rozdielom medzi 
internými a externými hovormi, takţe je rovnako jednoduché presmerovať hovor na klapku 
―201‖ či mobilný telefón.  

 Čakanie na zodvihnutie – ak je uţívateľ zaneprázdnený hovorom, moţe vybrať iného uţívateľa 

nech zodpovedá na hovor ktorý čaká na linke. Uţívateľ bude upozorený na čakajúci hovor, a 
pomocou phone manaţéra si moţe vybrať čo chce daľej s ním urobiť: 

– Ignoruj čakajúci hovor 

– Vypni funkciu čakanie na zodvihnutie len pre práve čakajúci hovor 

– Zruš prebiehajúci a odpovedz na čakajúci hovor 

– Odpovedz na čakajúci hovor a podrţ práve prebiehajúci hovor 

– Presmeruj prebiehajúci hovor do hlasovej pošty a odpovedz na čakajúci hovor 
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– Presmeruj hovor do hlasovej pošty 

– Presmeruj všetky hovory do hlasovej pošty 

 Konfernečný hovor – prebiehajúce hovory moţete dočasne podrţať a následne nastaviť 
konferenčný hovor. Aj daľší účastníci moţu byť pridaný počas prebiehajúceho konferenčného 
hovoru aţ do maximálneho počtu 64 účastníkov. IP Office Small Office Edition podporuje 
konferenčné hovory zo 6 rôznych pobočiek s maximom 24 účastníkov. Systémy IP406 V2 a IP 

Office 500 podporujú 64 účastníkov alebo 64 pobočiek konferenčného hovoru. IP412 má 2 
obvody pre 64 účastníkov čo umoţnuje mať aţ 128 účastníkov na jednom jedimom 
konferenčnom hovore.   

 Presmeruj k funkčnému telefónu – automaticky presmeruje hovor na inú stanicu ak nie je volaná 

stanica v dosahu.  

 Adresár – adresár je záznam čísel a príslušných mien v ktorom moţete ukladať aţ 1000 záznamov. 
Adresár dokáţe vylistovať zoznam najčastejšie pouţívaných čísel pre urýchlené vyhľadávanie 
čísel cez Phone Manager alebo displej telefónu. Uţívateť si moţe jednoducho a rýchlo vyhľadať v 

adresári napríklad ―centrálnu kanceláriu‖. 

 Osobitné vyzvánanie – Pri analógových telefónoch si moţete nastaviť 11 melódií zvonenia. 3 z nich 
moţete nastaviť pre externé a interné hovory, ostatné pre opakovane volanú stanicu. 

 Nevyrušovať – táto funkcia umoţnuje dočasne neprijímať ţiadne hovry na váš telefón. Dokáţe 

taktieţ prefiltrovať prioritné hovory na ktoré moţete odpovedať, ostatné hovory prepojí na inú 
vopred zadanú linku alebo hlasovú poštu. Funkciu jdnoducho nastavíte priamo na vašom 
telefóne alebo cez Phone manager vo vašom počítači.  

 Selektívny konferenčný hovor – dokáţe viesť konferenčný hovor so skupinou účastníkov, pričom 

vie dočasne selektovaním vypnúť účastníkov, s ktorými sa práve nechcete rozprávať a opätovne 
ich pripojiť.  

 Následuj ma funkcia – dokáţe uţívateľovi zobraziť zadaných účastníkov prebiehajúcich hovorov a 

presunúť hovor z inej linky na linku uţívateľa bez ohľadu nato, či sa jedná o externého alebo 
interného volajúceho. Túto funkciu jednoducho nastavíte cez Phone Manager vo vašom PC.    

 Hlasové vytáčanie – vyhľadá hľadaného účastníka hláskovaním jeho mena, zobrazí ho na displeji 

telefónu či PC a po vašom odsúhlasení ho vytočí. 

 Rýchle presmerovanie – dokáţe presmerovať hovor bez toho aby ste naň odpovedali, pomocou 
jednoduchej aplikácie vo vašom počítači akou je Phone Manager. Pri takomto presmerovaní 
hovoru sa stanici, ku ktorej bol hovor presmerovaný, zobrazí na displeji telefónneho priístroja 

od koho bol hovor presmerovaný a kto je volajúci.   

 Podrž volajúceho – táto funkcia slúţi na podrţanie pôvodného volajúceho na linke a prijatie hovoru 
čakajúceho. Ovláda sa jednoduchým tlačidlom priamo na telefónnom prístroji.  

 Prihlásenie – ak sa často presúvate, a nechcete aby na vaše hovory odpovedala nesprávna osoba, 

moţete pouţívať funkciu prihlásenie, kde si moţete prednastaviť, po akej dobe bude vaše číslo 
odhlásené zo systému. 

 Predkonfigurovaný konferenčný hovor – tieţ známy pod pojmom konferenčný most, umoţnuje 

účastníkom pridať sa do konferenčného hovoru podľa prednastaveného zoznamu čísel. Tu je 
taktieţ moţné navoliť si účastnícke stanice podťa dátumu, denného času. Prístup k takémuto 
konferenčnému hovoru je tieţ moţné zabezpečiť vstupným heslom.  

 Dvojité zobrazovanie – dokáţe zosynchronizovať displej telefóna vo vašej kancelárii s displejom 

iného alebo mobilného telefónu. Takto ľahko viete, kto vám volal do vašej kancelárie aj ked ste 
odcestovaný. Ak uţívateľ odpovie hovor na mobilnom telefóne, nebude mať prístupné funkcie 
tak ako v kancelárii. Avšak, ak sa nachádzate blízko vašej kancelárie, môţete tento hovor stále  
zdvinúť  priamo v nej a dostať sa k týmto funkciám 
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 Monitorovanie hovorov  – ak je uţívateľ v skupine vyhľadávacích účastníkov, moţe monitorovať, 

počúvať alebo zaznamenávať vybrané hovory uţívateľa, ktorý je v skupine monitorovaných 
uţívateľov. Ak má uţívaťeľ aktivovanú funkciu Nevyrušovať, nemoţe byť monitorovaný. IP 
telefóny sa nedajú monitorovať. 

 Zavolaj naspäť – ak na vašej linke práve prebieha hovor, a iný uţívateľ  chce byť informovaný, keď 

ho ukončíte, systém automaticky zazvoní a upovedomí uţívateľa ţe linka je uţ voľná. Ak ho 
uţívateľ zdvihne, systém automaticky vytočí volanú stanicu. Táto funkcia sa dá jednoducho 
nastaviť cez tlačidlo na vašom telefóne. 

 Rotujúce hovory – táto funkcia presmeruje podrţaný hovor postupne na predvolené čísla vţdy v 
kruhu internej siete.  

 Zdvojené vyzváňanie– táto funkcia umoţnuje nastaviť na vašej klapke ešte jednu, externú klapku. 
Ak niekto volá na vašu pôvodnú klapku, budú zvoniť obe. Túto funkciu často vyuţívajú 

účastníci, ktorý majú na stole dva telefóny, jeden pevný a jeden prenosný.  

Systémové funkcie 

 Kontá a ich označovanie – označovanie uţívaťeľských kónt umoţnuje sledovanie hovorov. Toto 

často vyuţívajú právnici, ktorý potrebujú zaznamenať, koľko času strávili s klientom na linke. 
Ku kaţdému telefónnemu číslu klienta bude pridelené číslo konta, ktoré sa bude pouţívať počas 
hovoru. Toto číslo konta je potom jednoducho zaznamenané spolu s informáciami ako dľţka 
hovoru, čas hovoru atď. v call logeri. Prichádzajúcim hovorom moţu byť čísla kónt pridelené 

automaticky cez CLI/ANI, Phone Manager alebo digitálny IP terminál na displeji. Ak sa chcete 
uistit, ţe kaţdý jeden hovor klientovi z vašej kancelárie bude zaznamenaný, uţívateťovi moţe 
byť prikázané zadávať tento kód pred tým, ako číslo vytočíte, inak hovor neuskutoční. 
Poznámka: analógové telefóny nemajú moţnosť zadávať číslo konta 

 Automatické presmerovanie hovorov (pre vyčlenenú skupinu) – táto funkcia umoţnuje 

presmerovanie hovorov k určitej, vami vyčlenenej skupine, ktorá odpovedá na podobné hovory, 
ako napríklad obchodné oddelenie. Volajúci, ktorý si praje hovoriť s obchodným oddelením 
vytočí jedno číslo obchodného oddelenia, pričom moţe byť odpovedaný ktoroukoľvek osobou z 
obchodného oddelenia ktorá má práve voľnú linku. Moţete si nastaviť 4 šablóny, podľa ktorých 
budú hovory rozdeľované:  

  

– Sekvenčný mód: postupne klapku za klapkou 

– Hromadný mód: všetky klapky naraz 

– Rotačný mód: rotuj klapky podľa vopred zadanej šablóny 

– Najdlhšie čakajúca klapka: presmeruj na klapku ktorá najdlhšie čaká 

V prípade, ţe všetky klapky z vyčlenenej skupiny sú obsadené alebo neodpovedajú, iná vybraná 
skupina, nazývaná náhradná, moţe byť určená pre presmerovanie hovorov. Tu je moţné 

nastaviť, ako dlho musí telefón vyzváňať, aby bol presmerovaný do náhradnej skupiny. Mimo 
normálnej prevádzky vyčlenená skupina moţe byť nakonfigurovaná v dvoch módoch. Nočný a 

Mimo prevádzky mód. Je moţné nastaviť si časový profil, ktorý sa po určitej hodine prepne a 
presmeruje hovory do nočnej prevádzky. Toto všetko je moţné urobiť aj manuálne, zadaním 
príslušného kódu.  

Mód Mimo prevádzky sa ovláda manuálne. Hovory v takomto reţime budú presmerované pre 
vyčlenenú skupinu určenú pre prijímanie týchto hovorov alebo do hlasovej pošty.    

 Premostené zobrazenie – je kópiou zobrazení navzájom spriaznených telefónov. Pre príklad: 

Sekretárka si moţe zobraziť s kým šéf volá a zaznamenať si číslo. 

 Zobrazovanie hovorov – Ak systém pracuje na kľúčovej platforme, moţete si zobraziť kto je práve 
obsadený, kto má voľnú linku a kto práve telefonuje. 
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 Selektovanie hovorov – táto funkcia umoţnuje odmietnuť alebo prijať medzinárodné a 

vnútroštátne hovory, ich vytáčanie a to určenej skupine uţívateľov v systéme.   

 Zobraz volajúceho  – umoţnuje zobraziť číslo volajúceho podľa medzinárodného dekódera CLIP 
(Caller Line Identification Presentation)  alebo ANI (Automatic Number Identifier) . Pri 
analógových telefónoch sú tieto formáty konvertované pre zobrazenie na analógových 

telefónoch. CLIP/ANI je taktieţ moţné sledovať pomocou programu Phone Manager a PC TAPI 
rozhranie. Taktieţ sa pouţíva na pridelenie mien k jednotlivým číslam, takţe ľahko rozpoznáte 
kto vám vlastne telefonuje.  

 Pohotovosť – umoţnuje ktorémukoľvek uţívaťeľovi vytočiť krátky kód a rýchlo sa kontaktovať s 
pohotovosťou, ochrankou, políciou či hasičmi.  

 Hlásenie pre skupiny – moţete si vybrať skupinu ľudí, ktorá bude prijímať hlásenie cez ich 
reproduktor na ich digitálnych telefónoch, ak sú zapnuté.  

 Prehrávaj hudbu – systém podporuje obidva druhy- externé a interné prehrávanie hudby počas 

čakania na linke. Vnútorný zdroj pracuje vo WAV formáte s kapacitou do 30s záznamu. WAV 
formát je štandardný pre prehrávanie hudby, čo vám umoţní jednoduchú zmenu pre potreby 
zákazníkov. Zvukový súbor môţete nahrať na compact flash kartu vo vašom IP406v2 systéme 
alebo pomocou TFTP servera cez IP sieť. Externý zdroj je jednoducho zapojiteľný cez 3,5 mm 
jack základných jednotiek IP406 V2 a IP412. 

 Skupinová klapka – umoţnuje pouţiť rovnaké číslo klapky pre viacero telefónov.    

 Lubovoľné prihlásenie – uţívaťeľ sa moţe prihlásiť do ľubovoľného analógového či digitálneho 

telefónu v systéme a uskutočnovať či prijímať z neho hovory.   

 Presmerovanie prichádzajúcich hovorov – štandardné presmerovanie hovorov, kde operátor 
rozhoduje kde bude hovor presmerovaný. IP Small Office podporuje inteligentné presmerovanie 
podľa určitých kritérií, akými sú čísla volajúcich, podľa toho či ich systém podporuje CLIP/ANI 

štandardy, ďaľej či sa jedná o DDI/DID alebo ISDN MSN presmerovanie, hlasový alebo dátový 
hovor. Systém dokáţe taktieţ rozoznávať predvoľby, ak si prajete aby na určitú skupinu ľudí z 
určitej časti krajiny odpovedali priradený pracovníci. Táto funkcia podporuje aj ―nočné 
presmerovanie‖, závisle od denného času.  

Ak je presmerovanie nastavené na rovnakú linku, moţete si určiť prioritu ktorú linku systém 
priradí skôr.  

 Upozornenie na čakajúci hovor – tu moţete nastaviť aktiváciu alebo deaktiváciu upozorňovacieho 
tónu ak je uţívateľ na linke a iný účastník sa mu snaţí dovolať.  

 Náhradné presmerovanie – nakonfigurovaním náhradného presmerovania moţete získať niţšie 

telefónne minútové sadzby. Pre príklad lokálne hovory moţu ísť cez jedného poskytovaťeľa 
telefónnych sluţieb a medzimestské či medzinárodné cez iného, kde sú tarify výhodnejšie.   

 Maximálna dĺžka hovoru – dovoľuje systému kontrolovať maximálnu dĺţku hovoru v závislosti od 

čísla volaného. Túto funkciu moţete pouţívať napriklad pri hovoroch do mobilných sietí alebo 

dátových hovoroch.  

 Nočná služba – ak je vyčlenená skupina v nočnom móde, bude dočasne nedostupná. Účastníci 
volajúci tejto skupine budú počuť obasadzovací tón alebo budú presmerovaný na hlasovú poštu. 

Tu je moţné nastaviť si presmerovanie, ktoré bude presmerovávať hovory mimo kanceláriu k 
vám domov alebo na mobil.  

 Odchádzajúce hovory – Ak voláte mimo vnútorného prostredia kancelárie či pobočky, systém 
najprv skontroluje zadané číslo či sa jedná o interný hovor. Ak nie, systém skorntoluje či je 

číslo funkčné. Ak volané číslo nieje vnútorné a nie je to ani hovor v rámci inej pobočky, systém 
ho vyhodnotí ako externý hovor. V takom prípade si systém moţe vypýtať kód pre externé 
volanie. 
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 Osobitné čísla faxov – faxy moţu byť zapojené individuálne alebo pre skupinu uţívateľov. Ak je fax 

pouţitý pre skupinu uţívateľov, pri rôznych faxových číslach bude tento fax doručený jedému 
prístroju. Pri prijímaní takéhoto faxu to systém rozpozná, a upovedomí toho uţívateľa, ktorému 
bol fax odoslaný. 

 Čakanie v rade – čakanie v rade umoţnuje podrţať čakajúce hovory na linke pokiaľ sa jedna z 

liniek neuvoľní a odpovedať na hovor. Pokiaľ účastník čaká v rade na linke, môţu mu byť 
prehrávané vopred predvolené odkazy. 

 Čakanie v rade na požadovanú osobu– ak je pri presmerovaní hovoru číslo obsadené, a čakajúci 
chce hovoriť len s tou jedinou osobou, hovor moţe byť zaradený do zoznamu čakajúcich len pre 
toto jedno číslo, a následné zodpovedaný keď sa linka uvoľní.  

 Krátky kód – umoţnuje vytočiť číslo rýchlejišie ako pri beţnom zadávaní. Táto funkcia vie ušetriť 
veľa z vašeho drahoceného času. Krátky kód sa dá nakonfigurovať na vašom telefónnom 

prístroji alebo systémom. 

 SIP trunky – (Session Initiated Protocol) - SIP dovoľuje vyuţiť nové sluţby poskytované 

internetovými poskytovateľmi telefónneho spojenia. Pri týchto sluţbách moţete ušetriť 
významnú časť výdavkov v porovnaní so štandardnými analógovým a digitálnymi trunkami..  

Časové profily – umoţnuje nastaviť časové profily, podľa ktorých sa bude systém správať a 
presmerovávať hovory. Pri zmene časového profilu práve prebiehajúce hovory nebudu zrušené, 

moţte ich pokojne vybaviť.  

 Vizuálny hlas – ponúka prepojenie s hlasovou poštou pomocou tlačidiel s grafickým zobrazením na 
displeji. Rýchly prístup k často pouţívaným príkazom ako Prehraj, Uloţ, Vymaţ, Preskoč atď.  

 

Pomocné vstavané aplikácie 

Phone Manager 

Phone Manager ponúka pohodlnú kontrolu telefónneho terminálu z vašeho PC. Moţete ho získať v 3 
verziách, Phone Manager Lite, Phone Manager Pro a Phone Manager PC Softphone. 

Pre Phone Manager Lite a Phone Manager Pro sú veľmi podobné PC zaloţenému IP Soft Phone okrem 

toho, ţe konverzácia funguje cez štandardný telefónny terminál a nie cez zvukovú kartu.  

Phone Manager Lite (dodávaný štandardne) dáva všetkým zamestnancom prístup k funkciám a 
výhodám, ktoré mali predtým len zamestnanci veľkých telefónnych 
centier alebo spoločností utrácajúcich veľké peniaze za patenty na 
kaţdom jednom telefóne. Pouţívaním analógového a digitálneho telefónu 
spolu s PC na vašom stole vám umoţní získať kontolu nad vašimi 
hovormi cez Phone Manager. Moţete si vybrať niekoľko grafických 

variácií podľa toho ktorú preferujete.  

CLI/ANI funkcie sú nainštalované ako štandardné a tak si moţete 
jednoducho pozrieť kto vám volá ešte predtým ako telefón zodvihnete. 
Číslo volajúceho a meno (ak je priradené v adresári) sú prehľadne 
zobrazené na displeji vášho PC a tak uţ vopred viete čoho sa asi bude týkať. Displej taktieţ zobrazuje 
aktuálne vytočené číslo, ktorému moţete priradiť meno v adresári, a tak ľahko viete ţe voláte 

obchodnému oddeleniu, servisu či do kuchyne.  

Pamäť Phone Managera zaznamenáva všetky vaše prijaté, volané a zmeškané hovory. Rýchlym 
dvojklikom na hociktorý z týchto hovorov moţete obnoviť hovor, a tak ľahko vybavíte zmeškané 
hovory alebo opatovne vytočíte volané čísla. Phone Manager vás tieţ upozorní ak vám bola doručená 
nová hlasová pošta, ktorú zobrazí spolu so zatiaľ nevypočutou poštou.  
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Ak mate nainštalovaný Microsoft Live Communications Server (LCS), uţívatelia Phone Managera moţu 
vidieť status svojich kolegov (online, preč, offline) a posielať okamţité správy. Ak je váš kolega na 
linke a má obsadené číslo, moţete mu poslať takúto rýchlu správu a upovedomiť ho ţe na linke čaká 
dôleţitý hovor. 

Phone Manager Pro je postavený na Phone Manager Lite s týmito extra funkciami: 

 Integráciou s Contact Management balíkmi (Outlook, Goldmine, ACT! and Maximizer) pre 
uľahčenie vyskočenia pop-up okna s detailami volajúcich. Počas prebiehajúceho hovoru moţete 
zaznamenať potrebné informácie do adresára k jeho menu.  

 

 Hlasovú poštu s intuitívnou kontrolou a IP Office módy. 

 

 Nastavenie privítania v hlasovej pošte: Uţívateľ moţe nahrať aţ 9 osobných uvítaní ktoré budú 

prehrávané podľa zadaného kľúča. Kľúč moţe byť nakonfigurovaný pre interné hovory, externé 
hovory, obsadzovací tón a ak nedvíha. Moţete tu tieţ nastaviť dočasné uvítania funkčné do 30 
dní, ako napríklad veselé vianoce a pod. Keď čas vyprší, uvítanie prejde do pôvodného formátu.  
Platí len pre VoiceMail PRO Intuity mód.  

 

 Osobné uvítanie hlasovej pošty pre rôznych účastníkov: Voicemail Pro má teraz novú schopnosť 
špecifikovať aţ tri čísla ako operátor, kolega, mobilný telefón a pod. a uvítat ich rôznym 
uvítaním.  

 Agent Mode funkcia, ktorá dáva fukcionalitu kontaktného centra bez potreby špeciálne 
navrhnutého osobitého centra, s moţnosťou prihlásiť sa a odhlásiť. Ak váš Phone Manager 
disponuje VoIP, moţete pracovať s funkciami kontaktného centra jednoducho z vášho PC.  

 Monitorovanie čakania v rade 

 Rázne zvonenie: Dovoľuje nastaviť silnejší alebo iný tón zvonenia k poţadovaným číslam. Tento 
tón moţe byť následne prehrávaný aj cez reproduktory vášho PC tak, aby ste ho bezpečne 

počuli. Takto moţete ľahko rozpoznať dôleţité hovory od beţných.  

 Zapisovanie prichádzajúcich hovorov 

 Ovládanie otvárania dverí 

 Čas hovoru 

 Konferenčné centrum, ktoré umoţnuje Phone Managéru byť integrovaný s IP Office konferenčným 

centrom. Toto umoţnuje uţívateľom Phone Manager Pro rezervovať si či pridať sa do web 
konferencie. Poznámka: Táto funkcia je prístupná iba ak ju povolil administrátor a máte 
nainštalované konfernečné centrum.  

 Kompaktný mód ktorý šetrí miesto na monitore potrebný pre normálny chod aplikácie. Ak máte 

aktivovaný kompaktný mód, vysúvacie okno vás upozorní na nový hovor a umoţní prezrieť si 
jeho detaily ako telefónne číslo a meno a odpovedať na hovor. Uţívateľ sa moţe jednoducho 
prepínať medzi štandardým a kompaktným módom.  

 Paralelne rýchlovytáčanie umoţnuje uţívaťeľom vytočiť naraz viacero čísel v jednej skupine ako 

napríklad obchodné oddelenie. 10 tabuliek, kaţdá so 100 ikonami.  
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IP Office Phone Manager Pro 

 

 

Soft Konzola 

GUI Windows Operátor konzola nazývaná tieţ ‗SoftConsole‘ je aplikácia pracujúca na vašom PC v 
spolupráci fyzického telefónu. Bola navrhnutá pre posilnenie vášho biznisu cez zlepšený operátorský 
servis. Funkcie Soft Konzoly umoţnujú operátorovi za pomoci správnych informácií uprednostnené 
vybavovanie hovorov a primeranú odpoveď volajúcemu. Operátor moţe udrţiavať volajúceho na 

monitore a sledovať koľko hovorov čaká na jeho linke prípadne ich presmerovať na iné mieto v rámci 
firmy. 
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Soft Konzola bola navrhnutá pre jednoduchú prácu s ňou, počas ktorej moţete prehľadne sledovať na 
monitore čo sa práve deje. Moţete si vybrat z celej skály grafických zobrazení podľa toho čo 
preferujete. Konzola je rozdelená do týchto podčastí‖ 

Hlavné menu – príkazy a funkcie sú prístupné cez menu. Niektoré z funkcií sú prístupné len v 
prípade určitých situácií napríklad ked bol hovor prijatý. Funkcie: 

 

 Prihlásenie 

 Uloţ profil 

 Nový hovor 

 Odpovedz na hovor 

 Podrţ hovor 

 Presmeruj hovor 

 Hovor presmerovaný 

 Obnov presmerovanie 

 Konferencia 

 Zruš hovor 

 Strana 

 Nahraj hovor 

 Kompaktný pohľad 

 Číselná klávesnica 

 Vstúp do konfernečnej miestnosti č. 1 

 Vstúp do konfernečnej miestnosti č. 2 

 Moţnosti 
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Panel detailov hovoru – Panel detailov hovorov na ľavo ukazuje informácie práve prebiehajúceho 
hovoru ktoré obsahujú: 

 Meno volajúceho – Systémový názov adresára súvisiaci s číslom volajúceho. 

 Číslo volajúceho – Telefónne číslo pôvodcu hovoru. 
 Volané meno – Systémové meno uţívateľa alebo skupinové meno súvisiace s volaným 

číslom.  

 Volané číslo – číslo, na ktoré je prichádzajúci hovor v systéme presmerovaný. 
 Status hovoru – stanovuje progres hovoru. Okraj okolo panela mení farbu, čím indikuje 

status hovoru.  
 Trvanie hovoru – čas, počas ktorého hovor prebieha. 
 Záznamy – táto plocha zobrazuje údaje alebo informácie o hovore, napr. o tom, keď sa 

hovor vráti, pretoţe naň nikto neodpovedal. Ak je k hovoru pripojená poznámka, detaily 
sú zobrazené na poznámkovej ploche.  

Panel adresára – panel adresára na pravej strane zobrazuje nasledovné informácie: 

 Adresné údaje – obsahujú uţívateľov IP Office, skupinových uţívateľov a externých uţívateľov 
(Nie uţívateľov IP Office) 

 Osobné detaily adresných údajov – obsahujú uţívateľov IP Office, skupinových uţívateľov 
a externých uţívateľov (Nie uţívateľov IP Office) 

Detaily o konferenčnom hovore – keď si operátor praje dohliadať nad transferom. 

 

  

Skript súbor – keď je skript súbor konfigurovaný buď na volajúce alebo volané číslo. Napríklad jeden 

operátor môţe odpovedať na hovory v mene viacerých spoločností. Môţe sa vytvoriť skript súbor 
s detailmi spoločnosti, aby sme zabezpečili vybavenie hovoru v mene správnej spoločnosti. Skript 
súbor sa zobrazí kedykoľvek, keď spoločnosť príjme hovor.  

Konferencia – počas SoftConsole hovorov môţe prebiehať konferencia alebo sa môţe uskutočniť 
pomocou dvoch konferenčných miestností: 

 Konferenčné podržané hovory – Operátor môţe konferenčne spojiť hovory, ktoré sú podrţané 
na linke. Všetky takéto hovory budú spojené. 

 Konferenčná miestnosť – Operátor môţe usporiadať aţ dve konferenčné miestnosti, 
zahrňujúce detaily o hostiteľovi konferencie spolu s moţnosťou rozoslania pozvánok 
delegátom (automatické pozvánky sa môţu vytvárať v spolupráci s Voicemail Pro, pre viac 
detailov pozri sekciu Výkonná konferencia). Status delegátov je zobrazený v konferenčnej 
miestnosti nasledovne: Pozvaný, Nepozvaný, Pripojený, Odpojený, Nedostupný. 

Panel čakajúcich – panel čakajúcich zobrazuje grafickú informáciu pomocou najnovšieho 
dynamického stĺpovitého grafu, ktorý v určitom poradí označuje číslo a status externých hovorov 
podrţaných na linke. Môţeme zostaviť aţ 8 telefonických usporiadaní prichádzajúcich hovorov.  
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Panel podržaných hovorov – panel podrţaných hovorov umoţňuje operátorovi vybaviť všetky 
podrţané hovory. Hovory sa objavia ako zoznam v paneli. Operátor môţe uskutočniť nasledovné 
funkcie: odpovedať na zvýraznený podrţaný hovor, odpovedať na najdlhšie podrţaný hovor, podrţané 
hovory konferenčne prepojiť (pozri konferenčnú sekciu hore) alebo môţe presunúť podrţané hovory.  

Busy Lamp Field (BLF) panel – BLF panel zobrazuje ikony, ktoré označujú status vybraných 
uţívateľov. Kaţdá ikona poskytuje informácie o individuálnych uţívateľoch ako napr.: neprečítané 

hlasové správy uţívateľa, informácie o statuse uţívateľa ako napr. zaneprázdnený, DND, Posunutý 
vpred, ktoré môţeme zostaviť na označenie rôznych skupín BLF ikoniek.   

Parkovací panel slotov – parkovací panel slotov môţe obsahovať aţ 16 systematických slotov so 
špecifickým parkovaním ID pre kaţdý slot.  

História hovoru – Soft konzola histórie hovorov môţe uchovávať nahrávku aţ 100 (prichádzajúcich, 
odchádzajúcich a zmeškaných) hovorov. 

Políčko zobrazujúce status– Ukazuje aktuálny status systému. Políčko je rozdelené do štyroch 

sekcií, ktoré znázorňujú: aktuálny status spojenia, aktuálne meno profilu, informačné správy napr. 
výstraţné informácie a číslo novej hlasovej pošty pre operátora.  

Konfigurácia Soft konzoly 

Soft konzola má nadbytok konfiguračných alternatív pre operátora. Pomocou nich moţno pouţiteľnosť 

podľa preferencií kaţdého operátora zosobniť a ušiť na mieru. Dostupné sú nasledovné konfiguračné 
alternatívy: 

 Prichádzajúce hovory – toto okno umoţňuje operátorovi spravovať adresár lokálnej Soft konzoly 

a to vytváraním, editovaním a mazaním záznamov z vybraného adresára. Operátor takisto môţe 
spájať skript alebo media súbory s kaţdým špecifickým záznamom.   

 Režim čakania – toto okno umoţňuje operátorovi zostavovať okno čakania, obsahujúce aţ 8 

vybraných poradových skupín, ktoré zahŕňa aj opätovne volané hovory. Poradia sa môţu vytvárať, 
editovať a mazať a operátor ich môţe umiestňovať do okna čakania podľa vlastného uváţenia, čo 
je výhodou.  Vedenie dozerá na status čakania a operátorovi umoţňuje vytvárať rôzne výstraţné 
ohraničenia ako napr. počet hovorov v poradovníku, najdlhši čas čakania. Poznámka: media súbor 
môţe sprevádzať výstraha. 

 Parkovacie sloty – toto okno umoţňuje operátorovi usporiadať sprístupnené parkovacie sloty 
v celom systéme, maximálne 16. Operátor môţe určiť sled kľúčov prístupu do kaţdého 
parkovacieho slotu ako aj miesto, kde sa na parkovacom paneli slotov ukáţu.  

 BLF skupiny – toto okno umoţňuje operátorovi vytvárať a editovať BLF skupiny. 

 Vstupný záznam – toto okno umoţňuje operátorovi vytvárať aţ dva vstupné záznamy. 

 Adresáre – toto okno umoţňuje operátorovi vytvárať prístup k nasledovným adresárom: 
k adresáru miestnej Soft konzoly, adresáru IP Office a kontaktom Microsoft Outlook. Operátor 

môţe takisto rozhodovať o tom, ktoré oblasti sa zobrazia v kaţdom jednom zázname.  

 Konferencie – Toto okno umoţňuje operátorovi zostaviť meno dvoch konferenčných miestností. 

Toto  meno sa objaví na displejoch telefónov účastníkov v konferenčnej miestnosti (maximálne 10 
znakov).  

 Usporiadanie klávesnice  – toto okno umoţňuje operátorovi určiť klávesové skratky pre funkcie 

Soft konzoly.  

 Klávesové opatrenia – toto okno umoţňuje operátorovi špecifikovať predvoľby, keď sú zadané 
abecedné a číselné znaky.  

 - Abecedné stlačenie kláves : začne vyhľadávať adresáre alebo otvorí okno vysvetlivky hovoru. 

 -  Číselné stlačenie kláves: začne vyhľadávať adresáre alebo otvorí vyklápací telefónny blok 

– Numeric Keystrokes: Begin directory search or Open pop-up dial pad 
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 Vzhľad – toto okno umoţňuje operátorovi zmeniť vzhľad písma, plochy a farby okna 

hovorov Soft konzoly.  

 Ukladanie – Toto okno umoţňuje operátorovi uloţiť zmeny v konfigurácii Soft konzoly 

automaticky alebo manuálne. 

 Soft konzola – alternatíva, ktorá sa Soft konzole umoţňuje minimalizovať do systémového bloku.  

Administratíva Soft konzoly  

Soft konzola má administračný spôsob, ktorý operátorovi umoţňuje vytvárať nasledujúce 
nastavenia: 

 Zmena a vytvorenie šablón – Soft konzola prichádza s troma nastavenými šablónami, 

ktoré sa môţu zmeniť. Tieţ sa môţu vytvárať nové šablóny.  
 Kontrola panelov – BFL panel, panel podrţaných hovorov a parkovací panel slotov sa 

môţu zablokovať alebo sa nebudú môcť prezrieť len vtedy, keď to zneprístupní operátor.   

 Zmena správcovského hesla 

 Editácia operátorských profilov – kaţdý operátor môţe mať osobný profil, ktorý môţe 
vytvoriť správca.  

 Špecifikácia maximálnej dĺţky telefonických záznamov – IP Office podporuje mnoţstvo 
rôznych koncoviek napr. jednoduché spojovacie sety, 20xx, 2400, 4400, 5400, 6400, 
4600 a 5600. Majú rôzne veľkosť obrazoviek, čo znamená, ţe administrátor je schopný 
priestor telefonických záznamov ušiť na mieru a to na základe vyuţívaných koncoviek.  

PC požiadavky Soft konzoly 

Ethernet PC Microsoft Windows 2000 Professional SP4, XP Professional SP 2 operačné systémy 
v spolupráci s TCP/IP pripojením do siete. Na systéme môţu byť spustené maximálne 4 Soft 
konzolové aplikácie. 

 

Organizovanie konferencií 

Problém, ktorý je známy asi kaţdej organizácii sa týka efektívnej komunikácie. Čoraz viac ľudí 
vykonáva svoju prácu z miesta svojho domova alebo externe. Ako si môţete byť istí, ţe vaši 

pracovníci pracujú naozaj efektívne a udrţiavajú medzi sebou kontakt, keď sú od seba vzdialení 
časovo aj distančne? Niektoré spoločnosti si platia prevádzkovanie niektorých sluţieb ako napr. 
účtovníctva a logistiky. Ako si môţete byť istí, ţe vystupujete ako skutočná jednotná firma? 
Organizácia audio konferencií poskytuje jednoduché a efektívne riešenie. 

Audio konferencia zjednodušuje účasť kľúčových ľudí na zasadnutí bez ohľadu na to, kde sa 
nachádzajú a to s minimálnym prerušením ich práce.  Reaguje na všetky problémy, s ktorými sa 
firmy stretávajú:  

 Veľa stretnutí a málo dostupného času 
 Narastajúci tlak z potreby byť na dvoch miestach naraz  
 Cestovné obmedzenia v dôsledku limitovaného rozpočtu alebo rizika (napr. terorizmus) 

Organizácia konferencií prináša nasledovné výhody: 

 Zníţenie cestovných nákladov a menej strateného času 
 Zvýšená produktivita práce a personálna bezpečnosť 
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 Efektívnejšia prevádzka, zaloţená na kratších projektových časoch a podpore disperzných 
organizácií ako kompletnom dodávateľskom reťazci.  

Ba čo viac, návrat investícií je veľmi rýchly, pretoţe sluţba organizovania konferencií je jednou zo 
zabudovaných funkcií IP Office.  

IP Office konferenčné riešenie 

Avaya IP office konferenčné riešenie umoţňuje účasť početných lokalizácií na jednej audio 

konferencii. Umoţňuje zúčastnenému personálu a externým stranám (či uţ odborným inţinierom, 
obchodnému personálu na cestách, zákazníkom či dodávateľom) naplánovať konferenčné hovory 
v predstihu alebo v prípade potreby konferenčné hovory ad hoc. 

IP Office Voicemail Pro tvorí na IP Office doplnok vstavaného zariadenia konferenčného mostu. 
Dopĺňa ho o okamţité poradenské sluţby ako aj sluţbu ţiadania PIN bezpečnostných kódov. Napríklad 
ak sa konferenčné hovory uskutočňujú pravidelne, Voicemail Pro môţe mať pred programované 
telefonické obehy pre týţdenné konferenčné hovory, napr.: utorňajšie hovory medzi 14 – 17 hodinou 
s PIN kódom 1234 sú týţdenné hovory predaja, atď... Okrem toho, ak sú početné konferenčné hovory 

naplánované, uţívatelia si môţu alternatívne vybrať vyhovujúci, prostredníctvom jednoduchého 
menu. Ak uţívatelia narazia na nejaký problém, hovory môţu byť automaticky presmerované 
operátorovi, ktorý je pripravený vám pomôcť.  

A navyše, (ak je CLI/ANI informácia poskytovaná prostredníctvom siete), VoiceMail Pro umoţňuje 
kontrolu CLI/ANI pre väčšiu bezpečnosť.  

IP Office konferenčná kapacita 

IP Office zariadenie poskytuje maximálnu konferenčnú flexibilitu. Dnešný IP406 V2 Office systém a IP 
Office 500 systém môţe zabezpečiť konferenciu aţ pre 64 účastníkov naraz alebo umoţňuje aţ 21 

trojdielnych konferencií, tri 21-členné konferencie alebo nejakú inú rovnakú kombináciu. IP412 Office 
systémy môţu zabezpečiť konferenciu aţ pre 42 trojdielnych konferencií alebo 2 x 64 účastníckych 
konferencií. Táto jedinečná kapacita IP Office  je perfektná pre brífingy. To znamená, ţe si uţ od 
vykonávateľa sluţby nemusíte prenajímať drahé konferenčné mosty: namiesto toho bude IP Office 
hostiteľom vašej konferencie. Poznámka: termín účastník konferencie sa vzťahuje aj na interných aj 
externých volajúcich.  

Regulačné konferenčné kapacity 

Nasledovná tabuľka ukazuje maximálny počet účastníkov počas volania cez rôzne typy pripojení, 
dostupných cez IP Office:  

 

Maximálny 
počet 
účastníkov 

IP Office – 
Small Office 
Edition IP406 V2 IP412 

IP Office 
500 systém 

T1/PRI-T1 6 48/46 96/92 64/64 

IP 6 30 60 64 

Interní užívatelia 6 64 2x64 64 

Total max. 6 64 2x64 64 
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Požiadavky na VoiceMail Pro (ak sú potrebné PIN kódy alebo poradenstvo): 

VoiceMail Pro poskytuje okamţitú linku a PIN kódy pre bezpečnosť. Toto zariadenie si jednoducho 

vyţaduje VoiceMail Pro systémovú licenciu, ktorá ponúka súčasný prístup 4 ľudí, napr. 4 účastníci 
môţu zadať PIN, alebo môţu byť prihlásení súčasne. Len čo sú na konferenčnom moste, VoiceMail Pro 
porty sú pre ostatných uţívateľov voľné. Ak sú poţadované ďalšie súčasné prístupy, môţu sa pridať 
ďalšie VoiceMail Pro licencie (aţ 10 portov na IP Office – Small Office Edition, 20 portov na IP406 V2 
a 30 portov na IP412 a systém IP Office 500).  

IP Office konferenčné funkcie 

IP Office poskytuje nasledovné funkcie a výhody týkajúce sa konferencie: 

 Nevyžaduje sa žiadne špeciálne konferenčné zariadenie – potrebujete len IP Office systémovú 
jednotku s niekoľkými digitálnymi trunkami/VoIP kanálmi ako externí účastníci (rovnako aj 
Voicemail Pro PIN kód). 

 Ľahké použitie – jednoducho vytočte priame číslo pridelené ku konferenčnému mostu, 

v prípade potreby zadajte PIN a ste spojený s konferenciou! 
 Kontrola konferencie z IP Office telefónneho manažéra Lite a Pro – konferencie ad hoc len s 

niekoľkými účastníkmi, môţe personál zorganizovať okamţite a to pozvaním externých 
účastníkov a ich umiestnením na konferenčný most. Vďaka IP Office telefónnemu manaţéru,  
môţe podnecovateľ konferenciu kontrolovať: CLI/ANI číslo (ak sa vyţaduje aj skupinové číslo) 
kaţdého účastníka sa zobrazuje pomocou konferenčného okna telefónneho manaţéra. 
V prípade potreby môţe ona/on selektívne ukončiť s ktorýmkoľvek účastníkom hovor. 

 Telefónne príkazy – Externý pracovníci môţu uskutočňovať pripravené konferenčné hovory 
z akéhokoľvek telefónu s tónovou voľbou, zadať PIN kódy a vybrať menu. 

 Špeciálne privítanie – zaznamenáva  osobné konferenčné privítania.  
 Konferenčný vstupné/výstupné tóny – jednoduché pípnutie pri vstupe/dvojité pípnutie pri 

výstupe. 
 Nahrávanie konferenčných hovorov – manuálne nahrávanie spustené uţívateľom na IP Office 

cez telefónny manaţér, digitálny/IP displejový telefón alebo krátkym kódom (vyţaduje sa 
VoiceMail Pro). 

 Bezpečnosť – aby sa zabránilo neoprávneným prístupom na konferenčný most, môţu sa 
nastaviť PIN kódy, CLI/ANI triedenie čísel ako aj časové a dátové profily a to všetko pouţitím 
IP Office Voicemail Pro.  

 Súkromie – v prípadoch, keď je rozhodujúca bezpečnosť hovorov, je jediným spôsobom 
zabezpečenia súkromia vnútropodniková konferencia.  

 Vzdialený manažment – umoţňuje nezávislej osobe ovládať zariadenie konferenčného mostu 
z akéhokoľvek miesta. A navyše kompletné IP Office riešenie – telefónny systém, hlasová 
pošta, CTI server, prípojky, firewall a DHCP server – to všetko môţe byť ovládané pomocou 
jednoduchého zariadenia nazvaného IP Office manaţér.  

 

Konferenčné stredisko  

Integrovaná konferenčná funkčnosť na IP Office sa môţe značne vylepšiť pridaním konferenčného 
strediska. Táto voliteľná aplikácia je webovým softvérovým balíkom, ktorý spočíva v dvoch častiach: 

 
 „Plánovač konferenčného strediska― na zabezpečenie konferencií. 

 „Web klient konferenčného strediska― na doplnenie audio konferencie o webové zariadenie.  
 Plánovač môţe webový klient nezávisle pouţívať. Konferenčné stredisko tieţ vzájomne pôsobí 

so Soft konzolou a telefónnym manaţérom.  
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Plánovač konfernečných hovorov 

Plánovač konferenčných hovorov umoţnuje uţívateľom vytvoriť si alebo zarezervovať konferenčný 
hovor cez Web Client. Plánovač ponúka bezpečný konferenčný hovor aj napriek tomu ţe sa ľahko 
nastavuje. Konferenčný hovor je vytvorený potom, ako sú všetky čísla zadané v plánovači dostupné. 
Po vytvorení plánu pre konferenčný hovor sú uţívatelia v ňom zahrnutý pre určitý čas a deň, takţe sa 

nemôţe stať, ţe niekto zaregistruje 2 krát rovnakého uţívateľa pre rôzne hovory. Pri čakaní na 
pripojenie všetkých účastníkov konferenčného hovoru je moţné prehrávať hudbu. 

 

 

 

Prístup k Web plánovaču vyţaduje, aby mal uţívateťľ povolený prístup administrátorom a mal prístup 
na internet spolu s nainštalovaným prehliadačom Internet Explorer 6.0 a vyššej verzie. Ţiadny iný 
softvér nebudete potrebovať. Dp plánovača konferenčných hovorov môţete zahrnúť neobmedzené 
mnoţstvo uţívateľov. Potom čo sa zaregistrujete, uţívateľ má prístup k všetkým informáciám 

potrebným pre vytvorenie alebo rezervovanie konferenčného hovoru, uţ rezervovaným a 
neuskutočneným konferenčným hovorom.  

Uţívateľ ktorý vytvára plán konferenčného hovoru, môţe ku kaţdému účastníkovi pridať dodatočné 
informácie ako e-mail a ich telefónne číslo. Následne je moţné poslať e-mail všetkým osobám 
zúčastnujúcich sa konferenčného hovoru aby potvrdili tieto informácie. Často pouţívané sú meno 
alebo prezývku, pozíciu, číslo predvoľby, login v pípade ak je konferencia chránená heslom a heslo.  

Konferencia môţe byť potvrdená pre vybraných účastníkov cez Hlasové potvrdenie konferencie. Toto 

umoţnuje  VoiceMail Pro vytočiť čísla vybraných účastníkov v dobe začatia konferencie a spojiť ich s 
konferenčným hovorom ak na hovor odpovedajú.  

Ak si chcete získať vačšie zabezpečenie takéhoto konferenčného hovoru, moţete si pre jednotlivých 
účastníkov vygenerovať PIN čísla, systém potom účastníkov prepojí a zobrazí ich v aplikácii Web 
Klient. Ak si prajete aby meno kaţdého účastnáíka bolo vyhlásené, VoiceMail Pro to môţe urobiť za 
vás alebo dať kaţdému účastníkovi na toto priestor. Na konci konferencie bude meno kaţdého 

odchádzajúceho člena konferencie opäť vyhlásené.  
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Pre jednoduchú a rýchlu konfiguráciu konferenčného hovoru vo vačšom podniku s viacerými 
pobočkami si moţete vyhľadať jednotlivé čísla uţívateľov v Adresári pobočky. Adresár pobočky je 
prístupný dvoma cestami: cez „môj profil― alebo cez Pridaj/Obnov účastníkov konferenčného hovoru.  

Konferenčné šablóny sa pouţívaju pre rezerváciu opakujúcich sa konferencií, kde sa zachovávajú 

všetky informácie ako identifikácia, PIN čísla okrem času a dňa konania sa konferencie. Pri pouţívaní 
konferenčných šablón ušetríte spústu času zadávaním informácií. Hneď ako si šablónu vytvoríte, 
môţete ju uloţiť a ľahko sa k nej dostať.  

 

 

 

Uploadovanie súborov umoţnuje automaticky uploadnúť prezentáciu ktorýmkoľvek účastníkom 

konferencie. Stačí vám nato Microsoft PowerPoint presentation, Excel alebo Word ktoré budú 
automaticky skonvertované pre upload serveru Konferenčného Web Centra. Nástroje pre upload 
súborov sú prístupné oboma aplikáciami, Web klient a Plánovačom. Súbory môţu byť uploadované 
a aj zdieľané počas konferencie, po konferencii sú odstránené zo servera.  

Administrátor systému si moţe vygenerovať štatistické informácie o pouţívaní konferenčných hovorov 
a informácie o individuálnych účastníkoch. Táto štatistika zobrazí detailné informácie o Názve  

konferencie, dni čase a dĺţke konania, počte účastníkov. Ak pri konferencii hlasujete cez Konference 
Web klienta, zobrazia sa vám aj hlasy pri jednotlivých otázkach a účastníkoch.  

Zhrnutie čo všetko Konferenčné centrum klienta ponúka: 

 Nástroje pre rezervovanie konferencie a účastníkov 

 Schopnosť zapnúť Len počúvaj mód alebo hovor a počúvaj 

 E-mailové pripomienky prevšetkých účastníkov 

 Vytočenie účastníka pred začínajúcou sa konferenciou 

 Vyhlásenie mena účastníkov keď prichádzajú alebo odchádzajú. 

 Unikátny ID kód pre zabespečenie 

 Unikátny PIN kód pre kaţdého z účastníkov pre zabespečenie autentickosti 
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 Štatistické informácie o vyuţití konferencií a výsledky hlasovaní 

 Uploadovanie súborov 

 

Konferenčné centrum Web klienta 

Pre doplnenie audio konferenecií, hostiteľ má moţnost nastaviť Web podporu. Toto ponúka prepojenie 
s Webom tak, ţe účastníci okrem mena a čísla participujúcich účastníkov moôţu vidieť aj druh 
pripojenia a to len hlasový alebo hlasový s web podporou. Právami participantov sú len volebné 

práva, hostiteľ môţe zadávať otázky a modifikovať kontaktné informácie jednotlivých participantov 
zúčastňujúcich sa konferencie.  

Ak pouţívate Web klienta, hostiteľ moţe takisto modifikovať participantov status z len počúvaj módu 

a hovor a počúvaj módu. Hostiteľ môţe vypnúť tieto módy uţívateľov a prejsť do módu, kedy hovorí 
len on sám. Toto má veľmi dobré vyuţitie pri brífingu alebo skúškach. Po tom ako monológ hostiteľa 
skončí, hostiteľ ich moţe prepnúť naspäť do pôvodného módu. Uţívateľ, ktorý je v len počúvaj móde, 

si moţe vyţiadať právo hovoriť cez Web Klienta.  

S konferenčným centrom Web klienta si moţete medzi uţívateľmi aktivovať web chat a dopisovať si s 
participantmi počas prebiehajúcej konferenie. Participant môţe poslať súkromnú správu inému 
paticipantovi alebo všetkým. Po ukončení konferencie je záznam z chatu automaticky poslaný na e-
mail. 

Uploadovanie súborov umoţnuje automaticky uploadnúť prezentáciu ktorýmkoťvek účastníkom 
konferencie. Stačí vám nato Microsoft PowerPoint presentation, Excel alebo Word ktoré budú 

automaticky skonvertované pre upload serveru Konferenčného Web Centra. Nástroje pre upload 
súborov sú prístupné oboma aplikáciami, Web klient a Plánovačom. 
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Ak prezentujete dokument, hostiteľ má moţnosť zosynchronizovať zobrazovanie dokumentu pre 
všetkých účastníkov konferencie.  

Participanti môţu byť lokalizovaný kdekoľvek na internete alebo extranete pokiaľ majú prístup na Web 
server na ktorom beţí aplikácia Konferenčného centra.  

Prístup ku konferenčnému centru klienta vyţaduje len Internet Explorer 6.0 a vyšší, ţiadne 
downloadovanie aplikácie nieje potrebné. Maximálny počet participantov na jednu konferenciu pre 
web klientov je rovnaký ako pri štandardnom telefónnom konferenčnom hovore a to 64 účastníkov. 
Pre dostatočnú bezpečnosť prístup k Web klientovi moţe vyţadovať od participanta zadanie 
Konferenčného Identifikačného čísla a PIN čísla. Toto pomáha systému urcčiť kto sa práve 
zaregistroval a zobraziť ho na pravej strane manitora.  

Konferenčné centrum Web klienta poskytuje: 

 Aktuálny status participanta (prihlásený, prihlásený do Web klienta, hovor a počúvaj, iba počúvaj). 

 Právo hostiteľa ihneď zmeniť status participanta. 

 Právo participantov v iba počúvaj mode poţiadať o moţnosť hovoriť 

 Vypni/Zapni zvuk pre hostiteľa konferencie 

 Moţnosť pre hostiteľa hovoriť súkromne s jedným participantom počas konferencie 

 Priestor na zobrazovanie prezentácií 

 Poloţ otázku a voľ funkcia 

 Uploadovanie súborov 

 Web chat. 

 

Soft Konzola a jej integrácia 

Operátor vybavený SoftConsole PC aplikáciou moţe zadať konferenciu pomocou ―zober a pusti‖ 
funkcie ak participanti vyuţívajú funkciu Busy Lamp Field (BLF). VoiceMail Pro im potom zavolá a 
pridá ich ku konferencii. Externý uţívatelia budú volaný operátorom a presmerovaný do konferencie. 
Operátor môţe taktieţ presmerovať hovor do konferenčného centra cez aplikáciu Soft konzoly. 

Integrácia Phone Managera do konferenčného centra.  

Uţívatelia Phone Managera sa môţu pripojiť do konferencie alebo sa do nej zarezervovať pomocou 
Konferenčné centrum aplikácie, jednoduchým kliknutím na ikonu pomocou Phone Managera. Takto sa 
dá jednoducho zapojiť do Konfernečného centra Web klienta alebo Plánovača konferenčných hovorov. 
Táato funkcia je však prístupná iba ak vám da nato povolenie administrátora Konferenčné centrum je 

pre vás prístupné.  

Hlasová pošta  

Hlasová pošta je jednou z mnohých ciest pre zvýšenie efektívnosti vo vašom biznise či zlepšenia 
starostlivosti o klienta. Hlasová pošta je ekvivalentom k štandardnému telefónnemu záznamníku na 
kaţdom stole pracovníka. Navyše hlasové správy pomáhajú riadiť pracovníkov ikeď nemajú ţiadny 
stôl a pracujú vo veľkej mobilite.  

Hlasová pošta umoţnuje nechať pre vás odkaz i keď ste mimo kancelárie, daľeko od vášho telefónu 

alebo sa pripojiť na iný telefón. Hlasovú poštu si môţete prehrať lokálne priamo v kancelárii alebo 
pomocou akéhokoľvek telefónu, stačí len zadať váš PIN kód.    
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Daľšou alternatívou je presmerovanie vašej hlasovej pošty na e-mail a uchovávať ju vašim PC. Táto 
funkcia umoţnuje zobraziť dva rozdielne typy hlasovej pošty atriediť ich. Toto vám daľej umoţnuje 
pohodlne počúvať vašu hlasovu poštu ak vám niekto volá, a prehrávať si ju pomocou počítača. Tieţ 
ich môţete preposlať tak ako kaţdý iný e-mail. Plná integrácia s vašim Microsoft Exchange serverom 

a dokonalá kontrola nad hlasovou poštou je zabezpečená pomocou Integrated Messaging Pro 
aplikácioe  

Hlasová pošta, ak ju pouţívate v spolupráci s IP Office Phone Manager aplikáciou vás uistí ţe uţ nikdy 
nezmeškáte hovor od zákazníka a to dokonca aj vtedy, ked sa zákazník rozhodne vám ţiadni hlasovú 
poštu nezanechať. V tomto prípade číslo volajúceho ostane zobrazené v ľavom rohu telefóna alebo 
monitora počítača a moţete ho hneď vytočiť naspäť.  

Všetky z IP Office systémov boli špecificky navrhnuté pre dodanie súťaţivosti vo vašom biznise 

pomocou totálneho komunikačného systému. A preto je helasová pošta štandardom u všetkých IP 
office systémoch: 

Hlasová pošta a jej 5 verzií: 

 VoiceMail Lite 

 VoiceMail Pro 

 VoiceMail vybavená Auto Asistentom (IP Office 500, IP406 V2 a IP Office - Small Office Edition) 

 VoiceMail Pro Messaging  

 Centalizovaný intuitívny Audix/Modular Messaging Voicemail 

VoiceMail Lite je vybavená štandardnou aplikáciou hlasovej pošty s IP Office platformou. VoiceMail 
Pro je postavený na verzii Lite s doplnkovými funkciami ako auto asistent, nahrávanie hovorov a 
pokročilé spracovanie postupov pre presmerovávanie čakajúcich na linke. 

Obidve aplikácie VoiceMail Lite and VoiceMail Pro pracujú pod Windows XP Professional (SP2), 2000 

Server (SP4) alebo 2003 Server PC. 

Komunikácia medzi IP Office a serverom hlasovej pošty prebieha pomocou IP cez LAN pripojenie. 

Ţiadny iný špecifický hardvér nieje potrebný, dokonca ani PC zvuková karta. 

Ak vaše PC nemôţe byť nakonfigurované ako server prehlasovú poštu a ak preferujete ušetriť miesto 
na pevnom disku vášho počítača, potom je pre vás ideálna vstavaná hlasová pošta. Vstavaná hlasová 
pošta pouţíva kompresný modul (VCM) a spolupracuje s IP Office – Small Office edition pre 
poskytnutie vstupu pre hlasovú poštu a automatického pomocníka.  

Server hlasovej pošty je viacjazyčný a ponúka okamţitú zmenu preferovaného jazyka, nezávisle od 

nastavení iných uţívateľov. Takisto, ak uţívateľ telefonuje z externého telefónu, systém ho podľa 
CLI/ANI kódovania rozozná a prehrá mu ponuku hlasovej sluţby v jeho nastavenom jazyku. Toto je 
veľmi uţitočné pri multinacionálnych spoločnostiach.  

Centralizovaná Avaya Intuity™ Audix®/Modulárne odosielanie správ 

Ak IP Office pracuje v DEFINITY®, MultiVantage™, Avaya Communication Manager (ACM) prostredí 
mohlo by byť výhodné vyuţiť  Intuity Audix alebo Modular Messaging pripojených do Definity/Multi-
Vantage/ACM, pre vyuţitie hlasovej pošty pre IP Office uţívateľov. Spojenie medzi IP Office a Definity 
musí byť zabezpčené cez E1 alebo T1 okruh alebo IP trunky pracujúcimi ako QSig servis.  

Posielanie správ cez sieť 

Mnoţstvo organizácií pracuje s rôznymi druhmy systémov na rôznych miestach. V tomto prípade je 
veľmi dôleţité zabespečiť vzájomnu komunikáciu medzi nimi aby kaţdá správa mohla pohodlne 
cestovať medzi systémami.  
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Toto je zabezpečené pomocou IP Office Voicemail Pro pre hlasovú poštu. 

Odosielanie správ cez sieť definuje často pouţívané riešenia pre nastavenie funkcií pre dokonalé 
fungovaniemedzi Avaya systémami hlasovej pošty.  

Sieť IP Office a funkcia Odosielanie hlasových správ cez sieť dokáţe uloţiť konfiguráciu hlasovej pošty 

aţ pre 2000 jej členov, a spolupracuje aj s inými IP Office systémami podoporujúcich funkciu Avaya 
Interchange a Avaya S3210 server. 

Vstavaná Hlasová pošta 

(IP Office 500 systém, IP406 V2 d IP Office - Small Office Edition) 

V domácom prostredí alebo prostredí ako sú male obchody, kde je málo miesta pre PC beţiaci čisto 
pre potreby telefónu bez prestávky, je veľmi vhodné pouţitie vstavanej hlasovej pošty.  

V prípade IP Office Small Edition a IP406 V2, vstavaná hlasová pošta moţe byť nainštalovaná pre 
zabezpečenie hlasovej pošty na vstupnej úrovni. Pri IP Office Small Edition toto vyţaduje hlasovú 
kompresiu kanálu pre kaţdý hovor ktorý zaznamená.  

Maximálny počet uloţených hlasovýchspráv vo vstavanej hlasovej pošte je obmedzený kapacitou 

karty vstavanej hlasovej pošty. Čo je zvyčajne 10 hodín záznamu na Small Office Edition alebo 15 
hodín pri IP Office 500 systéme a IP406 V2. 

 

VoiceMail Lite 

Štandardná plikácia systému IP Office zvládne najviac aţ 4 simultánne hovory. Ak nieste práve v 
dosahu telefúonu, VoiceMail Lite zdvihne a zaznamená hovor. Ak chcete, môţete si nahrať osobné 
uvítanie aby si bol volajúci istý, ţe sa dovolal na správne číslo.  

Zaznamenané správy môţete prehrať ako súvislý záznam hneď za sebou. Takto sa dájú ľahko 

vypočuť všetky správy bez toho, aby ste niakú vynechali či zabudli.  

Ak ste si nevypočuli všetky správy, počet zostávajúcich správ bude zobrazený na displeji vášho 
telefónu alebo Phone Manager aplikácii. VoiceMail Lite vám dokonca moţe pravidelne oznámiť 
zvukovým signálom ţe ste si ešte neprehrali zostávajúce správy. Ak siaj tak neprehátezostávajúce 
správy, Voice Mail Lite ich označí podľa času a dátumu spolu so zaznamenaným číslom. Ak uţ boli 
správy vypočuté, Voice Mail Lite ich po 36 hodinách automaticky vymaţe. Na druhej strane, moţu byť 
uloţené permanentne aţ kým ich nevymaţete.  

Prístup k hlasovej pošte na vašom domácom teleóne je moţný aj z iného externého telefónu ak 
zadáte PIN kód alebo so ― spriazneného telefónu‖ pričom systém rozpozná číslo zktorého voláte ako 
napríklad váš mobilný telefón alebo telefón v práci. Táto fukcia je veľmi uţitočná ak často cestujete                  
a potrebujete si vypočuť hlasovú poštu na vašom domácom telefónnom prístroji.  

Ak si ţeláte, všetky hlasové pošty vám môţu byť zaslané na iný telefón aby ste ich mali stále prisebe. 

Ak hlasovú poštu kopírujete do iného telefóna, VoiceMail Lite poskytuje mnoţstvo fukcií‖ 

 Hlasová pošta moţe byť jednoducho preposlaná na iný telefón 

 Prijímateľ správy moţe pridať komentár ku správe a odoslať ju ďaľej 

 Hlasová pošta moţebyť tieţ preposlaná ako e-mail 
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VoiceMail Pro 

VoiceMail Pro je postavený na základoch VoiceMail Lite s prídavnými funkciami pre individuálne 
potreby vášho biznisu. VoiceMail Pro dokáţe zaznamenať 30 simultánnych hovorov a ponúka 
ovládanie hlasovej pošty pre individuálnych uţívateľov alebo celé skupiny. Dáva informácie volajúcim, 

o volajúcich za pomoci automatického operátora počas veľkej telefónnej aktivity.  

Správy hlasovej pošty môţu byť odosilané do uţívateľovho emailového konta a moţu sa spracovávať 
takako kaţdý iný e-mail. Ak vyuţívate funkciu ―z textu hlas‖ uţívateľovi je povolenný prístup k 
Hlasovej pošte a e-mailom jednoducho cez telefón ked ste v kancelárii alebo niekde preč. Funkcia 
čítanie e-mailov si vyţaduje Microsoft Exchange. Ak si uţívateľ ţelá, dodatočne moţe odpovedať na e-
maily. Takéto hlasové pošty budú prekonvertované do .wav formátu a zaslané pomocou e-mailu 

adresátovi.  

Aplikácia VoiceMail Pro Manager taktieţ ponúka oveľa viac neţ len sprievod hovoru ku klapke ktorú 
hovor vyţaduje. VoiceMail Pro dokáţe vytočiť číslo volajúcich naspäť, a to interne či externe, hneď 
potom čo zanechá hlasovú poštu. Toto všetko môţete ovládať aj z externého telefónu jednoduchým 
zadaním zvoleného PIN čísla.  

Jednoduchý VoiceMail Pro server (na báze PC) zabespečuje sluţby hlasovej pošty pre viacero IP Office 
systémov cez LAN, WAN alebo rámcové sieťové pripojenie. Takýto systém jepotom klasifikovaný ako 

―centralizovaná hlasová pošta‖, ktorá redukuje výdavky, pri plnej funkčnosti medzi IP Office 
pobočkami. Daľšou výhodnou funkciou VoiceMail Pro je ―zašepkaj meno‖, potrebné nato aby ste 
zdvihli telefón Funguje to tak, ţe keď vám niekto volá, musí pošepkať vaše meno, ktoré vy počujete a 
vtedy zdvihnete telefón alebo hovor presmerujete k hlasovej pošte. Je to veľmi uţitočné pri rôznych 
dotazníkoch a predaja cez telefón kedy nechcete byť otravovaný. 

Ak si ţeláte, hovory môţu byť presmerované v závislosti od systému alebo uţívateľom zadaných 

pravidiel. Podmienky sú zostavené z komplexu základných elementov. Takéto elementy môţu byť 

skombinované tak ţe vytvoríte jednoduchú podmienku alebo komplexné pravidlá. Ako napríklad, 
týţdenný plánovač bude určený pre beţné otváracie hodiny počas týţdňa a skombinovaný s 
kalendárom pre výnimočné dni ako sú prázdniny alebo sviatky.  

VoiceMail Pro ponúka celú koncepciu modulov. Moduly umoţnujú vytvoriť sekvenciu pokynov ktoré 
budú zdieľané pri rôznych moţných presmerovacích scénaroch. Moduly sa môţu pouţívať pre 
vytvorenie kniţnice rozličných aplikácií slúţiacich pre hlasovú poštu alebo jednoduché rozšírenie k 
ďaľším IP Office hlasovým poštám, vďaka ich expot-import funkcionalite.  

VoiceMail Pro dokáţe tieţ spustiť externé procesy ako napríklad aktivovanie externého prenosu v IP 
Office. Moţe kontrolovať status kúrenia v kancelárii a zapnúť ho cez váš mobilný telefón keď sa 
vraciate po weekende.  

Voicemail Pro ponúka moţnosť zvoliť si jazyk v ktorom chcete pracovať.  

Zosumarizovane VoiceMail Pro, ktorý pridáva:  

 Grafický uţívateľský VoiceMail Pro Manaţér. 

 Sluţby hlasovej pošty upravené na základe obchodných poţiadaviek. 
 Osobné číslovanie. 

 Audiotext a automatická obsluha (zahrňuje vytáčanie podľa mena). 
 Dômyselné zariadenie, oznamujúce poradie.  
 Stav (napr. skúška či nie je „mimo pracovných hodín―).  
 Nahrávanie hovorov automaticky alebo na ţiadosť.  
 Hlasové formy/schránka dotazníkov – „Agitačný manaţér―.  
 VPIM podpora pre spoluprácu s inými špecifickými Avaya VoiceMail systémami. 
 Prístup k databázovým informáciám na vybudovanie interaktívnych hlasových systémov 

odpovedí.  
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 Podpora Visual Basic (VB) záznamu, ktorý umoţňuje vytváranie hlasového      systému cez VB 
záznamy radšej neţ cez VoiceMail Pro. 

 Rozšírené osobné pozdravy zaloţené na dostupnosti uţívateľa, ktoré prispôsobujú 
zobrazovanú informáciou volajúcemu.  

   Zariadenia prevádzajúce text na reč umoţňuje, aby sa mohli emaily prečítať aj cez telefón 
a moţnosť odpovedať na email hlasovou správou. Toto zariadenie tieţ volajúcemu umoţňuje, 
aby si databázové informácie prečítal aţ v 14 jazykoch.  

   Prevádzkové zariadenia pre riadenie správ. 
   Automatické vyhľadávanie a presmerovanie faxových hovorov pomocou automatickej obsluhy 

a hlasovej schránky telefónneho účastníka.  
   Moţnosť prístupu a tlače faxu kdekoľvek ste. Podpora GFI faxu, Right faxu, Zeta faxu, 

Faxination, a Avaya FaxMail Pro (iba Nemecko).  
   Odosielanie hlasovej pošty do systému Email cez SMTP. 
   Kompletná podpora uţívateľského zariadenia Intuity Telephone. 

   Pohotové systémové nahrávanie pomocou telefónneho slúchadla alebo pouţitím 
multimediálnych zariadení na PC. 

   Automatické hlásenie času. 

   Podpora 24 jazykov – čínština (PRC/pekinská čínština), čínsky (tradičná/kantonské nárečie), 
dánčina, holandčina, angličtina (UK), angličtina (US), fínština, francúzština (kanadská), 
nemčina, gréčtina, maďarčina, taliančina, japončina, kórejčina, nórčina, poľština, 
portugalčina, portugalčina (brazílska), ruština, španielčina (kastílska), španielčina (latinská), 
švédčina, TTY.  

   Centralizovaná hlasová pošta pomocou viac miestneho IP Office zariadenia. 
   Kapacita aţ 30 portov. 

   Vizuálna hlasová pošta pomocou telefónov s veľkým desplejom: 2410, 2420, 5410, 5420, 
4610, 4621, 4625, 5610, 5621).  

Automatická obsluha VoiceMail Pro 

Okrem pokročilých zariadení hlasovej pošty, ponúka VoiceMail Pro viacstupňové, grafické zariadenie 
s ľahkým ovládaním „Voicemail Pro Client―. Sieťovým manaţérom a systémovým správcom umoţňuje 
zostaviť interaktívny systém zaloţený na DTMF telefónnom kľúčovom vstupe.  

Ďalej umoţňuje, aby bol samoobsluţný systém vstavaný a zostavený tak, aby čo najlepšie vyhovel 
poţiadavkám firmy – a to v záujme pracovnej výkonnosti a zákazníckeho servisu. Tento systém 
pracuje buď sám, alebo za pomoci pravidelného operátora počas doby najväčšieho počtu hovorov. 
Voicemail Pro tieţ ponúka moţnosť vybratia si mena osoby cez kľúčový vstup DTMF, po ktorom 
samoobsluhovač ponúkne volajúcemu vhodné meno. Ak je ich viac, k dispozícii je zoznam, z ktorého 
si volajúci môţe vybrať meno toho, komu chce zavolať.  

Ako príklad, VoiceMail Pro sa môţe pouţiť na vytvorenie samoobsluţného zariadenia rýchlych volieb - 
„stlačiť 1 pre predaj, 2 pre pomoc, 3 pre admin., alebo 0 pre operátora―. Pomocou nich sa hovory 

presmerujú na správne oddelenie bez zásahu operátora. Eventuálne sa môţe uviesť zoznam 

personálu s ich číslami, vďaka ktorému sa volajúci dovolá poţadovanej osobe ihneď. Vo veľkých 
firmách by to mohli byť najskôr firemné čísla a ďalej zoznam zamestnancov podľa oddelení.  

Posledné dva príklady sú ideálne pre spoločnosti, u ktorých sa telefonické spojenie zmenilo 
z jednoduchého centrálneho systému  na Direct Dialing in (DDI/DID), ktoré sa volajúcim umoţňuje 
„naučiť― a v budúcnosti priamo  vytočiť  poţadované číslo pomocou VoiceMail Pro. Samoobluţná 
funkcia je ideálna aj tam, kde sa vyţaduje niekoľko jazykov, napr. „pre angličtinu stlačte1, pre 
nemčinu 2, pre francúzštinu 3―... 
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VoiceMail Pro – sprístupnenie informačnej databázy počas trvania hovoru (IVR) 

Manaţér VocieMail Pro poskytuje moţnosť vytvorenia výkonných systémov, zaloţených na telefónnom 
kľúčovom vstupe DTMF. Je to moţné za pomoci flexibility, pochádzajúcej zo samotného aktu trvania 
hovoru. Počas toho ako má volajúci stanovený hovor, je systém schopný vzájomne pôsobiť 
s databázami účastníkov a to pouţitím štandardov zaloţených na zariadení ADO (ActiveX dátové 
objekty). Systém je schopný informácie z databázy vyberať aj vkladať. Výsledkom sú výkonné 
interaktívne systémy hlasovej odpovede (IVR), ktoré spĺňajú obchodné ako aj zákaznícke poţiadavky. 

Príkladné interaktívne systémy, ktoré môţu byť výsledkom týchto zariadení zahrňujú: Informačné 
Bulettin panely, systémy spracovania objednávok, predné systémy Help DEsks/Support Desks, 
kontaktné centrá, bezpečný prístup k informáciám cez PIN, záchranné systémy, atď.  

Schopnosť spolupráce s databázovými informáciami je moţná na základe kúpy licenčného kľúča. 
Zavedenie tohto kľúča umoţní operáciu 4 nových databázových ikoniek počas VoiceMail Pro manaţéra 
GUI.  

 Otvorenie databázy – zaručuje spojenie s poţadovanou databázou. Počas hovoru sa moţno 

spojiť s viacerými databázami, no otvoriť moţno len jednu.  
 Spracovanie databázy – zabezpečuje moţnosť pridávania dotazov do otvorenej databázy. 

Z otvorenej databázy môţeme „vyberať― alebo do nej „vkladať― dáta. 
 Získavanie dát z databázy – zabezpečuje prístup k dátam, ktoré sme získali z databázy 

pomocou postupu spracovania databázy. Uţívateľ môţe získať nasledujúcu, prvú alebo 
poslednú poloţku zo zoznamu.  

 Ukončenie databázy – táto poloţka zatvorí aktuálnu databázu. Ak sa databáza otvorí vtedy, 
keď končí hovor, ukončí sa automaticky.  

Databázové sluţby umoţňujú komunikáciu s kontaktným strediskom Avaya na ohlasovacie účely.  

Prístup k zhodným databázam ADO je moţný pomocou pouţitia databázových ovládačov. Inštalácia 
softvéru VoiceMail Pro zahŕňa aj inštaláciu dátových prístupových komponentov Microsoft (MDAC), 
verziu 2.5, balíček 3, ktorý zabezpečuje prístup k väčšine databázových systémov.  

Spolupráca s otvorenými databázami je moţná pomocou pouţitia štruktúrovaných dotazníkových 

skrípt (SQL). Správca môţe priamo vloţiť SQL skriptá do špecifickej sekcie postupu spracovania 
databázy.  Pre správcov, ktorí nemajú skúsenosti s SQL skriptami, existuje moţnosť automatického 
tvorenia skripta pomocou pouţitia SQL dotazníkového tvorcu wizardu. Wizard umoţní správcovi 
vytvoriť SQL skript jednoduchou voľbou z menu.  

Informácia, ktorú sme získali z databázy sa môţe previesť do akéhokoľvek určeného alebo 
neurčeného systému a môţe byť počas trvania hovoru uţitočná. Na vylepšenie boli k VoiceMail 
pridané dve nové databázové funkcie zariadenia. Týmito funkciami sú „Znakovo-číslicový súbor ― a 
„Hovorený text―. 

Funkcia znakovo-číslicového súboru umoţňuje systému zhromaţďovať znaky ako aj číslice pomocou 
telefónneho handsetu. Uţívateľ si môţe vybrať poţadované znaky pomocou niekoľkonásobného 
stlačenia tlačidla na klávesnici. Táto operácia je podobná operácii písania textu na mobilnom telefóne 

alebo zariadeniu zberača písmen na Intuity Audix, napr. písmenko K sa vytvorí dvojitým stlačením 
tlačidla 5. Stlačením tlačidla systém načítava vybrané písmenko.   

Hovorová funkcia umoţňuje prenos textu na hovorové zariadenia, ktoré prehrávajú informáciu 
volajúcemu naspäť.  
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VoiceMail Pro – Použitie hovorových zariadení (TTS) počas trvania hovoru 

Na vylepšenie môţu byť databázové a hovorové zariadenia tieţ licencované. TTS zariadenia môţu 
zlepšiť skúsenosti volajúcich tým, ţe im systém umoţňuje vybrať akúkoľvek informáciu zachytenú 
v databáze. Napríklad v systéme predaja kníh, sa volajúci pripojí do systému a je vyzvaný, aby zadal 
ISBN číslo alebo meno autora knihy, o ktorú ţiada. Volajúci sa k menu autora dostane pomocou 
telefónnej klávesnice a systém vyhľadá názov knihy z databázy. A nielenţe vyhľadá kniţný titul, ale 
systém dokáţe na sklade vyhľadať aj informácie o autorovi a jeho ďalšie knihy. Pouţitím TTS, systém 
dokáţe na hovor odpovedať: 

„kniha Pán prsteňov, cena $6,99, autor J.R.R. Tolkien je na sklade.― 

Ponúkaním moţnosti objednať si knihu zadaním kontaktných údajov a detailmi kreditnej karty sa 
môţe systém ešte vylepšiť.  

Zariadenie TTS je dostupné ako licencovaná funkcia. Kaţdá kúpená licencia poskytuje jednoduché 
pouţitie TTS prístroja, na kaţdom VoiceMail Pro systéme môţu byť licencované mnohé prístroje. 
Napríklad hlasová pošta so 4 portmi môţe mať dve TTS licencie. Tieto dva TTS prístroje budú 

vyuţívané všetkými 4 VoiceMail portami. V tomto prípade môţu TTS zariadenie vyuţívať len dvaja 
volajúci. Kúpou dodatočných licencií sa zvýši počet dostupných TTS prístrojov.  

Avaya TTS licencia vyuţíva Avaya TTS prístroj. Avaya TTS prístroj aktuálne zahŕňa 14 predvolených 
jazykov. Počas inštalácie si môţe správca vybrať jazyk, ktorý chce mať na VoiceMail Pro serveri 
nainštalovaný. Po inštalácii na VoiceMail Pro server, môţe TTS prístroj kombinovať ktorýkoľvek 
z týchto jazykov. Vybraný jazyk sa nastaví pre systém alebo zostavenú uţívateľskú konfiguráciu. To 
znamená, ţe k dispozícii je mnoţstvo jazykov. Niektorí uţívatelia si môţu svoje emaily prečítať 
v angličtine, zatiaľ čo iný napríklad v čínštine. Počas trvania hovoru sa môţe informácia pre volajúcich 

načítať v rôznych jazykoch a to pouţitím „systému okamţitého jazyka―, ktorý umoţňuje vybrať 

poţadovaný jazyk. Avaya TTS prístroj aktuálne podporuje nasledovné jazyky: čínština, holandčina, 
angličtina (UK), francúzština (štandardná), nemčina, japončina, taliančina, kórejčina, nórčina, 
portugalčina (brazílska), ruština, španielčina, španielčina (latinská).  

Licencia tretej strany TTS zabezpečuje systém VoiceMail so SAPI 5 pripojením pre pouţívanie TTS 
prístroja s inými dodávateľmi.  Počas pouţívania tejto licencie VoiceMail Pro vyhľadá zhodný TTS 
prístroj SAPI 5 na serveri VoiceMail Pro a toto vyuţíva na dodanie TTS zariadení. TTS RFA bude opäť 
potrebný pre kaţdý TTS poţadovaný prístroj. Všetky operačné systémy Microsoft sú súčasťou 
Microsoft TTS prístroja. Prístroj Microsoft TTS pracuje s VoiceMail Pro.  

VoiceMail Pro – vizuálna podpora 

Rozhranie toku hovorov pri VoiceMail Pro Clientovi, bolo predľţené preto, aby bolo administrátorovi 
povolené poskytovať Visual Basic (VB) predpísaný kód, ktorý môţe byť interpretovaný pomocou 

VoiceMail Pro servera. Táto schopnosţ umoţňuje administrátorovi naprogramovať hlasový systém cez 
VB kód, teda poskytovaţ prídavné moţnosti a flexibilitu v IVR aplikáciách. 

Činnosť nového VB kódu a VB-skriptovacieho syntaktického analyzátora (Syntax checker) zaisťuje 
legitímnosť administrátorovho odvodeného kódu predtým ako sa vloţí do uţívania.  

VoiceMail Pro – Osobné číslovanie 

Moţnosť jednoducho sa kontaktovať je veľmi dôleţitá pre chod biznisu. VoiceMail Pro ponúka 
uţívateľom moţnosť zapnutia a vypnutia hlasovej pošty, nastavenie presmerovania hovorov, zadania 
presmerovacieho a následuj ma čísla. Tieto funkcie spolu ponúkajú jednoduchú cestu pre tých, ktorý 
potrebujú zostať v kontakte bez ohľadu nato kde sa práve nachádzajú.  
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VoiceMail Pro – Osobné uvítania  

Voicemail Pro dokáţe v Intuity móde drţať mnoţstvo osobných privítaní s ktorých kaţdé môţe byť 

prehrané volajúcemu. Toto umoţnuje upovedomiť volajúceho o tom, odkiaľ hovor prichádza a prečo 
volaná stanica nedvíha. Uţívateľ hlasovej pošty môţe nakonfigurovať odpovede ktoré budú prehrané 
volajúcemu podľa toho prečo bol hovor presmerovaný do hlasovej pošty.  

Podporované odpovede: 

 Obsadené – uţívateť práve telefonuje a nemoţe odpovedať na daľší hovor 

 Nedvíha – uţívateľ je preč a nemoţe zodvihnúť telefón 

 Interný hovor – privítanie pre interné hovory 

 Externý hovor - privítanie pre externé hovory 

 Mimo otváracích hodín – privítanie ak je kancelária minou otváracích hodín. Sú definované IP 

Office Manager.  

Ak uţívateľ Voicemail Pro pouţíva zároveň aj Phone Manager Pro, môţe špecifikovať 3 čísla (ako 
napríklad operator, kolega, zákazník) a k nim priradiť osobitné privítanie.  

VoiceMail Pro podporuje pouţívanie dočasných uvítaní. Takto moţete pouţívať uvítania platné len pre 
jedniný deň alebo prázdninové či sviatočné uvítania platné počas ―x‖ dní. Po týchto uvítaniach 

automaticky následuje pôvodné uvítanie.  

 

VoiceMail Pro – Skupinové správy 

Pri pouţívaní Voicemail Pro sú vám prístupné dva módy pre operáciu so správami vyčlenebých skupín. 

Metódu, ktorú chcete pouţívať si zvolíte cez IP Office Manager. 

Prvý z módov odošle prijatú správu na e-mailové kontá vybraných uţíbateľov vyčlenenej skupiny a 
zapne indicator prijateých správ. Toto je ideálne riešenie pre prípady kde len pár ľudí vyčlenenej 
skupiny potrebuje byť informovaný ako napríklad vedúci skupiny. Toto je pridelený operačný mód.  

Druhý z módov Voicemail Pro neuchováva správy na e-mailovom konte uţívateľov. Namiesto toho sú 
správy presmerované na individuálny mail kaţdého člena vyčlenenej skupiny.  

 

VoiceMail Pro – Osobitný zoznam pre odosielanie správ 

Osobitný zoznam pre odosielanie správ je k dispozíci iba ak pouţáívate Voicemail Pro v intuitívnom 

móde. Funkcia umoţnuje poslať hlasovú poštu zadanej skupine simultánne. Konfigurácia osobitného 
zoznamu je jednoduchá cez váš PC aplikácie Phone Manager. Rovnakú funkciu ponúka aj iný prodikt 

spoločnosti Avaya a to Avaya Intuity Audix. 

 

 

 

Funkcia osobitného zoznamu ponúka: 

 Vytvorenie aţ 20 zoznamov s 360 menami na jeden list 

 Označiť si zoznam ako súkromný alebo verejný, súkromné zoznamy nieje moţné prezerať iným 

uţívateľom. Verejný zoznam je prístupný všetkým uţívateľom no nieje moţné ho editovať.  
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 Verejný zoznam moţete kopírovať od jedného k druhému uţívateľovi a pridať poznámku alebo 

text. 

 Tvorca zoznamu moţe vytvoriť nový zoznam alebo prekopírovať uţ existujúci a editovať ho 
pridávaním alebo odoberaním uţívateľov z neho. 

 Osoby na zozname je moţné pridať pomocou telefónneho čísla alebo hlasovej pošty. (Voicemail 

Pro nepodporuje mená v tejto funkcii). 

 Zoznam môţe obsahovať kontá hlasovej pošty ktoré existujú na platforme Avaya Voicemail 

systémoch. 

 2 zoznamy môţu byť spojené dokopy pričom systém automaticky odstráni duplikované osoby. 
Platí aj pre verejné zoznamy vlastnené inými uţívateľmi.  

 Osobitný zoznam je uţívateľovi prístupný pri ktorejkoľvek funckii ―odošli správu‖ alebo ―presmeruj 

správu‖ v rámci uţívateľovho konta hlasovej sluţby. 

 Ak pouţívate Phone Manager Pro, moţete si nastaviť šablónu podľa ktorej budete vkladať 

účastníkov do zoznamu. 

 

Spolupráca hlasovej pošty s e-mailom a fax systémami 

VoiceMail Lite a Pro štandardne ponúkajú jednoduchej hlasovej pošte aby bola presmerovaná na e-

mailové konto uţívateľa cez MAPI alebo SMTP aplikáciu cez .wav súbor ako príloha. Toto dovoľuje 
hlasovej pošte a e-mailom byť rozlíšený a spracovaný cez jednoduchý zdroj. Cez e-mail client.  

Funkcia jednoduchého upozornenia doručenej hlasovej pošty dávajúca informáciu len o čase, dátume 
a čísle volajúceho bola navrhnutá pre poúţívanie v SMS formáte. Moţe byť odoslaná na displej 
mobilného telefónu keď sa uţívateľ nenachádza v kancelárii. E-mailová notifikácia, presmerovanie 

alebo kopírovanie, moţe byť zabezpečená pre všetkú hlasovú poštu a dá sa aktivovať alebo 

deaktivovať. Dá sa to výhodne vyuţiť ak pracujete mimo koncelárie no máte prístup k internetu.  

Presmerovanie hlasovej pošty je jedným z elementov unifikovaného posielania správ a je čiastočne 
uţitočná pre skupinu vyuţívajúcu hlasovú poštu, kde je moţné jednu doručenú správu prekopírovať 
skupine predurčených uţívateľov.  

VoiceMail Pro podporuje automatickú detekciu prichádzajúcich faxových hovorov. Ako uţ štandardne 
pre faxové prístoje je priradené osobitné číslo. V prípade ak to tak nieje, VoiceMail Pro moţe rozoznať 
prichádzajúci faxový hovor od klasického a presmerovať ho k serveru pracujúcemu s fax prístrojmi. 

Výhodou tohto systému je to, ţe pre váš fax nepotrebujete osobitné číslo a jednoducho pouţívatelen 
jedno pre faxové aj hlasové hovory.  

VoiceMail Pro dokáţe uloţiť prededfinované fax lokality pre automatické presmerovanie faxových 
hovorov. Nadruhej strane, schránka hlasovej pošty je schopná rozoznať faxový signál a presmerovť 
ho tam kam potrebujete. Ak si vlastník schránky hlasovej pošty nastavil jeho vlastné fax-číslo, toto 

číslo bude pouţité ako miesto kde bude fax odoslaný Vlastné fax-číslo si ľahko nastavíte cez schránku 
hlasovej pošty.  

 

Vačšina fax riešení moţe byť pouţitá v spolupráci s IP Office, akokoľvek tieto produkty boli testované 
a bolo potvrdené ţe navzájom fungujú: 

 Equisys - Zetafax – Zetafax ponúka fax softvér pre siete s riešeniami pre malý a stredne veľký 

biznis a korporatívne pobočky. Umoţnuje zamestnancom faxy prijímať a posielať bez potreby 
vytlačenia fax komunikácie a odoslať ich jednoducho manuálne z fax zariadenia. Zetafax moţe 
byť bezproblémov integrovaná v do systému tak ze faxy odosielate jednoducho cez Outlook 
client. Zetafax moţete tieţ prepojiť s inýmy systémami ako sú systémy zabespečujúce 
účtovníctvo pre rýchle automatizované odosielanie faxov z monitora počítača. Vo svete je 
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softvér zetafax pouţívaný viac ako 60 000 klientami. Pre ďaľšie informácie kliknite  
www.equisys.com 

 Captaris – RightFax – ponúka integrovaný product spolupracujúci s e-mailami, Desktop 

obrazovkou, CRM, ERP, manaţmentom dokumentov, fotkami, archívom, call centrom, 
kopírkami, skenermi – virtuálne so všetkými biznis aplikáciami. Pre ďaľšie informácie kliknite  
www.captaris.com 

 Fenestrae – Faxination – Server pre Microsoft Exchange integruje e-mailovú technológiu do 

faxovej. Vytvorte si faxy vo vašom počítači a doručte ich do vami vybratého fax prístroja 
jednoduchým kliknutím myšky. Pre ďaľšie informácie kliknite  www.fenestrae.com 

 GFI – GFI FaxMaker –  GFI FAXmaker pre Exchange/SMTP dovoľuje uţívateľom posielať a 

prijímať faxy a SMS správy priamo z ich E-mail client kónt. Tento softvér sa integruje do 
aktívnej databázy a nevyţaduje osobitný zoznam faxových čísel uţívateľov. GFI Fax maker sa 

integruje cez SMTP/POP3 protokol s Lotus poznámkami a pracuje s kaţdým serverom 
pracujúcim na báze SMTP/POP3 protokolu. Pre ďaľšie informácie kliknite  www.gfi.com 

 Avaya C3000 (Nemecká verzia) –  C3000 pracuje len ako fax server a je integrovaný do 

VoiceMail Pro. Tieţ je známy pod označením Faxmail Pro. 

Integrované správy, Pro verzia (iba pre Microsoft Exchange) 

Integrované odosielanie správ a jeho Pro verzia umoţnuje zvýšit produktivitu odosielania cez 

jednoduchšie ovládanie e-mailov a hlasovej pošty v jednom priečinku. Táto aplikácie integruje výhody 
systémov IP Office VoiceMail Pro a Microsoft Exchange. 

Ak si nainštalujete Messaging Pro softvér na vaše PC, zistíte, ţe správy hlasovej pošty sa vám 
zobrazujú spolu s e-mailovými správami. Hlasová pošta sa zobrazuje ikonkou obsahujúcou telefón 
pričom je moţné si ju vypočut rýchlym dvojkliknutím.   

Pri ukladaní hlasovej pošty na server hlasovej pošty, sa veľkosť jednotlivých správ stlačí na minimum 

na miesto ukladania niekoľkých megabajtov, čo takisto pomáha redukovať záťaţ na počítačovú sieť. 
Keď sa správy presúvajú zo servera hlasovej pošty na e-mail server, softvér Integrated Messaging 
Pro ich zmenší pomocou GSM kompresie s pomerom pribliţne 1:11 .wav súboru.  

 

Uţívatelia si môţu prehrávať ich hlasovú poštu buď cez PC reproduktory alebo podobný stolový 
terminál, doma lebo cez mobilný telefón.  

Integrated Messaging Pro ponúka uţívateľom tieto funkcie: 

 Prehrávanie cez váš handset, reproduktory PC alebo mobil 

 Presmerovanie hlasovej pošty na iné kontá 

 Funkciu vymaţ 

 Funkciu odpovedz  

 Skopíruj 

 Rýchle presmerovanie 

 Pretoč naspäť 

 Záznam času a dátumu  

 CLI/ANI číslo,  

 Externý alebo interný hovor  

 

http://www.equisys.com/
http://www.captaris.com/
http://www.fenestrae.com/
http://www.gfi.com/
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Ak pouţívate Microsoft Outlook, hlasová pošta sa vám v priečinku prijaté zobrazí podobne ako e-
maily. Hlavička takejto správy obsahuje informácie o volajúcom, telefónne číslo, 2 druhy hovorov a 
to externý či interný a meno ak sa jedná o číslo uloţené v zozname.  

 

So systémom Integrated Messaging Pro je e-mailový server zosynchronizovaný s obrazovkou 
monitora. Ak hlasovú správu vymaţete pomocou monitora obrazovky, vymaţe sa takist aj z vašeho 
stolového telefónu.  

Správy hlasovej posšty moţete v Intuity móde označiť ako súkromné alebo prioritné. Kaţdá prioritná 
správa bude na vašom telefóne blikať červeným svetielkom. Súkromná správa je indikovaná blikaním.  

Text na hlas (Text To Speech - TTS) pre čítanie a odpovedanie na e-maily 
(Microsoft Exchange) 

VoiceMail Pro moţe taktieţ ponúkať schopnosť vyhľadania hlasovej pošty a e-mailov cez telefón. Pri 

práci v Intuity móde a systéme s licenciou pre Text na hlas funkciu si uţívateľ moţe prehrať oboje aj 
hlasovú poštu aj e-maily. E-maily moţu byť prečítané v hociktorom z 14 podporovaných jazykov. 
Výhodou tochto systému je to, ţe keď je uţívateľ mimo kancelárie, jeho hlasová pošta a e-maily sú 
mu prístupné aj cez akýkoľvek teleféon vrátane mobilného. Uţívateľ moţe potom odoslať odpoveď v 
hlasovom formáte .wav. Pri prehrávaní správ cez externý telefón sa všetky hlasové správy prehrajú 
pred e-mailovými. Systém vyhodocuje e-maily ako správy s textom.  
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Prezentácia hlasovej pošty do e-mailov 

 

 

VoiceMail Pro – Nahrávacie funkcie 

VoiceMail Pro poskytuje schopnosť nahrávať hovory pre mnoţstvo účelov, ako sú trénovacie procesy 
alebo pre monitorovanie obťaţujúcich hovorov. Zaznamenávanie moţete spustiť manuálne alebo 
nastaviť automaticky. Zaznamenané hovory je potom moţné prehrať tak isto ako aj hlasovú poštu. 

Automatické zaznamenávanie moţe byť zadané cez IP Office Manager so selekciou podľa rôznych 
kritérií, ako sú volané čísla, CLI/ANI čísla volajúceho, klaply, externého či interného hovoru, denného 

času a pod. Pri Voicemail Pro1 minúta záznamu predstavuje veľkosť asi 1 Mb dát.  

Manuálne zaznamenávanie moţe byť vyvolané Phone Managerom, stlačením tlačidla record.  

 

 

ContactStore – Služby vyhľadaj a opätovne prehraj 

Štandardé aplikácie pre zaznamenávanie hovorov IP Office a VoiceMail Pro moţu byť doplnené 

pouţiţťím IP Office ContactStore. IP Office ContactStore spája moţnosti zaznamenávania hlasu a 
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naásledného spracovania kaţdého hovoru podľa katalógu, aby boli ľahko prehľadné ich budúce 
vyhľadávanie a prehrávanie. Všetky záznamy ktorým zadáte inštrukcie ―odošli do kniţnice hlasových 
záznamov‖ budú zaradené do databázy.  

IP Office ContactStore je poskytovaný s VoiceMail Pro software CD setom spolu so stavanou 45 

dňovou skušobnou lehotou. Plne vybavený IP Office ContactStore moţete pouţívať počas 45 dňovej 
lehoty hneď po zaznamenaní prvého záznamu. Po uplynutí tohto času systém prestane zaznamenávať 
záznamy aţ kým si nekúpiťe licenciu na jeho pouţívanie.  

 

IP Office ContactStore ponúka tieto funkcie: 

 MSDE databázu do ktorej budú všetky záznamy ukladané 

 Vyhľadávanie a opätovné prehrávanie zaloţené na Browser prehliadaní 

 Konfigurácia systému a monitorovanie statusu zaloţené na Browser prrehliadaní 

 Manaţment voľného miesta na disku – najstaršie záznamy sú automaticky vymazané ak je to 
potrebné. 

 Manaţment archivovania- záznamy môţu byť zaznamenané cez DVD + RW mechaniku. 

  

Pre jednoduché vyhľadávanie hovorov, podrobné informácie záznamov sú uloţené v MSDE     
databáze.  

Informácie uchovávané pre záznamy:  

 Unikátna referencia pre presmerovanie 

 Datum a čas 

 Dĺţka záznamu 

 Meno a telefónne číslo hovoru, ak je to dostupné pre IP Office systém (cez ANI, CLI alebo DNIS). 

 Smero hovoru (prichádzajúci, odchádzajúci, interný) 

 Majiteľa nahraného záznamu 

 Cielené číslo, ktoré moţe byť odlišné od vytoťčeného čísla. 

Záznamy vytvorené cez IP Office ContactStore sú ukladané ako .wav súbory. IP Office ContactStore 

pouţíva  G.726 16kbps ADPCM štandardnú kompresiu, ktorá je najlepším kompromisom medzi 
kapacitou pamäte a CPU nahrávvaním.  IP Office ContactStore je navrhnutý pre poskytnutie 
kompresie ako pomocnej úlohy, ktorá neovplyvňuje schopnosť systému pri nahráavaní, vyhľadávaní 
či prehrávaní iných hovorov. Na kompresiu 2 hodín záznamu systém potrebuje pribliţne 1 minútu. 
Súbory sú po kompresii uloţené vo formáte 16kbps G.726, ktorý potrebuje pribliţne 8Mb na jednu 
hodinu záznamu.  

IP Office ContactStore moţe byť nainštalovaný na rovnaký server ako VoiceMail Pro, no uloţený v 

osobitnej časti. Alternatívne moţe byť nainštalovaný na separovanú mechaniku rovnakého alebo 
iného servera. Minimálne výkonnostné parametre PC potrebné pre spoluprácu VoiceMail Pro a IP 
Office ContactStore na rovnakom serveri sú detailne popísané v časti VoiceMail systém, výkonnostné 
parametre.  

IP Office ContactStore ukladá zaznamenané hovory spoľahlivo a bezpečne na určené mieto. Prítup k 
takýmto záznamom je striktne kontrolovaný v závislosti od bezpečnostných obmedzení 

nakonfigurovaných administrátorom. Kaţdý zo záznamov má majiteľa, ktorým je číslo stanice na 
ktorej bol hovor zaznamenaný. Moţete tu špecifikovať ktorá stanica má právo opätovne si ich prehrať. 
Typickým riešením je keď si ich majitelia ako jedniný spolu s ich nadriadenými moţu opätovne 
prehrávať.    
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Ak pri zaznamenávaní hovorov na pevný disk dojde k jeho naplneniu, staršie správy budú vymazané 
a prepísané novými. Ak si záznamy potrebujete ukladať, v prípade ţe sa bojíte ţedôjde k ich 
poškodeniu alebo zničeniu, moţete ich nahrať pomocou DVD + RW mechaniky na DVD nosiče. Ak si 
nainštalujete DVD + RW mechaniku priamo do systému, hovory moţu byť automaticky archivované. 

IP Office Contact Store vyţaduje Nero DVD nástroje pre napalovanie na DVD mechanike. Tým pádom 
musíte pouţívať mechaniku, ktorá je podporovaná softvérom Nero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP Office ContactStore ponúka prehrávanie zaznamenaných hovorov cez prehliadoačovo zaloţenú 
aplikáciu ktorá je prístupná cez Internet Explorer V5.0 alebo vyššie. Vyhľadávacie a odpovedacie 
funckie zahŕňajú nasledujúce funkcie: 

 Osobné bezpečnostné obmedzenia. Obmedzenia sa aktivujú potom ako sa nalogujete na web 

server. 

 Vyhľadávanie hovorov zaloţené na vami zvolených kritériách pre rýchlejšie vyhľadávanie. 
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 Ovládacie funkcie prehrávania ako sú štart, stop, pauza, pretoč dopredu/dozadu. 

 Grafické znázornenie hovoru. Táto funkcia umoţnuje vyvarovat sa tichým či statickým častiam 
hovoru a prehrať si len tie ktoré budú pre vás zaujímavé.  

 

 
Počítačovo – telefónna integrácia (Computer telephony integration)  

Počítačovo – telefónna integrácia (CTI) je o prekrytí rozdielu medzi telefonickým systémom 

a obchodnými aplikáciami. Na IP Office je to moţné pomocou pouţitia IP Office CTI linky, produktu 
CTI a softvérovej vývojovej súprave. CTI je na IP Office na základe príslušenstva na otváranie 

noriem. Toto dáva zákazníkom prístup k rozsiahlej škále riešení tretej strany, odosielajúc vertikálny 
obchod, sluţba spĺňa všetky obchodné poţiadavky.  Zdokonalené funkcie CTI  IP Office uľahčujú 
dosiahnuť kompletnú integráciu a väčšie obchodné výhody.  

IP Office poskytuje dve úrovne CTI prevádzkyschopnosti: spojovací CTI Lite je bezplatný, poskytuje 
kompletnú funkčnosť, ktorá je potrebná pre väčšinu aplikácií, obsahujúcich screen-popping a veľa 
produktov tretej strany.  

CTI linka Pro poskytuje vylepšenú výkonnosť, zahrňujúcu moţnosť kontroly viac neţ jedného 
telefonického zariadenia a takisto poskytuje aj zdokonalené operácie telefónneho strediska.  

Pretoţe je spojenie integrované do stavby v IP Office systéme, CTI sa vykonáva cez LAN. Na veľa 
iných systémoch je CTI zabezpečené fyzickým spojením medzi kaţdým handsetom a počítačom (prvá 
časť CTI). Toto poukazuje na hlavné body zlyhania, ako aj spoliehanie sa na neštandardné zariadenia 
a handsety. Na IP Office môţu byť všetky zariadenia poţívané s CTI. 
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IP Office ponúka značné CTI vybavenie. Podporuje niekoľko zariadení: 

 TAPLink Lite- poskytuje podporu CTI prvej strany pre Microsoft TAPI 2.1 a TAPI 3.0, takţe kaţdý 
PC môţe kontrolovať alebo sledovať jedno handsetové zariadenie. Softvérové zloţky sú 
transportované pomocou IP Office systému na CD-Rom uţívateľa a na prevádzku sa nevyţaduje 

licenčný kľúč. Vďaka tomu je táto sluţba bezplatná. 

 TAPI linka PRO – poskytuje podporu CTI tretej strany pre TAPI 2.1 a 3.0. Tieto zloţky sú totoţné 
s ich Lite ekvivalentmi; prítomnosť licenčného kľúča RFA CTI linky Pro (ktorú moţno kúpiť ako 
obyčajný produkt) umoţňuje túto dodatočnú výkonosť. 

 TAPI-WAV riadiaci softvér – poskytuje softvérovú podporu pre spracovanie hlasu. Kúpou 
licenčného kľúča riadiaceho softvéru TAPI-WAV aktivujete 4 porty spracovania hlasu; prídavné 
porty moţno kúpiť v 4 portových prídavkoch. TAPI-WAV riadiaci softvér moţno pouţívať len 
pre TAPI 2.1, TAPI 3.0, IP Office podporuje zariadenie Media Service Provider (MSP), definované 

Microsoftom v TAPI 3.0. 

 IP Office SMDR – poskytuje zariadenie na dosiahnutie SMDR udalostí. Pre kaţdý ukončený hovor 
sa vydáva záznam separovaný čiarkou. Toto zariadenie slúţi pre popisné a vyúčtovacie aplikácie 
hovorov a nahrádza predchádzajúce zariadenie DevLink. IP Office SMDR je bezplatné 

a distribuované na CD-ROMe IP Office Admin.  

 DEV linka Pro – okrem zariadenia SMDR poskytovaného v IP Office SMDR, zabezpečuje aj toto 
zariadenie prúd udalostí v reálnom čase. Prúd udalostí v reálnom čase nadobúda tvar 
telefonického záznamu, ktorý vychádza kedykoľvek, keď sa stav telefónnej koncovky mení 

(zvyčajne sú dve koncovky, no v niektorých prípadoch ako napr. v prípade konferenčných hovorov 
je ich viac). 

 Softvérová zdokonalená súprava – pozostáva z jednoduchého CD-Romu, ktorý obsahuje vývojovú 
dokumentáciu pre TAPI linku Lite, PAPI linku Pro, Dev linku Lite a Dev linku Pro, ako aj 

predkompilované programy pre snímanie TAPI 2.1 a 3.0. Okrem toho je súčasťou príkladný 
zdrojový kód, ktorý umoţňuje rýchlu produktivitu na týchto zdokonalených CTI zariadeniach. 

 Microsoft CRM integrácia – Avaya sa teší globálnej spolupráci s Microsoftom. Zdokonalené hlasové 

spojenie a aplikácie Avaya sú zaloţené na Microsoft Windows. Zariadenie prevádzkového sieťového 

reţimu CRM umoţňuje stredným podnikom väčšiu efektívnosť a zisk. Avaya, v spolupráci 
s Microsoftom, ako popredný líder a partner zlatého certifikátu zabezpečuje široké spektrum 
spoľahlivých, prispôsobiteľných a bezpečných technológií. Integračné riešenie Avaya Microsoft CRM 
dáva podnikom moţnosť spojenia Microsoftu Dynamics® CRM 3.0 s Avaya IP Office. Kontaktné 
body integruje takým spôsobom,  ktorý pretrasformuje spôsob vášho pôsobenia na zákazníkov. 
Umoţňuje to integrácia prichádzajúcich hovorov priamo na uţívateľskú pracovnú plochu a to 
pomocou pouţitia technológie screen pop a zabezpečením vybavenia odchádzajúcej voľby priamo 

z jednotky Microsoft CRM. Toto strategické spojenie je cielené na malé a stredné podniky, ktoré 
potrebujú vnútropodnikové rozšírenie obchodných systémov, infraštruktúru spojenia a webové 
sluţby spolu so systémom na kľúč, jednoduchú implementáciu a prijateľnú cenu.  

 

Kontakt so zákazníkmi  

Avaya zabezpečuje zákaznícky servis, ktorý spĺňa poţiadavky malých a stredných podnikov. Od 

najmenších firiem, ktoré poţadujú primerané kompaktné obchodné stredisko, aţ po väčšie závody 
poţadujúce pokrokové spojenie a multimediálnu integráciu so zákazníckym kontaktným strediskom. 
Avaya zabezpečuje výhodné a výkonné riešenie, či uţ máte 5 zamestnancov alebo malé kontaktné 
stredisko 75 agentov.  
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Zhrnutie Compact Business/Contact Center Modulov  

Funkcia CBC  CCC 

Displej v reálnom čase 1  18 

Grafy v reálnom čase 4  Pomocou skupiny/agenta 

Varianty 3 z 13  N/A 

Doba hlásenia 24 hodín 24 hodín 

Historické dáta 31 days  Hard Disk  

závislosť 

Predvolené správy Ţiadne  73 

Náhľad telefonického centra Nie je k dispozícii Zahrnutý  

Manaţér hlásenia Nie je k dispozícii Zahrnutý 

Wallboard manaţér Nie je k dispozícii Zahrnutý 

Prepojený správca Nie je k dispozícii Zahrnutý 

Vzdialený manaţment Nie je k dispozícii cez RAS 

Systém Win 2000  Win 2000 

PC Wallboard  Nie je k dispozícii Voliteľný 

Dizajnér hlásenia Nie je k dispozícii Voliteľný 

Agenti N/A  75 

Kontrolór N/A  21 

Tu je stručné, prehľadné porovnananie ponuky kompaktného obchodného strediska (CBC) 
a kompaktného kontaktného strediska (CCC).  

Všetky CCC a CBC aplikácie sú zaloţené na priemyselných štandardoch a vyuţívajú pruţný server 

Windows 2000 (SP4), operačné systémy 2003 a technológiu Microsoftu MSDE a SQL (CBC môţe 
pouţívať Windows XP Professional SP2). Otvorenosť a export dát  je moţný pomocu štandardných 
SQL nástrojov a riadiacich programov ODBC, ako aj výkonného modulu konštruktéra hlásení. 

Kompaktné obchodné stredisko -  Compact business center (CBC) 

Kompaktné obchodné stredisko IP Office je riadiacim programom pre malé zákaznícke oddelenia, 

ktoré väčšinou riadia 2 aţ 15 agenti. Zabezpečuje grafy v reálnom čase a historické informácie (do 31 

dní) aţ pre tri skupiny ako aj zabezpečenie široko – systémovej informácie o operačnom systéme ako 
celku. Poskytuje informácie o kľúčových obchodných ukazovateľoch – nespracovaných hovoroch, 
poplatkoch, voľných trunkoch, čase čakania a oveľa viac. 

Kompaktné obchodné stredisko je dostupné na základe licenčného kľúča a zabezpečuje analýzu 
reálneho času a minulosti s exportom do CSV formátu Excelu alebo iných ohlasovacích programov. 
Aplikácie kompaktného obchodného strediska umoţňujú uţívateľovi vytvoriť maximálne 4 grafy 
reálneho času v akomkoľvek zo 6 rozličných typov grafu napr. tabuľka, kruhový graf atď. Tieto grafy 
reálneho času zobrazujú štatistiku pre celý systém alebo akúkoľvek cieľovú skupinu. 
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Pre vytvorenie grafov reálneho času si môţe uţívateľ vybrať 3 variácie. K dispozícii sú nasledovné 

variácie: 

 Všetky odoslané hovory 
 Všetky prijaté hovory 
 Všetky zmeškané hovory 
 Všetky uskutočnené odoslané hovory 
 Počet dostupných „prihlásených agentov-zástupcov― 
 Vyuţitie trunkov 
 Čakajúce hovory 

 Aktívne prichádzajúce/odchádzajúce hovory 
 Úroveň spokojnosti volajúceho 

*Poznámka: mnoţstvo aktuálnych hovorov v kompletnom systéme zvýrazní prehľad hvorovej 
činnosti. Toto umoţňuje uţívateľovi nahliadnuť, aká je rovnováha medzi dostupnosťou agenta 
a prepravou hovoru.  

Tieto varácie je moţné rozdeliť do dvoch kategórií napr. prichádzajúce a odchádzajúce hovory. Tieto 
hodnoty sa môţu zobraziť buď v číselnom formáte alebo ako percentuálna hodnota všetkých hovorov, 
zobrazených na strane prichádzajúcich volaní a všetkých variácií spojených s odchádzajúcimi 
hovormi. Napríklad odchádzajúce odpovedané hovory ako percentuálna hodnota všetkých 
odchádzajúcich hovorov. Vizuálny náhľad kaţdej variácie zabezpečuje tabuľka.  

Historická analýza je zabezpečená tak, ţe sa uţívateľovi povolí výber rovnakých variácií, obsahujúcich 
včerajšie dáta. Takto môţu analyzovať predchádzajúce výkony v porovnaní s dnešnými.  
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Zaznámenavacie zariadenie historických hlásení môţe pokryť maximálne obdobie 31 dní. Dáta sú 
uchovávané vo formáte CSV umoţňujúcom prenos dát do ohlasovacej aplikácie, ktorá podporuje 
formát CSV, napr. Microsoft Excel. 

CBC alarmy & Hlásenie emailom 

Na zabezpečenie okamţitého prístupu malých podnikov k rozvojovým aktivitám ich podnikania, 
zabezpečuje kompaktné obchodné stredisko V2.1 nasledovné predstavené  alarmy: 

 Zmeškané hovory. 
 Vyuţitie trunkov (Dostupné linky). 
 Poradovník hovorov. 
 Dostupní agenti. 

Okrem zabezpečenia týchto alarmov, CBC tieţ poskytuje emailové hlásenie vášmu hlavnému 
obchodnému informátorovi alebo na inštalačný program, ktorý okamţite zabezpečí obchodný štatút. 
Táto funkcia je mimoriadne vhodná vtedy, keď je potrebné zvýšiť kapacitu trunkov, alebo v prípade 
nutnosti nových zamestnancov pre budúcnosť.  

Graf využitia trunkov 

Malé podniky obyčajne fungujú na základe limitovaných zdrojov a rozpočtu, takţe moţnosť prijímania 
rýchlych a presných dát ešte pred investíciou do komunikačnej infraštruktúry je pre ne naozaj 
rozhodujúca. Nový graf vyuţitia trunkov  pre CBC V2.1 je perfektným príkladom tohto princípu. 
Predtým sa tieto podniky spoliehali na dohady a svedectvá o tom, či sa ich volajúci (alebo budúci 

zákazníci) stretávali s obsadeným signálom. Teraz, vďaka vyuţitiu grafu, môţe podnik ľahko sledovať 
svoje spojenia a dobu najsilnejšej prevádzky. Dokonca integruje funkciu hlásenia emailom, vďaka 
ktorej sa kľúčoví uţívatelia v podniku okamţite dozvedia o nedostupnosti všetkých trunkov v podniku.  

Výhoda pre zákazníka spočíva v tom, ţe si sám môţe vybrať alternatívu pouţitia ohlasovacieho 
balíka. Jeho výber nie je obmedzený len na jeden balík. 

CBC poskytuje malým podnikom silné systémy merania kontaktného strediska v ľahko zrozumiteľnom 
formáte. Tabuľky reálneho času CBC sú zobrazované pomocou zrozumiteľného grafického formátu. 
Všetky informácie sú obsiahnuté v jednej jednoduchej ukáţke, ktorá je perfektná pre malé podniky 
hľadajúce niţšie náklady. 
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Kompaktné kontaktné stredisko – Compact contact center (CCC) 

Kompaktné kontaktné stredisko (CCC) je zabalená súprava modulov, ktoré pracujú ako klient/server 
aplikácia. Súprava zabalených modulov sa skladá z Okna telefónnych hovorov strediska, CCC 
reportéra, Wallboardu manažéra a PC Wallboardu. 

Poskytuje pevne integrovaný balík reálneho a minulého ohlasovania a podporu wallboardu pre IP 
Office. Kompaktné kontaktné stredisko bolo navrhnuté pre zákazníkov, aby mohli riadiť svoj 

zákaznícky rezort alebo efektívne kontaktovať stredisko a zlepšiť svoje zákaznícke sluţby. Produkt 
pozostáva zo setu kompletne integrovaných modulov, ktoré zdieľajú spoločnú databázu s IP Office. 
Výhoda tohto prístupu spočíva v jednoduchej konfigurácii. Vďaka tomu sa sytém pouţíva a aktualizuje 
ľahšie ako nástroje tradičného manaţmentu strediska, precíznosť je zaručená vďaka jednoduchej 
konfiguračnej databázy na IP Office.   

Kompaktné kontaktné stredisko IP Office je kontaktným riešením, ktoré zásobuje všetky kontaktné 
strediská s veľkosťou od 2 do 75 agentov. Nasledovné moduly sú dostupné ako súčasť softvérovej 
aplikácie CCC:  

 CCC server – zabezpečuje pozíciu kontrolóra, s reálnym rozhľadom informácií, riadením 

výnimkami a historickými správami o akomkoľvek aspekte kontaktného strediska. Obsahuje aj 5 
agentov a jeden kompletne výkonný wallboard zaloţený na PC. Môţe vyprodukovať aţ 73 
štandardných hlásení. Všetci uţívatelia môţu okamţite pouţívať wallboard zaloţený na PC k tomu, 
aby si prehliadli základnú štatistiku celého kontaktného strediska.  

 CCC reportér – CCC reportér zabezpečuje dôkladné historické hlásenia o činnosti zákazníckeho 

oddelenia. Manaţér hlásenia zabezpečuje štandardné hlásenia pre merania telefonického 
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spracovania v stredisku a individuálne/tímové trunky. Dáta sú získavané z databázy, ktorá 
zabezpečuje zdroj dát limitovaných len na dostupný priestor hard disku (iba SQL).  

 Plánovač hlásení – spúšta hlásenia v špecifikovaných dňoch, čase alebo podľa zadaných časových 

intervalov. Vedúci moţe naplánovať odosielanie hlásení na rozličné miesta v rámci kontaktného 
strediska. Hlásenia moţu byť odoslané e-mailom viacerým uţívateľom  cez následovné formáty: 
PDF, CSV, XLS, RTF, RPT a Word. Hlásenia moţu byť taktieţ vytlačené viacerými tlačiarnami na 
rozličných miestach maraz.  

 Informačné tabule – Informačné tabule umoţnujú zobraziť štatistické údaje alebo správy pre 

kaţdého v kancelárii priamo na stene. Vedúci moţu odoslať akúkoľvek správu priamo 
informačnej tabuli alebo urobiť vyhlásenie.  

 Phone Manger Pro: aktivovaný agent – ponúka agentom PC CTI aplikáciu do ktorej sa moţu 

prihlásiť, pridať do skupín alebo zapúť status ―obsadené‖ keď sú mimo kancelárie. Ponúka niţšiu 

obstarávaciu cenu pričom ţiadne autorizované prog. vybavenie nieje potrebné. Tu nieje 

potrebné pouţívanie zvláštnych handsetov, stači Phone Manafer soft telefón. 

     Prídavné pozície pre vedúcich – aţ 21 vedúcich moţe naraz sledovať aktivitu kompaktného 

kontaktného strediska. Toto ponúka všetkým vedúcim schopnosť monitorovať v suţby 

poskytované Kontaktným centrom v reálnom čase.  

 Plánovanie hlásení cez Crystal Hlásenia – voliteľné nastavenie hlásení umoţnuje biznisu vytvorit 
stranovo definované hlásenia, alebo modifikovať či zmeniť štandardné hlásenia, poskytujúc plnú 
flexibilitu za prítomnosti informácií o mnoţstve poslaných hlásení a agentovi. Táto funckia je 

vstavaná v Contact Center Manager ktorý vyţaduje vyššiu úroveň felxibility pre lepšie 
informované rozhodnutia.  

 Kompaktné kontaktné centrum (CCC) verzia 5 vyuţíva Crystal hlásenia ako ich hlásiaci motor. 
Toto dáva oveľa jednoduchšie ovládanie pre uţívateľov kde všetky hlásenia sú k dispozícii cez 

úzky stĺpček na vašej obrazovke. Uţ nebudete viac potrebovať inštaláciu zloţitých softvérových 

komponentov na počítač vedúceho. Teto systém umoţnil modifikovať cestu akou majú byť 
hlásenia podávané na stánke. 

 

 

Zobrazenie Call centra 

Call centum a jeho zobrazenie ponúka uţívateľom kombináciu monitorovania suţieb v reálnom čase a 
riadenie zdrojov, dovoľujúc vedúcim vyváţiť a riadiť ich zdroje zlepšením starostlivosti o volajúcich a 

zníţenie nákladov. Zobrazenie call centra pouţíva 18 zobrazení v reálnom čase ukazujúc všetky 
aspekty aktivity kontaktného centra. 

Mnoho štandardných informačných systémov sa spolieha na zaneprázdneného vedúceho neprestajne 
monitorujúceho databázy a agentov. Avaya vyuţila príleţitosť ktorá umoţnuje zobrazeniu Call centra 
pracovať samostatne a v prípade, ţe nastane niaký problém, informovať kompetentého hlásením o 

vyskytnutom probléme.  Tu je moţné nastaviť si alarm, ktorý zaručene upozorní a vzniknutom 

probléme. 
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Zobrazenie informácií Call centra v reálnom čase  

Hlavná obrazovka 

 Ovládanie alarmu 

 Detaily Busy Lamp Field 

 Aktivitu klapiek 

 Zavlať naspäť 

 

 

 

 

 

Obrazovky pre agentov 

 Monitorovanie skupín 

 Detaily o skupine 

 Status v reálnom čase 

 Status skupiny  (v percentách) 

 Detaily individuálnych agentov 

 Čas volaniav percentách 

 Detaily o individuálnych skupinách 

 

 

 

 

Zobrazenie informácií Call centra v reálnom čase 

Obrazovka trunkov 

 Monitorovanie skupiny trunkov 

 Status v reálnom čase 

 Status skupiny (v percentách) 

 Detaily o jednotlivých trunkoch 

 

 

Obrazovka čakajúcich na linke 

 Monitorovanie čakajúcich 

 Individuálne DDI/DID informácie 
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Wallboard manažér 

Dostupné sú dva druhy wallboardov – tradične inštalované jednoky a wallboardy zaloţené na PC 
pracovnej ploche manaţéra. Obidva typy wallboardov sú riadené pomocu Wallboardového manaţéra. 
Wallboard manaţér je aplikácia zaloţená na PC, ktorá vyuţíva štandardný Windows 2000 (SP3) a 
2003. Zostavenie Wallboardu manaţéra bolo navrhnuté tak, aby sa v prípade zväčšovania 
uţívateľských poţiadaviek aktualizovalo. Rovnakému hardvérovému PC zariadeniu umoţňuje podporiť 
prídavné CCC moduly.  

Klienti prídavného wallboardu môţu byť pridaní a distribuovaní pomocou kontrolného prístupu 
umoţňujúceho LAN na vytváranie a plánovanie si wallboardových správ.  

Tradične inštalované wallboardy 

CCC podporuje dva fyzické wallboardy (známe tieţ ako čítacie tabule alebo displejové tabule); 
Spektrum (model 3214C, predtým známy ako 4120C) a CCM WB/22. Obidva wallboardy sú 22-
znakové, trojfarebné a kaţdý má dvojitú jednotku. Wallboard server môţe poháňať aţ 16 
wallboardov. Keď sa Spektrum wallboard zakúpi ako hlavná súprava, zabezpečí spájací modul pre 
pouţitie boardov, ktoré sa potom zapoja sériovo. Pre uţívateľov wallboardu 22, je spojovacia karta 
dodávaná s jednoduchým káblom, ktorý poháňa wallboardy.  

Inštalačné wallboardy nie sú dostupné na všetkých územiach; pre získanie lokálnej infomácie sa 
prosím spojte s vaším Avaya zástupcom.  

Okrem fyzického inštalačného wallboardu Spektrum, sa licencia IP Office vyţaduje aj s pouţitím CCC. 

Táto IP Office licencia podporuje 4 inštalačné wallboardy Spektrum. Licenčné kľúče sa musia zakúpiť 
v tom prípade, ak sú potrebné viac neţ 4 inštalačné wallboardy (kaţdý licenčný kľúč podporuje naraz 
4 wallboardy). Podporiť sa môţe maximálne 16 inštalačných wallboardov.   

PC Wallboard 

PC Wallboard zabezpečuje tradičnú funkčnosť manaţéra kontaktného strediska a pracovnej plochy 
agenta kontaktného strediska.  A to spolu s prospechom pre kaţdého agenta, ktorý si môţe vytvárať 
a sledovať osobný prehliadač kontaktného strediska cez vlastný PC wallboard.  

CCC agent si môţe rozdeliť svoj PC wallboard na 20 rôznych variácií, ktoré umoţňujú rôzne opatrenia 
reálneho času pre skupiny a agentov.  

 

    

 

  

Plazmový PC wallboard umoţňuje, aby sa informácia reálneho času zobrazila na veľkej plazmovej 

obrazovke alebo na viacerých PC monitoroch, napríklad na mieste recepcie. Plazmový mod umoţňuje 
spustenie PC wallboardu aj vtedy, keď nie je agent prihlásený.  
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Manažér a dizajnér hlásenia 

Manaţér hlásenia zabezpečuje dômyselné historické hlásenia o prevádzke zákazníckeho oddelenia. 
Manaţér hlásenia poskytuje 73 štandardných správ pre merania ako aj úplných vybavovaní hovorov 
kontaktného centra, tak aj individuálnych/tímových výkonov. To umoţňuje vylepšiť manaţment 
ľudských zdrojov. Tieto vzory štandardného hlásenia si môţe uţívateľ nastaviť (podľa obsahu dát, 
skupiny, presunu atď) a vytvoriť si tak svoje vlastné pohotové hlásenia manaţmentu. Tieto hlásenia 
sa dajú nastaviť na určitý dátum a čas, alebo sa môţu v určitých intervaloch opakovať.  

Dobrovoľné zákaznícke hlásenia umoţňujú podniku vytváriť nastaviteľné hlásenia, alebo upravovať a 
meniť tie štandardné. To zabezpečuje úpnú flexibilitu prezentácie dopravnej alebo sprostredkovacej 

informácie. Táto vymoţenosť je zameraná na manaţment kontaktného strediska, ktorý si vyţaduje 
väčšiu flexibilitu umoţnenia informačných rozhodnutí. Verzia 5 kompaktného kontaktného strediska 

teraz pouţíva priezračné hlásenia ako svoj ohlasovací motor. Toto zabezpečuje oveľa lepšiu 
uţívateľskú skúsenosť, pretoţe všetky hlásenia sú dostupné vďaka tenkému zákazníckemu zariadeniu. 
Uţ viac nie je potrebná inštalácia veľkých softvérových komponentov na pracovnej ploche pracovníka.  
Táto zmena umoţňuje CCC upravovať prezentáciu zákazníckych hlásení na stránke. Všetky stránky 
s CCC verziou 5 majú teraz moţnosť vytvorenia 3 zákazníckych, obchodných hlásení. V skutočnosti 

zabezpečuje CCC tri bezplatné zákaznícke hlásnia pre malé podniky. Pre stránky, ktoré chcú viac neţ 
3 zákaznícke hlásenia, sa vyţaduje návrhová licencia (IPO 400 CCC Designer RFA).  

Vedúci môţu posielať hlásenia na rôzne miesta v rozsahu kontaktného strediska. Hlásenia moţno 
rozosielať viacerým príjemcom cez mail v nasledovných formátoch; PDF, HTML a REP. Hlásenia 
moţno zároveň odosielať na mnohé tlačiarne v rámci siete.  

 

Hlásenia Kompaktného kontaktného centra. 

Tabuľka 73 štandardných hlásení Aplikácie Manažér 

Zoznam prihlásených kónt  (všetky média) DDI zhrnutie 

Zoznam prihlásených kónt  (grafický) pre všetky médiá Externý prenesený kód 

Zoznam prihlásených kónt  (grafický)  Zhrnutie prichádzajúcich DDI 

Zoznam prihlásených kónt   Spočítavanie doby prichádzajúcich hovorov (média) 

Zoznam prihlásených kónt  pomocou DDI (grafický)  Spočítavanie doby prichádzajúcich hovorov 

Zoznam prihlásených kónt  pomocou DDI  Spočítavanie prichádzajúcich pilot 

Zoznam prihlásených kónt  Pilot (grafický)  Posledný hovor 

Zoznam prihlásených kónt  pomocou Pilot  Multi-Média spočítavanie 

Zoznam prihlásených kónt  pomocou Target (grafickýl)  Cena odchádzajúcich hovorov (vsetky médiá) 

Zoznam prihlásených kónt  pomocou Target  Zoznam odchádzajúcich hovorov (všetky médiá) 

Sledovanie aktivity  Zoznam odchádzajúcich hovorov (grafický) 

Sledovanie pomocou agent activity  Zoznam odchádzajúcich hovorov 

Žiadosť pre spätné volanie  Najpoužívanejšie volané čísla 

Status obsadené  Dĺžka hovorov 

Grafický súhrn skupín (všetky hovory)  Distribúcia hovorov 

Grafický súhrn skupín (všetky médiá)  Distribúcia pilotovnania 

Grafický súhrn skupín Odpovede na hovory 

Dĺžka trvania hovorov (všetky hovory)  Presmerovanie hovorov 

Dĺžka trvania hovorov (všetky médiá )  Súhr hovorov 
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Hlásenia Kompaktného kontaktného centra. 

Tabuľka 73 štandardných hlásení Aplikácie Manažér 

Dĺžka hovorov užívateľa  Pilot súhrn 

Tabuľkový súhrn hovorov (všetky hovory)  Systémový súhrn 

Tabuľkový súhrn hovorov Target grafický súhrn (všetky média) 

Tabuľkový súhrn Target grafický súhrn 

Agent Individual (všetky médiá)  Target dĺžka hovorov účastníka (všetky média) 

Agent Individual  Target dĺžka hovorov účastníka 

Agent Tabuľka (všetky médiá)  Informácie o presmerovaní hovorov 

Agent Tabular  Aktivita trunkov 

Sledovanie zákazníka  Zaneprázdnené trunkov 

Sledovanie zákazníka  pomocou CLI  Dĺžka prevádzky trunkov 

DDI dĺžka hovorv  Odpovede trunkov 

DDI distribúcia pomocou Target  Súhrn aktivity trunkov 

DDI distribúcia VM monitorovanie prietoku hovorov 

DDI odpoveď VM monitorovanie prietoku hovorov  pomocouTopic 

DDI presmerovanie  Monitorovanie prietoku hovorov 

DDI zhrnutie (všetky hovory)  VM súhrn 

 

VoiceMail Pro – zabezpečenie zoznamu hlásení v kontaktnom stredisku 

VoiceMail Pro poskytuje moţnosť vytvorenia hlasovej pošty a interaktívnej hlasovej odpovede, ktoré 

spĺňajú špecifické obchodné potreby zákazníckeho kontaktného strediska. Vďaka silnému, grafickému 
zariadeniu, môţno ľahko a rýchlo vytvárať a upravovať prenos hovorov od jednoduchých hlásení aţ 
po číslicové, tónové menu na zabezpečenie audiotextovej sluţby a výkonnosti automatickej obsluhy. 
Snaţí sa čo najlepšie vyhovieť poţiadavkám volajúceho počas spojenia. Okrem výkonnosti, ktorú 
zabezpečujú hlásenia zoznamu hovorov VoiceMail Pro, môţu vedúci vytvoriť dômyslené poradie a 
plány telefonického smerovania. To všetko s prístupom k základným funkciám ako napr. prijímanie 
správ, sluţby hovoru a moţnosť prehrať hovor alebo informáciu poradia zákazníkom.   

Aplikácie VoiceMail Pro zabezpečujú zariadenia spracovania poradia, ktoré umoţňujú automaticky 
odpovedať na hovory cieľovej skupiny v tom prípade, ak sú úradné, skupinové alebo súkromné 

telefóny obsadené. Volajúcim sa na poradovníku prehráva správa o situácii a potom pri čakaní 
počúvajú hudbu (pochádzajúcu z interného alebo externého zdroja), pričom sa pravidelne vybavujú. 

Pre kaţdú cieľovú skupinu moţno nahrať dve jednotné správy (správa o vstupe na poradovník a 
aktualizovaná správa). Hlásenia na poradovníku môţu hlásiť poradie v poradovníku, ako aj 
odhadovaný čas na odpoveď. 

Pre uspokojenie potrieb kontaktného strediska, poskytuje VoiceMail Pro volajúcemu jeho poradie v 
poradovníku a odhadovaný čas čakania na vybavenie ich hovoru. Dokonca dáva volajúcemu moţnosť 
vyradiť sa z poradovníka a zanechať kedykoľvek správu. 

VoiceMail Pro – Hlavný manažér 
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Táto integrovaná aplikácia VoiceMail Pro umoţňuje kompletnú automatizáciu zhromaţdených 
opakujúcich sa informácií. Agenti sa tak môţu zaoberať s inými, komplikovanejšími hovormi, ktoré si 
vyţadujú osobnú interakciu. Hlavný manaţér umoţňuje nepretrţité okamţité odpovedanie, pretoţe 
volajúcim sa kladie niekoľko jasných a nekomplikovaných otázok. Volajúci odpovedajú buď ústne, 

alebo pomocou telefónnej klávesnice. Nahrávanie môţe volajúci stisnutím klávesnice na telefóne 
kedykoľvek zrušiť. V prípade obsadenia agentov sa hovory presunú do hlavného manaţéra, čo zniţuje 
preťaţenie a nátlak na skupiny agentov. Agent si môţe prevziať hotovú transakciu cez webový 
prehliadač (pozri niţšie diagram 9.6) alebo pomocou krátkeho kódu, ktorý predstavuje číslo 
parkovacieho slotu nejakej zvláštnej operácie. Toto číslo sa dá pomocou DDS kľúča predprogramovať 
a agenti sa môţu k operácii dostať. Ak je súčasťou DDS kľúča BLF lampa, rozsvieti sa vtedy, keď 
odíde nová správa. Agent potom prepíše odpovede volajúcich do databázy alebo iných záznamov. Ak  

uţ volajúci odoslal  informáciu pomocou hlavnej správy, agenti môţu tieto správy skontrolovať a 
odpovedať pomocu tlačidiel, čo sa potom prehrá v podobe hlasu.  

Výkonné zariadenie manaţéra VoiceMail Pro, grafické uţívateľské zariadenie Windows (GUI) 
umoţňuje jednoduchú tvorbu a úpravu dotazníkov. Prichádzajúce telefonické operácie moţno 
upravovať pomocou operačného wizardu. 

S WoiceMail Pro môţu zákazníci z poradovníka „ujsť―, alebo sa ich hovory môţu presunúť a vybaviť 
cez hlavný manaţér. To zaručuje, ţe len minimálny počet zákazníkov zavesí, keď musí čakať 
v poradovníku a to maximalizuje príjem hovorov.  

 

 

Zákaznícky manažment – Integrácia Microsoft™ CRM 

Avaya a Microsoft sa tešia globálnej spolupráci. Inovačná zvuková komunikácia a aplikácie Avaya 
zaloţené na Microsoft Windows NET a zariadení Dynamics CRM, umoţňujú malým a stredným 

podnikom moţnosť väčšej efektívnosti a hospodárnosti. Avaya, v spolupráci s Micsosoftom, ako 
partner zlatého certifikátu a svetový líder, zabezpečuje široké spektrum spoľahlivých, šetrných a 
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bezpečných technológií. Toto spojenie postaví IP Office do úlohy konvergenčného zariadenia 
zákazníckeho výberu Microsoftu CRM™. Tento strategický zväzok je zameraný na malé a stredné 
podniky, ktoré potrebujú prepojené rozšírenie pracoviska cez obchodné systémy, komunikačnú 
ifraštruktúru a webové sluţby. Takisto potrebujú systém na kľúč, jednoduchú implementáciu a cenovú 
prístupnosť. 

Integračné riešenie Avaya Microsoft™ CRM umoţňuje podnikom spojenie  Microsoftu Dynamics® CRM 

3.0 s Avaya IP Office. Je to integračné spojenie, ktoré zmení spôsob akým spolupracujete so svojimi 
zákazníckmi. Spolupráca bude dokonalá a to integrovaním prichádzajúcich hovorov priamo na 
uţívateľskú pracovnú plochu, pouţitím technológie screen pop (vyhupnutia obrazovky) a 
zabezpečením schopnosti vytáčania priamo z jednotky Microsoft CRM.  

Pouţívateľ si môţe vytvoriť integráciu na zabezpečenie prichádzajúcich screen popov pre nasledovné 
obrazovky v Microsoft CRM™: 

 Kontakty 
 Výkazníctvo 
 Prevod 
 Aktivity telefonických hovorov 

 

Uţívateľ môţe určiť čo robiť v prípade, ak prichádzajúci hovor zodpovedá viacerým obrazovkám. Je to 
moţné vďaka pouţitiu tabuľky odpovede, ktorá uţívateľovi umoţňuje vybrať tú najlepšiu obrazovku.  

Odchádzajúce hovory sú pevne integrované s obrazovkou Microsoft CRM pre rýchlu a ľahkú voľbu 
priamo z aplikácie.  

 

 

 

Ľahké ovládanie, údržba a inštalácia  

IP Office vyuţíva na inštaláciu, ovládanie a údrţbu systému beţné ovládacie programy. Tieto 
programy sú zahrnuté v základnom softvéri, pričom ponúkajú a zahrňujú nasledovné: 
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 IP Office manažér – hlavný konfiguračný nástroj IP Office. 
 IP Office SMDR – vydáva detailné telefonické nahrávky pre spracovanie. 
 Monitor – sledovací program na hľadanie chýb. 
 SNMP – výstrahy a alarmy z IP Office do nástrojov SNMP.  

 Aplikácia systémového statusu – diagnostický nástroj na monitorovanie a kontrolu statusu IP 
Office systémov.  

IP Office manažér – hlavný konfiguračný nástroj IP Office  

Táto aplikácia je hlavným konfiguračným nástrojom IP Office. Pouţívaním grafického uţívateľského 
zariadenia Windows, poskytuje manaţér intuitívne zariadenie pre inštaláciu, konfiguráciu a ďalšie 

postupy a zmeny. Podobne ako všetky aplikácie IP Office, aj manaţér je multijazykový a vybavený 
moţnosťou pouţitia aplikácie buď lokálne alebo vzdialene. Správca má moţnosť riadiť hociktorý z ich 

IP Office a to z akejkoľvek krajiny, pouţívajúc pritom ich lokálny, preferenčný jazyk. Prístup ku 
kaţdému IP Office je chránený heslami a určenými uţívateľskými právami. Toto umoţňuje 
manaţérovi operovať na základe individuálnej správcovskej úrovne odborných znalostí. 

IP Office manaţér operuje na základe miestnej kópie konfiguračného súboru IP Office. Konfigurácie sú 
pripravené a hodnotené „off line― ešte pred uloţením do IP Office. Výhoda spočíva v tom, ţe archívna 
kópia systémovej konfigurácie je pre plán obnovy dostupná vţdy.   

 

 

 

Ďaľšie výhodné funkcie ponúkane Managerom sú: 

 Jednoduché upgrady softvéru IP Office systému.  
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 Importovanie a exportovanie uţívateľov, krátkyych kódov, adresárov, licenčných informácií v CVS 

formáte do a z aplikácií ako sú Microsoft Excel a Word.  

 Riadenie práv uţívateľov pre aplikáciu štandardých mnoţín klapiek/handesetov a programovanie 
skupín uţívateľov. Pre nových uţívateľov, alebo pre nastavenie pokročilých  obmedzení a šablón 
uţ existujúcim uţívateľom. 

 Kontrolu error problémov a validizáciu systémovej konfigurácie tak ako je zadaná, cez nástroje.  

 

 

 

IP Office SMDR –  záznam podrobných informácií o hovoroch 

Pomocný program IP Office SMDR umoţnuje, aby boli podrobné informácie o všetkých hovoroch 
zaznamenávané v jednom súbore vo vašom PC. Daľšie aplikácie potom môţu vyuţit tieto informácie 

na analýzu výdavkov jednotlivých oddelení, trunkovej kapacity alebo zistiť zaťaţenie a vyuţiteľnosť 
liniek. Pomocný program IP Office SMDR neposkytuje ţiadne vyhodotenia alebo grafické analýzy 
vyuţitia telefónov. Ak je IP office prepojený s viacerými pobočkami, je potrebné nainštalovať jeden IP 
Office SMDR softvér na kaţdej z nich. Podporuje následovné operačné systémy: Windows XP 
Professional (SP2), 2000 Server (SP4), a 2003. 
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IP Office Monitor – softvér pre trouble shooting 

IP Office Monitor je pomocný program pracujúci v reálnom čase pre assistenciu s IP Office trouble 
shooting. Ak aplikáciu pripojíte cez IP pripojenie, moţe byť uţívaná cez obidve LAN a WAN pripojenia. 
Jednoduché rozhranie umoţnuje administrátorovi výber protokolov, ktoré majú byť monitorované a 
dekódované. Takéto monitorovanie moţe byť zobrazené priamo na monitor alebo v log súbore pre 
neskôršiu analýzu. Farebné rozlíšenie odlišných protokolov moţe byť nastavené pre ich jednoduchšie 
rozpoznávanie. Aplikácia zaznamenáva aj systémové varovania a zobrazí databázu 20 poledných 

varovných hlásení ku ktorým došlo.   
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Protokol ovládania jednoduchej siete (Simple Network Management 
Protocol - SNMP) 

 

SNMP je priemyselný štandard navrhnutý preto, aby umoţnil riadenie dátových zariadení rôznymi 
uţívateľmi pomocou jednoduchej aplikácie zámej ako Network Manager. Network Manager bude 

periodicky vyzývať zariadenie o vyţiadanie odpovede, ak sa ţiadna odpoveď nedoručí, spustí sa 
alarm. IP Office okrem iného monitoruje stav klapiek, trunkových kariet, prídavných modulov* a 
Media kariet, čo je prínosom pre odpovedanie výziev. Ak sa objaví chyba, IP Office upovedomí 

aplikáciu Network Manager. IP Office implementácia dovoľuje pracovať s dvomi oddelenými 
aplikáciami sietových manaţérov, medzi ktorými je moţné si vybrať. Toto oprávňuje obidvoch, aj 
sieťového manaţéra a administrátora, aby boli upovedomení rovnakým alarmom o stave situácie. n. 

IP Office bol testovaný  v porovnaní s aplikáciou Castlerocks SNMPc-EE a HP Network Node Manager). 
Avaya Integrated Management Suite takisto pouţíva HP Network Node Manager.  IP Office 3.2 je 
schopný poslať SNMP prerušovanú informáciu cez SMTP e-maily.  Prijímateľ takýchto e-mailov 
dostane prerušenú informáciu preloţenú do ľahko zrozumiteľnej Angličtiny, ktorá výborne 
zjednodušuje zbierku  dát. 

*Pznámka: Vynímajúc WAN3 moduly 
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Aplikácia stavu systému (System Status Application - SSA) 

Aplikácia stavu systému je diagnostický nástroj pre managerov systému a administrátorov, pomocou 

ktorej môţu lokálne alebo vzdialene monitorovať a kontrolovať stav IP Office systémov. SSA 
zobrazuje oba, z aktuálnych stavov systému IP Office a takisto detaily problémov ku ktorým došlo. 
Zobrazená informácia je je kombináciou udalostí v reálnom čase, histórie udalostí, stavových a 
konfiguračných dát pre pomoc pri hľadaní chýb a ich diagnostikovaní. SSA zobrazuje stav v reálnom 
čase, históriu jeho vyuţitia a upozorňujúce informácie pre porty, moduly a expanzné karty v systéme 
SSA sa pripája do všetkých variant IP Office systému verzie 4.0 a vyššej, pomocou IP pripojenia, 
ktoré môţe byť ovládané lokálne, alebo vzdialene. Pre vzdialenú diagnostiku je podporované14.4 

kbps pripojenie k modemom.  

SSA ponúka nasledovné: 

       ALARMY-varovanie – SSA zobrazuje všetky varovania, ktoré sú zaznamenané IP Office    
systémom pre    kaţdé zariadenie v ktorom došlo k poruche. Systém zaznamená datum a čas kedy 
došlo k problému. Systém si zachováva posledných 50 varovaní ku ktorých došlo.  

  Detaily hovorov – Uchováva informácie o prichádzajúcich a odchádzajúcich hovoroch, vrátane ich 

dĺţky, čísla a presmerovacích informácií. 

  Klapky – SSA detailne zaznamená čísla všetkých klapiek vrátane typu a lokácie portu cez ktorý sú 

pripojené do  IP Office systému. Informácia o momentálnom stave zariadenia je zobrazovaná 
takisto.  

  trunkye -  SSA taktieţ zobrazuje IP Office trunky a pripojenia (VoIP, analógové a digitálne) a ich 
aktuálny stav.  Pre VoIP a QoS trunky sa informácie zobrazujú takisto. and their current status 

are displayed 

  Systémové zdroje – IP Office obsahuje centrálne zdroje, ktoré sú vyuţité pre zabezpečovanie 
priebehu niekoľkých funkcií. Diagnostikovanie týchto zdrojov je často kritické pre úspešné 
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fungovanie systému. Toto zahŕňa detaily zdrojov pre moduly hlasovej kompresie, pre porty 
hlasovej pošty a konferenčné zdroje.  

 

 

SSA môţe byţ spustený nezávisle od IP Managera, pričom je moţné spustiť dvoch SSA klientov 
pripojených naraz do systému IP Office.  

Tvorenie hlasových a dátových sietí  

LAN/WAN Služby 

Obidva zo systémov IP Office - Small Office Edície a ich platforiem, poskytujú Ethernet switch so 4-
portovou Layer 2 vrstvou. IP406 V2 poskytuje 8- portovú Layer 2 vrstvu ethernetového switcha. 
Kaţdý z portov automaticky identifikuje svoju operačnú rýchlosť, 10M alebo 100M. Ako doplnok 
týchto 4 portov Layer 2 switchu, IP Office – Small Office Edície, má piaty Ethernet port, označený ako 

WAN s jeho vlastnou IP adresou, určenou pre pripojenie do externých xDSL alebo káblových 
modemov. Tento piaty port je switchom tretej vrstvy pre ďaľšie 4 porty. IP 412 podporuje 
dvojportovú tretiu vrstvu ethernetových switch portov. IP Office 500 systém ponúka dva 10/100 
prepojených ethernetových portov tretej vrstvy.  

Routery môţu byť navzájom prepojené pomocou WAN liniek, ktoré môţu pracovať ako zdieľané linky 
z bodu do  bodu, ako riadené  IP siete, siete s rámcovým prenosom, alebo výmenné siete (Central 
Office). IP Office platformy podporujú všetky typy týchto sieťových pripojení.  

IP Office má WAN port, ktorý môţe byť pripojený do digitálnej vzdialenej linky pomocou X.21 alebo 
V.35 rozhrania, pri rýchlostiach aţ do 2048kbps. Protokol z bodu do  bodu (PPP) sa pouţíva cez túto 
linku. Dáta v rámci hovorov pouţívajú protokol z bodu do bodu, ktorý je pouţívaný väčšinou výrobcov 
sieťových routerov. PPP podpora, je okamţitá ak to nieje zariadenie rovnakého výrobcu na oboch 
stranách linky.  

Výmenné linky môţu byť taktieţ pouţité v prípade poruchy WAN liniek alebo pre poskytnutie 

prikázaného alternatívneho alebo vysokého rozhrania. 
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Všetky z IP Office platforiem majú integrálny router s podporou pre zadané rozhranie, ktorá dovoľuje 
prevod extra rozhrania dynamicky v čase.  IP Office iniciuje hovory medzi účastníkmi iba keď sa 
posielajú medzi nimi dáta alebo dostatočný počet dát pre zaručenie prídavných kanálov. IP Office sa 
potom zbaví prebytočných kanálov, keď uţ viac niesú potrebné. Hovory sú robené automaticky, bez 

toho, aby bol uţívateľ upozornený na začiatok alebo  koniec hovoru. Pravidlá pre tvorbu hovorov a 
pre dĺţku ich prevádzky, sú nakonfigurovateľné v IP Office systéme.  

Je moţné mať niekoľko odlišných miest alebo trás pre presmerovanie, cez ktoré sa dá kedykoľvek 
pripojiť z kancelárie do iných kancelárií a na Internet zároveň. 

Internetový prístup 

Pokiaľ telefón je stále nástrojom číslo 1 v obchodnej komunikácii, prístup na internet sa rýchlo stáva 
dôleţitým pre komunikáciu medzi jednotlivými organizáciami. Schopnosť poslať  a prijať e-mail sa 

pokladá za samozrejmosť pri komunikácii s dodávateľmi  a zákazníkmi. Prístup na celosvetový 

internet je takisto dôleţitý pre komerčné aplikácie v elektronickej forme.  

Všetky z IP Office systémov ponúkajú zdieľaný, bezpečný a vysoko výkonný prístup na internet cez 
výmenné linky alebo digitálne zdieľané sluţby.  

 

Záleţitosti  internetovej bezpečnosti sú adresované cez krytie integrálnych firewallov. Toto odstraňuje 
potrebu vlastniť drahý samostatný software, ktorý zaneprázdňuje ďaľšie PC. Firewall môţe byť 

nakonfigurovaný pre zvládanie škály rôznych situácií a dovolí zákazníkom kontrolovať, kto a 
kedymôţe sprístupniť jeho externé zdroje. Toto izoluje vašu privátnu sieť od internetovej siete, za 
istoty, ţe vaša sieť zostane mimo dosahu hackerov, pokiaľ nastaviteľné servisné kvóty budú môcť byť 
nastavené pre zaistenie toho, ţe nebudú zneuţívané. Servisné kvóty nastavujú časový limit pre 
odchádzajúce hovory do partikulárnych IP sluţieb. Takto sa vyhnete extrémne vysokým telefónnym 
účtom pri zneuţívaní telefónneho účastníka, nadmernému surfovaniu alebo zmenám nastavení vašej 
siete a v prípade ak sa frenkvencia hovorov bezdôvodne zvýši.  

Kaţdá sluţba môţe byť nakonfigurovaná s alternatívnou zabezpečovacou sluţbou. Napríklad: prajete 
si pripojiť sa do ISP siete počas pracovných hodín a do alternatívnych sietí vyuţívajúc ponuku 
rozdielnych taríf závislých od času. Čiţe môţete nastaviť pripojenie pre určitý čas (zvyčajne v silnej 
prevádzke) a iné pripojenie pre pripojenie v lacnejšej tarife.  

 
Funkcie vzdialene ovládaného prístupu  

Integrálny firewall IP Office systému, servisné  kvóty a časové pásma sa dajú vzdialene ovládať cez 
prístupové hovory. Ochrana vzdialeného prístupu je doplnená pomocou CHAP (kryptovacích hesiel) 
pre overenie koncového uţívateľa alebo pomocou PAP, ktorá nepodporuje proces kryptovania. Časové 

pásma môţu kontrolovať hodiny, podľa ktorých je oládateľný vstupný servis dostupný.  

Je moţné nastaviť povolenú lokáciu. Toto sú miesta, na ktoré systém povolí dátový prístup uţívateľa 

volajúceho z domu, alebo  prístup do hlasovej pošty bez kódu hlasovej pošty, pre pouţívateľa ktorý 
zbiera svoje správy hlasovej pošty z mobilného telefónu. Povolená lokácia je taktieţ miestom, kde 
server hlasovej pošty zanechá odkaz pre informovanie uţívateľa o novej správe. 

Naopak, špecifická lokácia môţe byť nastavená, čo znemoţňuje vzialený prístup len z tohto miesta. 

Toto špecifické miesto, môţe takisto byť navrhnuté spätne vytočené číslo a tým minimalizuje riziko 
neautorizovaného prístupu.  

IP Office systémy môţu takisto zahŕňať  sluţby vzialeného ovládania cez spätné volania, ak uţívateľ 
vţdy vzdialene prihlasuje do kancelárie z samostatnej lokácie, napr.ich domu. Následne po verifikácii 
prihásenia sa, systém odpojí ich hovory a vytočí ich naspäť.  Pre prínos prideleného stunňa 
bezpečnosti, poskytuje spätné volanie vynikajúcu metódu zlúčenia účtov zo vzdialených prístupov na 
hlavnom telefónnom kancelárskom účte namiesto zavádzania drahých telefónnych sluţieb.  
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Okrem vzdialeného prístupu z terminálového adaptéra, môţete pouţiť doplnkový duálny modem 
pracujúci rýchlosťou 56Kbps, ktorý zabezpečuje uţívateľom pouţívajúcim analógové modemy linku 
prenosov do siete aj zo siete.  

Presmerovanie z LAN do LAN 

Dni, kedy vaša kancelária existovala bez nevyhnutnosti prenosu dát cez LAN siete sú nenávratne 

preč. Nezáleţí na tom, či potrebujete zdieľať dátové zdroje ako napr. emailové servery, dátové 
servery, alebo internetové portály, bezproblémovo transportovať dáta medzi stanicami alebo sieťami 
zákazníkom alebo dodávateľom, všetky trhové prostredia si vyţadujú prenos dát. To je dôvod, prečo 
Avaya IP Office systém poskytuje túto sluţbu štandardne. 

Zapojenie routera cez IP Office, zniţuje náklady, komplexicitu a ďalšie problémy spojené s WAN 
multiplexormi pomocou konvergencie a zdieľania hlasovej a dátovej premávky s IP Office zdrojmi. 
Zdroje takýchto sietí môţu spolupracovať cez pripojenie ako dial-up, ISDN, zdieľanej siete, alebo z 

bodu do bodu obvodov ovládaných IP sietí, či cez siete z rámcovým prenosom, pričom IP Office 
podporuje všetky z nich.  

IP Office má WAN port, ktorý môţe byť pripojený do digitálnej vzdialenej linky pomocou X.21 alebo 
V.35 rozhrania, pri rýchlostiach aţ do 2048kbps. Protokol z bodu do  bodu (PPP) sa pouţíva cez túto 
linku. Dáta v rámci hovorov pouţívajú protokol z bodu do bodu, ktorý je pouţívaný väčšinou výrobcov 
sieťových routerov. PPP podpora, je okamţitá ak to nieje zariadenie rovnakého výrobcu na oboch 

stranách linky.  

IP Office má WAN port, ktorý môţe byť pripojený do digitálnej vzdialenej linky pomocou X.21 alebo 
V.35 rozhrania, pri rýchlostiach aţ do 2048kbps. Protokol z bodu do  bodu (PPP) sa pouţíva cez túto 
linku. Dáta v rámci hovorov pouţívajú protokol z bodu do bodu, ktorý je pouţívaný väčšinou výrobcov 
sieťových routerov. PPP podpora, je okamţitá ak to nieje zariadenie rovnakého výrobcu na oboch 
stranách linky.  

Výmenné linky môţu byť taktieţ pouţité v prípade poruchy WAN liniek alebo pre poskytnutie 

prikázaného alternatívneho alebo vysokého rozhrania. 

Všetky z IP Office platforiem majú integrálny router s podporou pre zadané rozhranie, ktorá dovoľuje 
prevod extra rozhrania dynamicky v čase.  IP Office iniciuje hovory medzi účastníkmi iba keď sa 
posielajú medzi nimi dáta alebo dostatočný počet dát pre zaručenie prídavných kanálov. IP Office sa 
potom zbaví prebytočných kanálov, keď uţ viac niesú potrebné. Hovory sú robené automaticky, bez 
toho, aby bol uţívateľ upozornený na začiatok alebo  koniec hovoru. Pravidlá pre tvorbu hovorov a 
pre dĺţku ich prevádzky, sú nakonfigurovateľné v IP Office systéme.  

Je moţné mať niekoľko odlišných miest alebo trás pre presmerovanie, cez ktoré sa dá kedykoľvek 
pripojiť z kancelárie do iných kancelárií a na Internet zároveň. 

Funkcie dátovej siete  

Integral 10/100 Mbit Layer 2 Ethernet Switch (IP Office - Small Office Edition & IP406 V2) 

Obidva zo systémov IP Office - Small Office Edície a ich platforiem, poskytujú Ethernet switch so 4-
portovou Layer 2 vrstvou. IP406 V2 poskytuje 8- portovú Layer 2 vrstvu ethernetového switcha. 
Kaţdý z portov automaticky identifikuje svoju operačnú rýchlosť, 10M alebo 100M. Ako doplnok 
týchto 4 portov Layer 2 switchu, IP Office – Small Office Edície, má piaty Ethernet port, označený ako 

WAN s jeho vlastnou IP adresou, určenou pre pripojenie do externých xDSL alebo káblových 
modemov. Tento piaty port je switchom tretej vrstvy pre ďaľšie 4 porty.  

Integrálna 10/100 Mbitová hladina 3 Ethernet Switchu (IP Office - Small Office Edition, 
IP412, & IP Office 500) 

V prípade ak máte dostupné integrálne HUB porty na iných zariadeniach, systémy IP 412 Office a IP 
Office 500 podporujú 2 portový Ethernet switch. Obidva tieto porty majú svoje vlastné IP adresy. 
Cesta, akou sa informácie transportujú z jedného portu na druhý je nakonfigurovaná v systémových 
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tabuľkách udávajúcich smer. Okrem toho je moţné vytvoriť firewall medzi segmentami LAN. IP Office 
– Small Office Edition ponúka podobnú funkcionalitu medzi svojimi 4 portami a to Ethernet switch a 
Ethernet WAN. Switching hladiny 3 je obzvlášť uţitočný v situáciách kde sa vyţaduje ―dôveryhodná‖ a 
―nezabezpečená‖ sieť, kde ―nezabespečená‖ sieť nieje kontrolovaná a prenáša verejné informácie.   

DHCP Server 

IP Office môţe riadiť Vašu IP sieť cez vlastný vstavaný DHCP Server. IP Office môţe byť 
nakonfigurovaný na uloţenie databázy IP addries pre uţívateľov LAN. Keď uţívatelia zapnú svoje 
počítače, systém im pridelí IP adresu na celú dobu surfovania. DHCP server takisto poskytuje 
uţívateľským PC DNS doménu servera, a Windows Name Service (WINS) servera. Pre uţívateľov, 

ktorí majú odlišný DHCP server, môţete cez IP Office nakonfigurovať a ponechať si adresu uţívateľa z 
tohto servera, alebo si ju nastaviť ako predurčenú statickú adresu. IP Office - Small Office Edition,  
IP412 Office a  IP Office 500 systém majú dva nezávisle ovládané DHCP servery, z toho jeden určený 

pre kaţdú LAN 3 úroveň. 

Podpora zdieľanej linky (Leased Line Support) 

Všetky platformy sú schopné pripojiť sa na sluţbu zdieľaných liniek. Šesť typov zdieľaných liniek je 
podporovaných cez X.21, V.35 a V.24, cez WAN port, alebo E1/T1 a základné rozhranie cez trunk 
pripojenie na základnej jednotke. X.21, V35 a V24 sú externe synchronizované a môţu operovať pri 
akejkoľvek rýchlosti aţ do 2Mbit. E1/T1 trunk môţe by nakonfigurovaný pre prácu vo  frakčnom móde 
―od bodu ku  viacerým bodom‖ aplikácií. Jednoduché 2M rozhranie sa môţe správať ako 3 x 512K a 8 
x 64K idúc do 11 odlišných lokácií. Ak pouţívate T1 ako zdieľanú linku, je moţné vyuţívať rovnaký 

obvod pre prepojenie obvodových sluţieb.  

*Niektoré typy zdieľaných liniek niesú podporované v niektorých lokáciách, kontrolujte ich 
prístupnosť. 

 

Podpora obvodu Dial-up (Dial-Up Circuit Support) 

Tam, kde vyuţitie premávky v stieti nevyrovnáva náklady zdieľanej siete, systém ponúka dátovú 
konektivitu cez dial-up obvody vyuţitím jej E1/T1 trunkov. Tam, kde sú potrebné vyššie prenosové 
rýchlosti, ako napr.pri jednom kanáli 64K/56K), môţu byť pridané ďalšie kanály ak je to potrebné.  

Protokol z bodu do bodu (Point-to-Point Protocol - PPP) 

PPP je štandarný priemyselný  Wide Area Networking Protocol, ktorý povoľuje internú spoluprácu so 

širokým rozhraním iných routerov. PPP sa vyuţíva cez dial-up alebo zdieľané okruhy obvody, kde 
jednoduchý kanál je vyuţitý na prepojenie 2 miest navzájom. Jednoduchý kanál môţe pracovať ako 
64K obvod v dial-up alebot 256K zdieľaná linka. 

Viaclinkový z bodu  do bodu  Protokol (Multi-Link Point-to-Point Protocol ML-PPP) 

IP Office podporuje viaclinkový PPP protokol, umoţňujúc vytvoriť prídavné hovory, kde sa vyţaduje 

širokopásmové rozhranie väčšie ako 1 kanál. Maximálny počet kanálov dostupných pre dáta môţe byť 
nastavený v service-by-service základni. Ak pouţité širokopásmové rozhranie dosiahne limit 
definovaný uţívateľom, je moţné pridať automaticky aj ďaľšie kanály. Podobne ked sa vyuţitie týchto 
kanálov zníţi, môţu byť automaticky redukované. Ak nedochádza k ţiadnemu prenosu dát ani v 
jednom z kanálov, linku je moţné zrušiť. Na základe toho, ţe väčšina poskytovateľov internetového  
proipojenia účtuje minimálne tarify pre tieto hovory, dĺţka času po ktorom sa kanál automaticky 
vypne, je nastaviteľná. Pomocou týchto mechanizmov, náklady na hovory môţu byť efektívne 

kontrolované podľa toho ako a kedy je to potrebné. 
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Rámcový prenos (Frame Relay) 

Rámcový prenos je WAN protokol, voľne zaloţený na nápadoch prebratých z X.25 protokolu. 

Individuálne sieťové pripojenia sú zloţené cez často pouţívané médium pomocou vyuţitia 
permanentných virtuálnych obvodov(PVC). Toto dovoľuje jednoduchej zdieľanej linke poskytnúť 
pripojenie cez mnoţstvo odlišných lokácií. Rámcový prenos je momentálne vstavaný v IP Office 
systéme ako CPE alebo ―koniec routera‖ protokolu cez WAN pripojenia.  IP Office poporuje obidve 

PPC a RFC1490 uzatvorenia s fragmentáciou rozsiahlych dátových balíkov pre zabezpečenie sluţby 
hlasovej kvality.  

Servisné kvóty (Service Quotas) 

IP Office povoľuje uţívateľovi definovať maximálny počet minút, počas ktorých je sluţba ako napríklad 
prístup na internet, dostupná. Toto je súhrn všetkých vykonaných hovorov a nezahŕňa periódu 

nečinnosti. Keď sa uţ pouţije táto kvóta, sluţba uţ viacej nieje dostupná. Kvóta môţe byť denne 
automaticky refrešovaná, alebo aj týţdenne a mesačne, alebo manuálne refrešovaná vytočením 
bezpečnostného kódu na handsete.  

Časové profily (Time Profiles) 

Časové profily určujú  operačné hodiny a dni tejto  sluţby. Toto napríklad umoţnuje zákazníkovi 
sprístupniť internet iba počas obednej prestávky. Vyuţívaním časových profilov je tieţ moţné 
definovať alternatívne sluţby pre operáciu v mimo beţných prevádzkových hodín hlavného servisu. 
Toto sa môţe vyuţívať pre lepšie vyuţitie alternatívnych taríf mimo silnej prevádzky. Prepnutie do 

tohto  servisu môţe byť tieţ kontrolované manuálne vytočením krátkeho  bezpečnostného kódu z 
handsetu. Toto môţe byť čiastočne vyuţité v situáciách ako je rýchle naštartovanie sluţieb po ISP 
zlyhaní. 

Nárazový hovor (Bump Call) 

Ak dátový hovor vyuţíva viac ako 1 kanál, táto funkcia umoţňuje systému vystopovať linku pre 

hlasový hovor ked všetky iné linky sú obsadené. Ak dátový hovor vyuţíva iba jednoduchú linku, 
takýto hovor nemôţe byť nárazový.  

Protokol zaheslovanej autentifikácie (Password Authentication Protocol - PAP) 

PAP je metóda autentifikácie, kde sa vyuţíva pripojenie cez nezakryptované heslá.  

Autentifikačný protokol nadviazana spojenia-Challenge Handshake Authentication 
Protocol (CHAP) 

Autentifikačný protokol nadviazana spojenia povoľuje prichádzajúcim hovorom autentifikovať sa 
pomocou kryptovacích hesiel. Systém taktieţ ponúka moţnosť periodického znovupotvrdenia 

autentickosti volajúceho počas dátového hovoru.  

Kompresia dátového záhlavia (Data Header Compression) 

IP kompresia dátového záhlavia(IPHC) redukuje veľkosť záhlavia dátového packetu pre získanie 
efektívnosti širokého rozhrania cez WAN siete.  

Dátová kompresia (Data Compression) 

IP Office podporuje obidve microsoft Point to Point kompresie a Stac Lemple Ziv kompresie 
poskytnutím väčšieho prietoku dát na nízkorýchlostných WAN linkách. 
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Kontrolný  protokol vyhradenia širokého pásma (Bandwidth Allocation Control Protocol 
- BACP) 

Kontrolný  protokol vyhradenia širokého pásma povoľuje druhej strane vyţiadať si prídavné dátové 
hovory pre zvýšenie dátového prenosu.  

Spätné volania (Callback) 

Podporované sú 3 typy spätného volania: 

 LCP (Protokol kontroly linky) – po autentifikácii prichádzajúceho hovoru, je tento hovor zastavený 
a zároveň je nový hovor vytvorený na preddefinované číslo pre znovuobnovenie pripojenia s 
linkou. 

 Spätné volanie CP (Microsoft's Callback Control Protocol) – po autentifikácii z oboch strán, je 

prichádzajúci hovor zastavený a zároveň je nový hovor vytvorený na preddefinované číslo pre 
znovuobnovenie pripojenia s linkou  

 Predĺţený protokol spätného volania CBCP (Extended Callback Control Protocol) – je podobný 

Callback CP protokolu. Napriek tomu Microsoft aplikácia Vás na konci ovládania vyzve pre 
zadanie teleónneho čísla. Na základe tohto bude vytvorený odchádzajúci hovor na zadané číslo.  

Služba názvu domény (Domain Name Service (DNS) Proxy) 

Sluţba názvu domény ponúka preklad znýmych mien ako sú www.avaya.com do IP adries, 
nevyhnutných na vytvorenie pripojenia. IP Office ponúka túto sluţbu počítačom Počítačom zapojeným 
do siete cez Proxy.  

Preklad sieťovej adresy (Network Address Translation - NAT) 

NAT je mechanizmus ktorý povoľuje vyuţívať odlišné IP adresy ako sú adresy Vašej vnútornej siete, 

keď sa pripájate na skupinu externých sluţieb. Keď sa pripájate na internet, ISPs typicky ţiada 
uţívateľa vyuţívať IP adresy ktoré vyhľadal. Pri pouţívaní NAT je toto  jednoducho zabezpečené 
vynulovaním potreby zákazníka meniť jeho sieťovú číslenú schému. Typické je keď spoločnosť mapuje 
ich interné sieťové adresy v závislosti od globálnych externých IP adries a nemapuje globálne IP 
adresy pri prichádzajúcich packetoch späť do interných IP adries. Toto pomáha zlepšiť bezpečnosť 
vďaka kaţdej prichádzajúcej ţiadosti ktorá musí prejsť transformačným procesom.  

Toto takisto ponúka príleţitosť kvalifikovať alebo autentifikovať ţiados alebo zhodu predchádzajúcich 

ţiadostí. Taktieţ ukladá čísla globálnych IP adries pre potreby poločnosti. 

Protokol rozlíšenia Proxy adries (Proxy Address Resolution Protocol - ARP) 

Podpora pre rozlíšenie Protokolu prosy adries dovoľuje IP Office systému prijímať ţiadosť ARP v 
prospech IP adries pripojených zariadené.  

Automatické pripojenie (Auto Connect) 

Ak je sluţba nečinná a nikto nevyuţíva internet, auto connect dovoľuje IP office systému periodicky 
sa doň prihlasovať. Toto je ideálne pre e-mailové výzvy na aktualizáciu prijatých správ zo servera. 
Profil automatického pripojenia kontroluje časovú dĺţku počas ktorej sú uskutočňované automatické 
hovory, okrem víkendov a nočných hodín.  

Firewall 

Integrovaný firewall ponúka jednoduchú konfiguráciu povoľujúc filtrovanie najpouţívanejších IP 
protokolov vrátane protokolu prenosu súboru a internetového prehliadania. Kaţdý z protokolov 
prechádzajúcich cez firewall môţe povolený alebo odmietnutý prístup štyrmi rozličnými spôsobmi: 

 Odmietni – ţiadny z týchto protokolov nebude prepustený cez firewall 
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 Vpusti/povoľ – prichádzajúce spojenie môţe ―prebúrať dieru‖ do firewallu a sprístupniť firewall 

oboma cestami  

 Vypusti – odchádzajúce pripojenie môţe ―prebúrať dieru‖ do firewallu a sprístupniť ho oboma 
smermi  

 Obojstranne – vstupujúce alebo vystupujúce pripojenie, môţe ―prebúrať dieru‖ do firewallu a 

sprístupniť ho oboma smermi  

V prípadoch kde protokol nieje podporovaný defaultne, firewall môţe byť nastavený na vykonávanie 
kotroly packetov zaloţených na ich obsahu. IP office systém ponúka konfiguráciu toľkých firewallov, 
koľko je ich potrebných. Toto povoľuje rôznym bezpečnostným nastaveniam byť aplikovaným v 
rôznych uţívateľských a dátových sluţbách.  

Vstupný protokol odľahčeného riadenia (Light-weight Directory Access Protocol - LDAP) 

IP Officepodporuje LDAP synchronizáciu riadenia. Toto dovoľuje riadeniu telefónnych čísel (mená a 
telefónne čísla), zostať uloţeným v hlavnej jednotke a byť zosynchronizovaným s informáciami na 
LDAP serveri, ktorý je limitovaný do 500 vstupov. Funckiu môţete úspešne nakonfigurovať pre 
interoperabilitu s akýmkoľvek serverom, ktorý podporuje LDAP verziu 2 alebo  vyššiu.  

Server s ovládaným prístupom (Remote Access Server - RAS) 

IP Office dáva RAS funkcionalitu dovoľujúcu externým uţívateľom včleniť sa do Lan siete cez 
modemy, terminálne adaptéry a routery. Niektoré z uţ uvedených funkcií a sluţieb, môţu byť 
aplikované volajúcim pre vytvorenie silného ovládaného prístupového servera. Pripájajúci sa 
úţívatelia môţu byť autentifikovaní pomocou PAP alebo CHAP. Akonáhle sa uţ raz autentifikujete, 

DHCP sever môţe automaticky prideliť pouţívateľovi IP adresu, ktorú bude pouţívať počas celej doby 
pripojenia ku LAN sieti. Je môţné aplikovať časové profily, podľa ktorých bude alebo nebude moţné 
prihlásiť sa na server. Pre lepšiu bezpečnosť a kontrolu nad kontami, IP Office systém môţe 

automaticky spätne vytočit uţívateľa. Toto udrţuje náklady na telefónne hovory v účtoch spoločností 
bez potreby vypracovania individuálnych výdavkových nárokov. 

Transkakčný protokol Assembler Dissembler (Transaction Packet Assembler 
Dissembler - TPAD) 

TPAD je odľahčenou verziou X.25 protokolu, vyuţívanom na trhu pre proces transakcie. Cez 
rýchlejší proces transakcie môţe obchodník redukovať čas potrebný na autorizáciu kreditnej karty a 

platí niţšie transakčné poplatky. PDQ alebo terminál pre kreditné karty, môţe vyuţívať digitálne 
trunky cez DTE alebo USB port na zadnej strane IP Office.  Vďaka tomu ţe linka medzi hlavnou 
jednotkou a autentifikátorom transakcií je digitálna, nevyţadujú sa na druhej strane ţiadne 
modemy. 

IPSec Tunely (IPSec Tunneling) 

IPSec tunely povoľujú spoločnostiam preniesť dáta medzi dvoma lokáciami cez nezabezpečené IP 

siete ako  je napríklad verejný internet. Spoločné dáta sú zabezpečené pouţitím 3DES kryptovania, 
ktoré ich robí  nezrozumiteľnými pre ostatných účastníkov, ktorí môţu ―tajne odpočúvať‖ na sieti.  
Budovanie tunelov môţe byť aplikované na spoluprepojenie liniek alebo môţe poskytnúť pracovníkom 
prístup do ich kancelárie cez internet. Všetky platformy podporujú celkové mnoţstvo z 256K hodnoty 
kryptovanej premávky do rozličných lokácií. Interná práca je podporovaná len medzi IP Office 
systémami, ktoré sú pripojené oba priamo na WAN port alebo cez LAN, pouţitím tretej skupiny 

routera. IPSec je odblokovaný v IP Office systéme cez Licenčný kľúč.    

Spojovací protokol druhej vrstvy (Layer 2 Tunneling Protocol) 

PPP atentifikácia pouţitím PAP alebo CHAP, funguje iba medzi priamo pripojenými routermi. Pri pouţití 
verejnej IP siete pre pripojenie na stánky, táto autentifikácia funguje medzi zákazníckymi routermi a 
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routerom poskytujúcim sluţbu pripojenia, na ktorý sú nalogované. Za niektorých okolností je vhodné 
vyţiadať autentifikáciu medzi routermi patriacimi zákazníkom, preskočením cez všetky prostredné 
routery sluţby, ktoré sprostredkovávajú pripojenie. Spojovací protokol druhej vrstvy povoľuje takýto 
proces pre uľahčenie dvojstupňovej autentifikácie, najprv pre router poskytovateľa sluţby, potom pre 

router zákazníka na riadenej sieti. Spojovací protokol druhej vrstvy je moţné odblokovať v IP Office 
sytéme cez Licenčný kľúč.  

 

Protokol Informačného smerovania (Routing Information Protocol - RIP) 

RIP je vzdialenostný vektorový-smerový protokol, ktorý dovoľuje routerom vyhľadať najkratšiu cestu 

do zvolenej destinačnej siete. Vykonáva to meraním počtu prostredníckych routerov, ktoré musia byť 
prekonané pre dosiahnutie siete v ktorej leţí destinácia. Ak existuje viac ako jedna cesta do jednej a 

tej istej destinácie, bude vyuţitá najkratšia cesta. Ak sa na najkratšej ceste vyskytne chyba, bude 
predznačená ako nekonečná cesta a potom alternatívna cesta a stane novou najkratšou cestou. Toto 
správanie môţe byť vyuţité na pridanie elasticity do dátovej siete.  Tam kde zákazník vyuţíva 
existujúcu dátovú sieť, ktorá pozostáva z routerov tretej strany, IP Office pridaný  do siete poskytuje 

zálohu vyuţívajúc jeho smerovacie a dial-up moţnosti. Odblokované routery RIP zdieľajú svoje 
sieťové informácie medzi sebou propagovaním a sledovaním smerovacích zmien. IP Office podporuje 
oba RIP I a RIP II štandardy. 

Verejné a súkromné hlasové siete  

Pripojenie do verejnej siete 

IP Office platforma podporuje celý rozsah trunkov a signálnych módov pre pripojenie do verejnej 

telefónnej siete. Niektoré z týchto liniek sú k dispozícii iba v určitých lokalitách, prosím prezistite si 
lokálnu dostupnosť u Vásho distribútora.  

ISDN funkcie 

Nasledujúce ISDN funkcie sú podporované novým IP Office 4.0 vydaním. Dostupnosť týchto funkcií je 
závislá od poskytovateľa internetového pripojenia ISDN. 

 Identifikácia zlomyseľných hovorov - Malicious Call Identification (MCID) – funkcie 
tlačidlového programovania a krátkych kódov boli doplnené tak, aby uţívatelia mohli byt 
nastavení spustiť túto aktivitu na výmenu dát cez ISDN, ak sa to vyţaduje.  

 Oznámenie o účtovaní - Advice of Charge (AOC) – informácia o účtovaní počas hovoru alebo 

na jeho konci je podporovaná pre odchádzajúce ISDN hovory iné, ako sú QSIG hovory. Cena 
hovoru sa zobrazuje na displayi T3 telefónov, PHONE MANAGERA  a výstupe servera IP Office 
Delta. IP Office umoţňuje konfigurovať ukazovateľa nákladov hovoru a označuje sumu hovoru 
kaţdého uţívateľa.  

 Súbor hovorov obsadeného telefónneho účastníka - Call Completion to Busy Subscriber 

(CCBS) - CCBS moţe byţ poskytované pomocou ISDN sluţieb. Toto dovoľuje nastaviť spätné 
volanie na externé  ISDN čísla, ktoré boli predtým obsadené. Takisto je moţné vyuţiť to na 
prichádzajúce ISDN hovory pre obsadených uţívateľov.  

 Čiastočné presmerovanie - Partial Rerouting (PR) – pri preposielaní hovoru cez ISDN kanál 

na externé číslo vyuţívajúce iný ISDN kanál, čiastočné presmerovanie informuje ISDN menič 
aby vykonal presmerovanie, teda aby uvoľnil kanály pre IP Office. Qsig takúto činnosť 
nepodporuje.  

 Podrobná premávka hovorov - Explicit Call Transfer (ECT) – ECT je podporovaná S0 

rozhraním. Hovor idúci do  S0 destinácie zôţe byť transferovaný do akéhokoľvek zariadenia ako 
je analógové, digitálne alebo IP či do akéhokoľvek trunku. Normálne vyuţitie tejto funkcie je 
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cez tretiu stranu a jej aplikácie, zapojené cez jedno alebo viacero rozhraní do  IP Office. Ako 
jeden z príkladov je VoiceDirector, čo je automatický asistent hovorov.  

Primárny rozsah ISDN  (ETSI CTR4) - IP400 Office PRI E1 

ISDN Primárny rozsah ponúka 30 x 64K prenosovú rýchlosť kanálov cez E1 obvod. Signalizácia sa 
prispôsobuje štandardu ETSI Q.931 s cyklickým kotrolovaním prebytočných error hlásení (CRC). 

 

 

Nasledovné doplnkové funkcie sú podporované : 

 Identifikácia čísla volajúceho - Calling Line Identification Presentation (CLIP) – poskytuje telefónne 

číslo prichádzajúceho hovoru systému IP Office  

 Zabránenie zobrazovania čísla volajúceho - Calling Line Identification Restriction (CLIR) – blokuje 

zobrazenie volajúceho čísla v systéme IP Office  

 Zabránenie zobrazovania pripojenej linky - Connected Line Identification Restriction (COLR) – 
blokuje  COLP sluţbu 

 Priame vytáčanie - Direct Dialing In (DDI) – tam kde sa poskytuje výmena posledných X číslic 

vytočeného čísla v prichádzajúcom hovore. Toto umoţňuje IP Office systému aby smeroval 
hovory cez rôznych uţívateľom alebo sluţby.  

 Sub-adresovanie - Sub-addressing – dovoľuje prenos/prijímanie, aţ 20 číslic pridaných ku 

akejkoľvek DDI/DID alebo CLIP informácii, pre smerovanie hovorov a identifikovanie účelov.  

 ISDN základný rozsah (ETSI CTR3) - IP400 Quad BRI 

ISDN základný rozsah poskytuje 2 x 64K zvukové kanály pomocou Q.931 signalizácie a CRC error 

kontrolou. Podporuje obe operácie z bodu do bodu a z bodu do viacerých bodov. Multibodové linky 
umoţňujú viacerým zaradeniam zdieľať rovnakú  linku, pričom mód z bodu do bodu je preferovaným 
módom. Základný rozsah podporuje všetky sluţby ktoré ponúka primárna verzia s doplnením o 
funkciu: 

 Multiple Subscriber Number – číslo viacerých účastníkov – sluţba sa zvyčajne vzájomne vylučuje s 

DDI/DID sluţbou a ponúka do 10 čísel pre smerovacie ciele, a je veľmi  podobná DDI/DID. 

Severoamerická T1 - IP400 Office PRI T1 

T1 primárny rozsah ponúka aţ do 24K/56K kanálov cez 1.54M obvod. Kaţdý z kanálov T1 trunkov 

môţe byť nezávisle nakonfigurovaný pre podporu nasledovných signalizačných emulácií  pri 
nadviazaní spojenia typov, ako sú okamţité spojenie, meškajúce spojenie alebo prerušované.  

 Štartovací cyklus  

 Základný štart  

 E&M Viazaná linka  

 E&M DID 

 E&M prepojenie 56K 

 DID – kanály nakonfigurované pre DID/DDI podporujú iba prichádzajúce hovory. Poskytovateľ 

pripojenia alebo centrálna kancelária poskytne X posledných číslick, ktoré boli vytočené pre 
pouţitie smerovania hovorov.  

IP Office T1 trunky podporujú obidve DNIS a ANI sluţby, ktoré sú prístupné z centrálnej kancelárie.  



83 

 

 
 
 

IP Office Release 4.0 

 

©2007 Avaya Inc. All Rights Reserved. 

Reťazec vytáčaných indentifikačných čísel (DNIS) poskytuje rad číslic systému IP Office v závislosti od 
čísel vytočených volajúcim účastníkom. Tento reťazec môţe byť vyuţitý na nasmerovanie volajúcich 
do individuálnych klapiek, skupín alebo sluţieb.  

Automatická identifikácia číse (ANI) umoţňuje systému IP Office zistiť číslo volajúceho. Toto môţe byť 

neskôr vyuţité pre navigáciu hovorov alebo počítačových telefónnych aplikácií. 

Rozsah primárneho  amerického rozhrania – IP 400 Office PRI T1 

IP Office podporuje základný rozsah trunkov na 5ESS alebo DMS100 centrálnych kancelárskych 
switchov ponúkaných spoločnosťou AT&T, Sprint, WorldCom a ostatnými lokálnymi telefónnymi 
spoločnosťami. Kanály môţu byť predkonfigurované pre podporu sluţieb alebo dohodnutých na call-
by-call základe. Špeciálne sluţby môţu byť nastavené na smerovanie hovorov ku lokálnym 
operátorom alebo predpísaným spločnostiam pre národné alebo medzinárodné hovory (SSS). Tu je 

taktieţ moţné zvoliť si alternatívneho poskytovateľa pripojenia cez nastavenia sietí systému IP Office 

a ich tabuliek. IP Office takisto podporuje sluţbu zobrazovania mena volajúceho  cez primárny rozsah 
trunkov.  

Analógové trunky (Loop Start/ Ground Start) 

Štartovací cyklus trunkov je dostupný v systéme IP Office ako zapojiteľná karta pre 4-portovú 
základnú jednotku, alebo cez 16-portový vyrovnávací modul. Tieto prvé dva trunky vyrovnávacieho 
modulu sú automaticky prepojené, aby v prípade výpadku napájania, mohli mohli ďalej napájať 
socket. Spľňajú TIA/EIA-646-B štandard. Štartovací cyklus trunkov taktieţ podporuje identifikáciu 
prichádzajúceho hovoru (ICLID), spľňajúcu GR-188-CORE a GR-31-CORE štandardy. IP Office môto 
informáciu na nasmerovanie hovorov alebo poskytnúť ju počítačovým aplikáciám pre zobrazenie 
prídaných informácií o volajúcom.  

Základné štartovacie trunky sú dostupné pomocou 16-portového modulu. Prvé dva trunky na module 
sú automaticky pripojené ku zdroju, aby zostali funkčné v prípade výpadku prúdu. Spľňajú  ANSI 
T1.401 a TIA/EIA-646-B štandardy. Základné štartovacie trunky niesú  dostupné vo všetkých 

lokalitách.  

PRI E1R2 

IP400 Office PRI 30 E1R2 karta je dostupná v dvoch verziách podporujúcich aj RJ45 alebo Co-Ax 
sieťové pripojenia. Kaţdá karta prevádzkuje 30 kanálov, ktoré môţu byť nakonfigurované pre MFC 
pulse alebo DTMF Vytáčanie, závislé na poţiadavkách siete.  

Spustenie protokolu - Session Initiation Protocol (SIP) 

SIP trunk oprávňuje uţívateľov IP Office vyuţívať výhody nových telefónnych sluţieb ponúkaných 

telefónnymi poskytovateľmi intenetového pripojenia. V mnohých prípadoch tieto telefónne sluţby 
môţu ponúknuť okamţizú úsporu nákladov v porovnaní so štandardnými linkami. Riešenie IP Office 
oprávňuje všetkých pouţívateľov bez ohľadu na typ ich telefónu, robiť a prijímať hovory. So SIP 
trunkami sa zaobchádza ako s kaţdou inou linkou, ktorá umoţňuje presmerovať hovory a takisto 
umoţňuje kontrolu interných a externých hovorov. SIP trunk v systéme IP  Office vyţaduje 

zobrazovanie kanálov hlasovej kompresie, inštaláciou VCM modulov cez externú jednotku. Takisto je 
potrebná licencia na maximálny počet povolených simultánnych SIP hovorov.  

Štandardná súkromná hlasová sieť - Traditional Private Voice Networking 

Súkromné hlasové siete, môţu byť zostavené vyuţitím štrukturovaných zdieľaných obvodov E1 alebo 
T1 alebo alternatívne pouţitím permanentne zapojených  B kanálov medzi IP Office systémami. Kaţdý 
kanál zapojený cez primárne pripojenie,môţe ponúkať jednoduchý hlasový alebo 64K/56K dátový 
hovor. Ak sú pouţité zdieľané linkové okruhy v súkromnej sieti, potom PRI rozhranie je typicky 

softvérovo nakonfigurované pre zobrazenie signalizácie Qsig.  
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QSig ponúka funkčnú transparentnosť medzi PBX-mi a je favorizovaným signalizačným štandardom 
medzi predajcami hlasových sluţieb a medzinárodnými hlasovými sieťami. Modul PRI ohraničuje Qsig 
pripojenie 120 ohmovým RJ45 rozhraním.  

Budovanie hlasových sietí založených na Packetoch - Packet Based Voice Networking 

IP Office podporuje širokú škálu hlasových a dátových sieťových moţností od štandardne pripojených 
verejných sietí a štrukturovaných zdieľaných obvodov aţ po mnoţstvo paketizovaných hlasových 
riešení. Táto sekcia opisuje moţnosti prístupné pre obchody /trhy/ktoré sú pripravené vyuţiť 
paketizované hlasové riešenie ako VoIP. 

VoIP cez neštrukturovaný súkromný obvod - VoIP over an Unstructured Private Circuit 

Súkromné hlasové siete môţu byť konštruované pre vyuţitie dostupných neštrukturovaných dátových 

obvodov do rýchlosti 2 Mbitov. Tieto dátové okruhy sú prístupné cez IP Office vybavený prídavným 
kompresným hlasovým modulom (VCE) poskytujúc od 2 do 60 VoIP hovorov. Tento spôsob umoţňuje 
dosiahnuť značné úspory povolením kompresovania VoIP hovorov a preloţením dát na akýkoľvek 
zdieľaný obvod náhradného spojenia. Tam, kde sa vyskytujú viacerí účastníci, pridanie IP400 WAN3 

modulu, umoţňuje tvorenie rozsiahlejších sietí. Dva moduly môţu byť v jednoduchom systéme 
porované dohromady 7-mimi linkami.  

VoIP cez prenos v rámcovo  ovládanej sieti - VoIP over a Managed Frame Relay Network 

Rámcový prenos je vysokorýchlostný, packetovo prepojený WAN protocol, ktorý zabezpečuje 
vnútorné spojenie geograficky rozptýlených LAN sietí. Rámcový prenos je zvyčajne ponúkaný cez 

sluţby poskytovateľa verejných telefónnych sietí. Napriek tomu, niektoré súkromné organizácie môţu 
tieţ vlastniť alebo riadiť svoje vlastné rámcové siete. Rámcový prenos je protocol, orientovaný na 
pripojenie, čo znamená ţe funguje na exitujúcej trase medzi zariadeniami zapojenými cez sieť. 
Rámcový prenos vyţíva toto pripojenie pouţitím PVC stálych virtuálnych okruhov. Tak ako u 
zdieľaných okruhov, PVC je logická trasa, ktorá spája 2 zariadenia. Táto  trasa medzi zdrojom a 

destinačným bodom, je určené spojenie, takţe PVC je vţdy dostupná pre pripojené zariadenia. Tak 

ako zdieľané obvody, veľa PVC okruhov môţe koexistovať na jednoduchej prístupovej bariére, ktorá 
dovoľuje zariadeniam zdieľať široké rozhranie prenosovej linky. 

Hlas VoIP cez rámcovo riadenú sieť je podobný hlasu cez IP riadenú sieť. Okrem toho, ţe prístupové 
rozhranie je zvyčajne neštrukturovaný zdieľaný obvod cez IP Office WAN port.  

IP Office vyuţíva rámcovú sieť Assemblera Disassemblerom (FRAD) na povolenie hlasovej a dátovej 
premávky, ktorá je pretransformovaná pre rámcový  prenos.  

VoIP cez riadenú IP VPN - VoIP Over a Managed IP VPN 

Dokonca aj IP Office pracuje ako štandardný okruhovo prepojený telefónny systém, vyuţívajúci 
štandardné analógové a digitálne handsety, vrátane integrovanej VoIP brány, ktorá umoţňuje značné 
úspory nákladov konvergovaním hlasu a dát jednoduchým riadením IP VPN. IP VPN je privátna sieť 
routerov ovládaných a zdieľaných jediným poskytovateľom internetového pripojenia, ktorý prideľuje 

IP adresy a ovláda sieť. Z tohto dôvodu poskytovateľ internetového pripojenia garantuje priechodnosť 

hladín, minimalizuje dĺţku odozvy a zabezpečuje prenosové rýchlosti pre poskytnutie vyššej kvality 
sluţieb podporovaných zmluvnou dohodou o úrovni sluţieb.  

IP VPN-ky, najú mnoţstvo odlišných výhod oproti rámcovým sieťam. Širokopásmové pripojenie 
nepotrebuje byť predlokalizovaný medzi účastníkmi ako rámcových PVC sietí, sú vo všeobecnosti 
lacnejšie a ich globálny dosah je obyčajne širsí. Prístup do IP  VPN sietí je zabezpečený cez IP Office 
LAN porty.  

*Poznámka: AVAYA neodporúča IP Office systémy pre verejné, neovládanie IP VPN siete, kde úroveň 

sluţieb nieje garantovaná poskytovateľom. 
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VoIP cez LAN 

V podnikovom alebo študentskom prostredí, hlasové hovory môţu byť takisto pripojené pomocou 

10/100 Mbps Lan pripojeniami, ktoré môţu byť z medi alebo vlákna. Toto je znovu umoţnené 
prídavným Modulom na kompresiu hlasu. V snahe vyhnúť sa problémom so širokopásmovým 
propojením VoIP cez LAN, je vyţadovaná istá forma riadenia širokopámového pripojenia. AVAYA 
CAJUN switche sú v tomto prípade optimálnym riešením. 

VoIP cez verejnú sieť - VoIP across the Public Network 

Štandardný okruh telefónov pripojených cez verejnú telefónnu sieť, je vyhradený na úrovni funkčnej 
podpory ktorú ponúka. Vyuţitím VoIP cez T1/E1/PRI, IP Office je jedinečný v realizovaní výhod Q.931 
a H.450 doplnkovou podporou sluţieb.  

Doplnkové sluţby v rámci IP prostredia sú pokytované pomocou Q931 a H323. IP Office ponúka 
rovnako bohaté sluţby aké sú obľúbené v prostredí štandardných sieté. Naše štandardne zaloţené 
spôsoby zabezpečujú interoperabilitu pomocou zmiešaných funkcií podporovanými H.323, a to sú: 

 Základné nastavenie hovoru 

 Podrţanie hovoru 

 Presmerovanie hovoru 

 Meno volajúceho/volaného 

 Číslo volajúceho/volaného 

Budovanie sietí malých komunít 

Pri spájaní IP kancelárií dokopy cez IP alebo packetovo zaloţené siete zlepšujú transparentnosť sietí 

malých komunít. Tieto siete môţu podporovať aţ 500 uţívateľov cez 16 uzlov. Dostupné sú 
nasledovné prídavné funkcie: 

 Svetelný indikátor obsadenosti 

 Vyčkávacia poloha 

 Funkcia ―zavolaj späť‖ 

 Paging 

 Zodvihnutie hovoru 

 Centralizovaná hlasová pošta (VoiceMail Pro) 

 Interné riadenie 

 Zmeškané textové správy 

 Anti-tromboning 

Pokročilé budovanie siete malého spoločenstva 

 Ovládanie ―Hot desking‖  

 Rozdelenie vyčlenenej skupiny 

Ak sa vyţadujú rozsiahlejšie siete QSig môţe byť pouţitý na prepojenie viacerých malých sietí 
dohromady.Funkčnosť medzi jednotlivými sieťami je ovládaná cez funkciu Qsig a jej príslušenstvom.  
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Druhy zariadení na budovanie sietí: 

Hľadanie najnižších nákladov - Least Cost Routing (LCR) 

Pri konfigurácii LCR hovorov, je umoţnené presmerovať hovory podľa alternatívnych poskytovateľov 

telefónneho spojenia. Časové profily môţu byť pouţizé takisto pre umoţnenie zákazníkom dosiahnuť 
výhodnešiu tarifu v špecifickom čase. Systém podporuje aj viacerých poskytovateľov naraz. Napríklad 
ak lokálne a medzinárodné hovory prebiehajú cez jedného poskytovateľa v určitom čase, všetky 
hovory do špecifickej krajiny prebiehajú cez iného a všetky ostatné cez ďaľšieho poskytovateľa. 

Výber smerovanie hovoru - Alternate Call Routing (ACR) 

Zmena presmerovanie hovoru dovoľuje hovorom byť presmerované cez alternatívne trasy, ak by 
primárne spojenie zlyhalo alebo bolo nedostupjné. ACR je kompatibilné s LCR a VoIP a moţe byť 

nakonfigurované na vyhradenie dátových kanálov pre hlasové horory počas zachovanie dátového 
hovoru, aj keď redukovaním šírky pásma.  

Schémy sieťového číslovania 

IP Office pouţíva plne flexibilné moţnosti číslovania sietel. Vytáčané čílice môţu byť bezproblémovo 
manipulované pridaním alebo  vymazaním číslic, zadávaním prístupových kódov, v súlade s číselnou 
schémou. Beţne pouţívané sú dve základné číselné schémy, a to linkové číslovanie a uzlové 
číslovanie. V schémach linkového číslovania, kaţdá stanica v sieti má unikátny rozsah telefónnych 
klapiek, kde uţívatelia jednoducho vytočia číslo klaky volanej stanice. Linkové číslovanie sa často 
pouţíva vo  veľmi malých sieťiach do 500 klapiek. Pri uzlových číselných schémach, kaţdá stanica 
dostane uzlový kód, ktorý je preddefinovaný uţívateľom, v prípade ak vytáča iné klapky. Takýmto 

spôsobom čísla klapiek môţu byť replikované cez sieť uţívateľmi a stále sa budú javiť ako unikátne. 
Uzlové číslovanie schém sa často pouţíva vo roziahlych sieťach. Linkové číslovanie a uzlové číslovanie 
schém môţu spolupracovať v rovnakej sieti, kde uzlové číslovanie zabezpečuje veľké kancelárie a 

linkové číslovanie zoskupenie satelitných kancelárií. 

Avaya IP OfficeTelefóny 

Správny telefón môţe zvýšít produktivitu a efektivitu kohokoľvek kto pracuje vo Vaše 

organizácii…zjednodušuje tok informácií a umoţňuje získať výhody najnovších komunikačných 
chopností. Avaya IP Office telefóny majú vstavaný display a ovládanie hlasitosti, sú navrhnuté pre 
podporu najnovších digitálnych komunikačných prepojení a poskytujú čistý a vysokokvalitný hlasový 
prenos. Venujte väčšiu pozornosť funkciám dostupných IP Office telefónmi a rozhodnite sa, ktorý z  
nich zjednoduší vašu kaţdodennú komunikáciu a bude nákladovo efektívny a produktívny. Celý 
rozhsah telefónov je dostupný pomocou IP Office systémov—uţ známych digitálnych desksetov,  
handsets, and advanced IP telephones, including an IP-based softphone that works on your PC. 

 

IP Office telefóny rozšírené po celom svete 

Celosvetové digitálne telefóny Celosvetové IP telefóny 

 5402 Terminal 

 5410 Terminal  

 5420 Terminal  

 2402 Terminal 

 2410 Terminal 

 2420 Terminal 

 EU24 Unit 

 Analog Telephones/POTS 

Poznámka: Nie všetky terminály sú dostupné vo všetkých 

 5601 IP Hardphone  

 5602 IP Hardphone  

 5602SW IP Hardphone  

 5610 IP Hardphone  

 5621 IP Hardphone (new) 

 4601 IP Hardphone 

 4602 IP Hardphone 

 4602SW IP Hardphone 

 4610 IP Hardphone 

 4621SW IP Hardphone (new) 
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IP Office telefóny rozšírené po celom svete 

Celosvetové digitálne telefóny Celosvetové IP telefóny 

regiónoch jednotlivých krajín. Skontrolujte si prosím 
miestnu dostupnosť. 

 4625SW IP Hardphone (new) 

 T3 IP Compact 

 T3 IP Classic 

 T3 IP Comfort 

 3616 Executive Wireless (WiFi) Phone 

 3620 Healthcare (WiFi) Phone (new)  

 3626 Ruggedized Wireless (WiFi) Phone 
 
Poznámka: Nie všetky terminály sú dostupné vo všetkých 
regiónoch jednotlivých krajín. Skontrolujte si prosím 
miestnu dostupnosť. 

Okrem horeuvedených terminálov, IP Office podporuje široké spektrum určitých digitálnych telefónov. Niektoré z týchto 
telefónov sú dostupné len v určitých geografických regiónoch.  

Severná Amerika a  CALA EMEA a APAC 

 4406D Terminal 

 4412D+ Terminal 

 4424D+ Terminal 

 4450 DSS Adjunct 

 3810 bezdrôtový Handset 

 20DT bezdrôtový Handset 

 3701 IP DECT 

 3711 IP DECT 

 T3 Upn Compact 

 T3 Upn Classic 

 T3 Upn Comfort 

   

 

 

 

Telefóny Avaya 2400 s displejom 

2402 Terminal 

 10 tlačidiel pre funkcie: Konferencia, transfér,  

  Zloţ, redial, reproduktor, správa, podrţ na linke,  

  Vypni zvuk, ovládač hlasitosti a fukcia spristúpňujúca 

 ďaľších 12 doplnkových funkcií.  

 Adresár pre rýchle vytáčanie 

 Nastaviteľný drţiak telefónu, na stôl a stenu 

 Ikony indikujúce plnú funkčnosť pevných 
tlačidiel 

 Reproduktor pre počúvací mód 

 Indikátor čakajúcej správy 
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 Kompatibilný so strojčekmi pre slabo počujúcich 

Poznámka:  2x24 znakový displej s dvoma riadkami, nepodporuje IP Office 

 

 

2410 Terminal 

 12 programovateľných funkčných tlačidiel 

 Adresár pre rýchle vytáčanie 

 Rozhranie pre pokročilého uţívateľa 

 Zníţené náklady pre inštalaáciu – bez 
papierových štítkov 

 Ochrana investície so stiahnuteľným 

firmwarom. 

 Nastaviteľný drţiak telefónu, na stôl a stenu 

 5x29 znakový displej. 

 2 cestný Hands-free reproduktor a mikrofón 

 Veľký indikátor čakajúcej správy  

 Tlačidlo určené na spočítavanie hlasovej pošty 

 Vstup pre sluchadlá 

 Výber lokálneho jazyka 

 

2420 Terminal  

 Plne nastaviteľný displej so 7 riadkami x 29 znakmi 

  Tlačidlá pre Konferencia, transfér,  

  Zloţ, redial, podrţ na linke,  

 Podsvietené tlačidlá: reproduktor, headset a 
vypnutie zvuku 

 Speaker, Headset and Mute buttons (with LEDs) 

 2 cestný Hands-free reproduktor a mikrofón 

 Vysoko-viditeľný Indikátor čakajúcej správy a 
tlačidlo pre priame vytočenie hlasovej pošty. 

 High-end funkcie 

 Adresár s kapacitou 100 čísel, adrsár pre rýchle 
vytáčanie s kapacitou 100 čísel 

 Rozhranie pre pokročilého uţívateľa 

 Zníţené náklady pre inštalaáciu  

 Elektronické vlasosti/kľúčové označovanie a displej 
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  Zobrazovanie aţ 24 hovorov/tlačidlá na 3 stranách 

 Ochrana investície so stiahnuteľným firmwarom. 

 Nastaviteľný stolový stojan 

 Socket pre pouţitie s EU 24, 24 tlačidlový expanzný modul. 

 Pouţiteľný celosvetovo (Ikony).  

Záznam telefonických hovorov má kapacitu pamäte pre 100 záznamov o prijatých, prichádzajúcich 
neodpovedaných a odchádzajúcich hovoroch. Tento záznam moţe byť vyuţitý pre rýchle vytáčanie 
hovorov.  

S elektornickým kľúčom ktorý zobrazuje a označuje, nikdy nebudete musieť vyplňovať ďalší papier. 
Označovanie sa deje automaticky pomocou switchu a zobrazuje sa na displeji. 

Manaţéri softvéru môţu vyuţiť jednocuchú cestu pre download softvéru a ochranu vloţených 

investícií. Identifikačné čisla telefónu 2400 sú elektronicky uchovávané. Ak ich pouţívate v spolupráci 
s aplikáciou automatických telefónnych nastavení, funkcia umoţňuje uţívateľom odpojiť, presunúť a 
zapojiť ich telefón na novom mieste bez nevyhnutného zásahu administrátora alebo telefónneho 
strediska. Telefóny série 2400 podporujú spoluprácu s Avaya DEFINITY® a Avaya Media servermi 
pracujúcimi pod Avaya Communication Manager pre efektívnu ochranu vloţených nákladov.  

 

Displejové telefóny série 4400 

Displeje, pokročilé digitálne rozhranie a široký rozsah programovateľných funkčných tlačidiel 

predurčujú telefóny Avaya série 4400 ako ideálnu voľbu vysokej kvality a efektívnej hlasovej 
komunikácie. Všetky telefóny sú navrhnuté tak, aby boli ľahko namontovateľné na stenu. Všetky z 

nich majú indikátor čakajúcich správ, takţe ţiadnu nezmeškáte. 

 Ďalšie funkcie:  

 Reproduktor — Schopnosti kvalitného reproduktora prinášajú moţnosti hands-free komunikácie, 

vysokej kvality zvuku, ktorý eliminuje šum.  

 Hands-free Interkom (HFAI) — umoţňuje odpovedať na interkom alebo hlasové hovory bez 
potreby zodvihnutia slúchadla. 

 LCD Displeje — Displeje zobrazujúce informácie o hovoroch ako je meno a číslo volajúceho a pod.  

 Programovateľné tlačidlá — Vyuţite moţnosť programovateľných tlačidiel s LED osvietením pre 

rýchle vytáčanie jednoduchým dotykom a ich prístup k rozličným funkciám.   

 Headset Port – Všetky telefóny sú vybavené headset portami, takţe uţívatelia, ktorí ich vo veľkom 
vyuţívajú ako napr. obchodné oddelenie alebo call centrum môţu zvýšiť ich produktivitu 
zvýšením konfortu a spokojnosti uţívteľov a zabezpečí ich mobilitu v kancelárii.  

4406D Terminal 

 4406D podporuje tieto funkcie: 

 6 programovateľných tlašidiel s LED podsvietením 

 8 pevných funkčných tlačidiel: Reproduktor, Vypni 

zvuk, Presmeruj, Redial, Podrţ, Ovládač 
hlasitosti,  

 2x16 znakový displej 

 Indikátor čakajúcej správy 
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 2 cestný hands-free reproduktor a mikrofón 

 Kompatibilný so strojčekmi pre slabo počujúcich 

 Namontovateľný na stenu s objednateľných stojanom 

 Avaya v bieločiernych farbách 

 Poznámka: tento telefón nepodporuje integrovaný prístup cez IP Office 

 

4412D+ Terminal 

 4412 podporuje tieto funkcie: 

 12 programovateľných tlačidiel s LED 
podsvietením 

 12 programovateľných tlačidiel bez LED 

 8 pevných tlačidiel pre funkcie: Reproduktor, 

Vypni zvuk, Presmeruj, Redial, Podrţ, 
Ovládač hlasitosti,  

 4 tlačidlá pod displejom pre jeho ovládanie 

 4 navigačné tlačidlá pre displej, Menu, 

Predchádzajúci, Následujúci, Exit 

 2x24 znakový displej 

 Indikátor čakajúcej správay 

 2 cestný hands-free reproduktor a mikrofón 

 Kompatibilný so strojčekmi pre slabo počujúcich 

 Hearing aid compatible 

 Namontovateľný na stenu s objednateľných stojanom 

 Avaya v bieločiernych farbách 

 DSS port pre podporu 2 DSS4450;  

 

4424D+ Terminal 

Telefón 4424 podporuje tieto funkcie: 

 24 programovateľných tlačidiel s LED podsvietením 

 8 pevných tlačidiel pre funkcie: Reproduktor,  

Vypni zvuk, konferencia, Presmeruj, Redial, 
Podrţ, Ovládač hlasitosti,  

 4 tlačidlá pod displejom pre jeho ovládanie 

 4 navigačné tlačidlá pre displej, Menu, 
Predchádzajúci, Následujúci, Exit 

 7x24 znakový displej 
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 Indikátor čakajúcej správay 

 2 cestný hands-free reproduktor a mikrofón 

 Kompatibilný so strojčekmi pre slabo počujúcich 

 Namontovateľný na stenu s objednateľných stojanom 

 Avaya v bieločiernych farbách 

 DSS port pre podporu 2 DSS4450;  

 

 

 

Konzola Avaya DSS4450  
Urobte spracovanie hovorov jednoduchším pridaním kapacity  

vašemu 4400 telefónu vďaka DSS4450 konzole. Je ideálny  

pre asistenotov, operátorov a správcov siete ktorý vyţadujú  

dodatočnú kapacitu. Konzola vám umoţnuje pridanie 60  

dodatočných staníc pre akýkoľvek telefón zo série 4400. 

 Jeho pouţite je veľmi jednoduché a zaberá len malá miesto 

 na vašom stole. 

DSS4450 spolupracuje s 4412D+ a 4424D+ telefónmi. Kaţdá 
DSS4450 ponúka dodatočných 60 staníc a dvojfarebné políčko 

Busy Lamp Field (DSS/BLF). Kaţdňý telefón podporuje 2 

prídavné DSS4450 konzoly.  

 

Digitálne telefóny Avaya série 5400  

5402 Terminal 

 10 pevných tlačidiel pre funkcie: Konferencia,  

  Presmeruj, Zloţ, Redial, Reproduktor, Správa,  

  Podrţ, Vypni zvuk, Ovládač hlasitosti a tlačidlo 

  pre prístup k ďaľším 12 doplnkovým funkciám 

 Adresár pre rýchle vytáčanie 

 Rozhranie pre pokročilých uţívateľov 

 Zníţené náklady potrebná pre inštaláciu 

 Nastaviťeľný stolový stjan, namontovaťeľný na 

stôl alebo stenu 

 Ikony indikujúce funkcionalitu pevných tlačidiel 

 Reproduktor pre Len počúvaj mód 

 Indikátor čakajúcej správy 

 Message waiting indicator. 
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 Kompatibilný so strojčekmi pre slabo počujúcich 

 

5410 Terminal 

 12 programovateľných zobrazujúcich sa tlačidiel 

 Adresár pre rýchle vytáčanie 

 Rozhranie pre pokročilých uţívateľov 

 Zníţené náklady potrebná pre inštaláciu 

 Nastaviťeľný stolový stjan, namontovaťeľný na stôl 
alebo stenu 

 Ikony indikujúce funkcionalitu pevných tlačidiel 

 5x29 znakový displej. 

 2 cestný hands-free reproduktor a mikrofón 

 14 pevných tlačidiel , 4 virtuálne tlačidlá. 

 Veľký indikátor čakajúcej správy 

 Tlačidlo určené na spočítanie hlasovej pošty 

 Výstup pre sluchadlá 

 Nastavenie jayzka 

 

5420 Terminal 

 24 programovateľných tlačidiel (rozmiestnené na troch prepínateľných stranách s podporou 8 
pevných tlačidiel) 

 Adresár pre rýchle vytáčanie 

 Rozhranie pre pokročilých uţívateľov 

 Zníţené náklady potrebná pre inštaláciu 

 Nastaviťeľný stolový stjan, namontovaťeľný na 

stôl alebo stenu 

 Ikony indikujúce funkcionalitu pevných tlačidiel 

 7x29 znakový displej. 

 2 cestný hands-free reproduktor a mikrofón 

 9 pevných tlačidiel uloţených pod displejom 

 Veľký indikátor čakajúcej správy 

 Tlačidlo určené na spočítanie hlasovej pošty 

 Výstup pre sluchadlá 

 Nastavenie jayzka 

 7 navigačných tlačidiel pre displej, z toho 4 pevné a 3 virtuálne 
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 Socket pre EU24, 24 tačidlový expanzný modul.  Vyţaduje zvláštne napájanie. 

 

Sety T3 série 

Rozsah digitálnych telefónov série T3 ponúka európsky štýl s displejmi zobrazujúcimi text. Predávajú 
sa len v určených európskych krajinách. 

T3 Upn Compact 

 Displej: Alfanumerický 2 riadkový s 24 znakmi,  

              Plus jeden riadok pre ikony 

 Pevné tlačidlá:  3 tlačidlá s textovou potlačou 

a 2 pre ovládanie hlasitosti 

 Programovateľné tlačidlá: 3 tlačidlá s 
indikáciou a potlačou, 2 tlačidlá s potlačou  

 Telefónny reproduktor: Plne funkčný hands-
free reproduktor a mikrofón 

 Kompatibilný pre slabo počujúcich: cez 

prídavný handset 

 Indikátor čakajúcich správ: Áno 

 Vlastné tóny zvonenia: Áno, 8 melódii 

 Vstavané aplikácie: Navigácia kurzoru, 

Signalizácia hovoru cez LED/zvonenie, 
Alfanumerický prístup cez číselné tlačidlá. 

 Farab: Grafitová šedá alebo polárna biela.  

 Montážr: Stôl alebo stenu. 

 Nastaviteľný stolový stojan: Nie 

 Upgradenuteľný firmware: Nie 

 Možnosť pridať: Aţ 3 DSS Moduly, T3 káblový headset. 

 Headset Socket: Nie. 

 Spojenie cez: Port digitálnej stanice (DS). 

 Napájanie: Cez telefónny systém. 

 

T3 Upn Classic 

 Displej: grafický, 4 riadky x 26 znakov 

 Pevné tlačidlá: 5 predprogramovaných 
tlačidiel s potlačou a 2 pre ovládanie 
hlasitosti 

 Programovateľné tlačidlá: 6 
programovateľných tlačidiel s LED 
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indikáciou a potlačou, 4 s textovou potlačou. 

 Reproduktorový mód: 2 cestný reproduktor a mikrofón 

 Kompatibilný pre slabo počujúcich: cez prídavný handset 

 Indikátor čakajúcich správ: Áno 

 Vlastné tóny zvonenia: Áno, 8 melódii 

 Headset Socket: Nie 

 Vstavané aplikácie: Navigácia kurzoru, Signalizácia hovoru cez LED/zvonenie, Alfanumerický 
prístup cez číselné tlačidlá. 

 Doplnky: T3 Headset pre káblové headsety. 

 Farba: Grafitová šedá alebo polárna biela.  

 Montáž: Na stôl . 

 Nastaviteľný stolový stojan: Nie, nastaviteľný displej. 

 Upgradenuteľný firmware: Nie 

 Možnosť pridať: Aţ 3 DSS Moduly 

 Zapája sa do: Port digitálnej stanice (DS). 

 Napájanie: Cez telefónny systém. 

 

T3 Upn Comfort 

 Displej: grafický, 17 riadky x 40 znakov 

 Pevné tlačidlá: 5 predprogramovaných 

tlačidiel s potlačou a 2 pre ovládanie 
hlasitosti 

 Programovateľné tlačidlá: 6 

programovateľných tlačidiel s LED 
indikáciou a potlačou, 6 s textovou 
potlačou, 10 pomocou displejových 
tlačidiel 

 Reproduktorový mód: 2 cestný 

reproduktor a mikrofón 

 Kompatibilný pre slabo počujúcich: cez 

prídavný handset 

 Indikátor čakajúcich správ: Áno 

 Vlastné tóny zvonenia: Áno, 8 melódii 

 Headset Socket: Nie 

 Vstavané aplikácie: Navigácia kurzoru, Signalizácia hovoru cez LED/zvonenie. 

 Doplnky: T3 Headset pre káblové headsety. 

 Farba: Grafitová šedá alebo polárna biela.  

 Montáž: Na stôl . 
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 Nastaviteľný stolový stojan: Nie, nastaviteľný displej. 

 Upgradenuteľný firmware: Nie 

 Možnosť pridať: Aţ 3 DSS Moduly 

 Zapája sa do: Port digitálnej stanice (DS). 

 Napájanie: Cez telefónny systém. 

 

Prídavné moduly T3 DSS  

T3 DSS modul je prídavný modul kompatibilný so všetkými T3 Upn. Kaţdý modul ponúka 36 
prídavných programovateľných tlačidiel s potlačou a indikátormi, kotré moţu byť naprogramované pre 

linky, skupiny alebo rýchle vytáčanie. Moduly 3 DSS moţu byť pridané ku kaţdému T3 telefónu. 
Napájanie poskytuje T3 Upn telefón.  

IP Office 406 a 412 podporuje maximálne 30 T3 DSS modulov cez akýkoľvek prídavný modul, pričom 

Small Office Edition podporuje 10.  

Prenosné telefóny 

Kompatibilnosť systému IP Office zahŕňa aj prenosné digitálne telefóny ktoré vám poskytujú mobilitu. 
Pokiaľ ste v dosahu telefónneho prijímača, môţete sa počas hovoru presúvať cez rôzne miesta ako sú 

sklad, telefónne stredisko, účtovníctvo atď. Tieto telefóny sú viac ako len prenosnými telefónmi vo 
vašej kancelárii. Majú prístup ku všetkým linkám, ukazujú číslo volajúceho, moţete si s ním vypočuť 
vašu hlasovú poštu či nastavovať hovory. Ak pracujete v prostredí kde celý deň nesedíte za stolom a 
potrebujete byť mobilný v rámci firmy, IP Office prenosné telefóny budú pre vás ideálnym riešením.  

Prenosný handset Avaya 3810  

3810 Podporuje následujúce funkcie: 

 2 riadkový, 32 znakový displej z tekutých kryštálov (LCD). 

 4 zobrazené operačné módy indikujúce: hovor, zvonenie zapnuté/vypnuté, slabá batéria, prijatú 
správu 

 Ovládanie funkcií jediným tlačidlom: podrţ, presmeruj, konferencia, redial 

 4 programovateľné tlačidlá pre prístup k funkciám PBX 

 10 kanálov, podporujúcich 10 simultánnych hovorv. 

 Výstup pre sluchadlá 

 Ovládanie hlasitosti zvonenia a zvuku 

 Volitelnú melódiu vyzváňania. 

 Vybračné zvonenie. Handsety serie 3810 ponúkajú vibračné zvonenie samostatne, alebo spolu so 
zvukovým vyzváňaním.  

 Základnú jednotku a adaptér pre nabíjanie. 

 Základná stanica sa zapája do digitálneho portu IP Office digitálnej stanice.  

Telefón avaya pouţíva 900MHz digitálnu technológiu poskytujúc maximálny dosah 50 merov od 

základnej stanice.  
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Kvalita hlasu 

3810 handset: 

 Ponúka ―full-duplex‖ hlasový prenos, pouţíva ADPCM moduláciu pre digitálne dekódovanie 

 Provides full-duplex voice transmissions, using ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code 

Modulation) to provide the digital encoding 

 Vyuţíva vysokosofistikovanú funkciu "antisignálu" , ktorá pomáha rušeniu šumu v pozadí. 

Maximálne 10 Avaya prenosných telefónov série 3810 moţete zapojiť do PBX. 

Nabíjanie baterií 

Kaţdý Avaya 3810 handset je dodávaný s vlastnou nabíjačkou. Telefón je počas nabíjania otočený 
displejom von tak, ţe je ľahko viditeľný. Takto moţete zistiť, kto vám práve volá, bez toho aby ste 
telefón muesli zobrat do ruky. Telefón sa nabíja jeho jednoduchým poloţením do takzvaného ―docku‖. 
Nabíjačka pouţíva rýchlonabíjací systém, ktorý nabije baterku z nulovej kapacity na plnú za 6 hodín. 

Kaţdé nabíjanie zahŕňa:  

 Batérie sú vybité a nabité, čo eliminuje pamäťový efekt ktorý zniţuje ţivotnosť batérií.  

 Batéria s plnou kapacitou vydrţí 10 hodín hovoru, alebo 4 dni v pokojnom reţime. 

 Displej je aj počas nabíjania jednoducho viditeľný. 

 V prípade, ak ste na linke a vaša batéria začne indikovať stav ţe je vybitá, je moţné ju počas 20 

sekúnd vymeniť za nabitú. Napájanie pre tento krátky 20 sekundový čas zabespečí vstavaná 
batéria.  
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Analógové telefóny 

Napriek tomu ţe analógové telefóny sú lacnejšou alternatívou systémového terminálu, analógový 
terminal poskytuje vysoký stupeň funkcionality. Sú čiastočne vhodné pre uţívateľov ktorý vyuţívajú 
Počítač 

As well as providing a lower cost alternative to system specific terminals, analog terminals can still 
deliver a high degree of functionality. They are particularly appropriate in applications where users 
are using Computer Telephony (CT) for a high proportion of call control. 

Uniquely, analog terminals that are compatible with caller display functionality can display the 

telephone number of the calling party if available. Simple programming of IP Office can convert that 
numeric display in to the company name associated with that number. 

Feature activation by analog terminals is via short codes. IP Office is pre-programmed with a default 

set of short codes but these can be changed to mimic a legacy telephone system as required. 

IP telefóny, pevné linky & Soft telefóny 

IP Office can provide support of traditional analog and digital telephones in any mix creating a 
traditional telephone system. Through the support of IP Phones, combined with the system‘s inherent 
gatekeeper and gateway functionality, IP Office can provide a 100% IP telephony solution or a hybrid 
of both the traditional and IP worlds. 

S konvenčným telefonickým systémom zapájate váš analógový alebo digitálny telefón do prípojovej 

zásuvky zapojenej do vášho PBX alebo kľúčového systému. S IP telefóniou zapájate váš telefón k IP 
PBX cez LAN. Existujú dva základné typy IP telefónov: 

 Fyzický telefón, ktorý vyzerá podobne ako štandardný telefón (IP HardPhone). 

 Softvérová aplikácia (telefónny manaţér PC Softphone), ktorá je spustená na uţívateľských PC a 

umoţňuje im pouţívať buď headset/mikrofón. 

IP telefónia má výhodu v tom, ţe umoţňuje rozšírenie telefónnych prípojok ako lokálne tak aj 
vzdialene a to pomocou pouţitia prípojok alebo VPN sluţieb. 

Vyuţívaním IP telefónnych prípojok by sme nemali ignorovať kvalitu servisu. V prípadoch, kedy 
potrebujeme viac neţ 8 IP prípojok alebo tam, kde je limitovaná šírka pásma LAN, by sa mal pouţiť 
kvalitný servis schopný LAN prepínaču, ako napr. Avaya P130.  

Telefóny Avaya  série 4600 

Sériové telefóny Avaya 4600 prinášajú vyspelú IP technológiu Avaya priamo na vašu pracovnú 

plochu, pričom zabezpečujú výkonný servis a vyššiu kvalitu hlasu spolu s komunikačnými funkciami. 
Sériové telefóny IP Avaya 4600 prepájajú priamo do vašej LAN kancelárie (cez spojenie 10/100Base 
Ethernet), čo zjednodušuje vašu komunikačnú infraštruktúru. Sú ideálne pre externých pracovníkov – 
so sériovými telefónmi 4600 môţu získať všetky funkcie vo virtuálnej kancelárii. 

Všetky IP telefóny 4600 majú displej a niekoľko programovateľných a  pevných tlačidiel pre 
jednoduchú voľbu a prístup k telefonickým funkciám. Kaţdý IP telefón 4600 má úplne obojsmerný 
hlasitý telefón pre moţnosť hands-free komunikácie cez reproduktor, ktorý prináša jasnú, ráznu 
kvalitu zvuku. Všetky telefóny sú montovateľné, majú indikátory čakania správ a sú kompatibilné. 
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IP telefóny Avaya 4600 sú vybavené kvalitou sluţobných volieb*, ktoré zabezpečujú systém 
uprednostnenia hlasového balíka ako aj vstavanú hlasovú kompresiu na zabezpečenie kvality. Sú 
kompatibilné so sieťovým softvérom Microsoft Windows pre organizovanie konferencií a spoluprácu.  

Sériové telefóny 4600 sa ľahko prevádzkujú, pretoţe sú zaloţené na IP technológii. Automatická 
adresová funkcia IP zjednodušuje a virtuálne eliminuje náklady systémovej administrácie. 

* Tieto voľby si vyţadujú kvalitný sluţobný prepínač, jako napr. Avaya Cajun prepínač.  

 

4601 IP pre pevnú linku  

4601 podporuje následovné funkcie: 

 Základný SLT telefón  (single line telephone) bez 

displeja. 

  2 programovateľné tlačidlá s podsvietením. 

 Indikátor čakajúcej správy. 

 7 pevných tlačidiel 

 QoS moţnosti – selekcia UDP portu, Diffserv a 

802.1p/B (VLAN). 

 G.711, G.729a/B hlasové kódeky.  

 Základný 10/100 Ethernet port 

 Podpora Simple Network management Protokol 

(SNMP) 

 Kompatibilný s Microsoft NetMeeting 

 Prideľovanie IP adries – cez DHCP Client alebo 

Statickou konfiguráciou 

 Ztiahnuteľný Firmwarw pre budúce upgrady 

 Namontovateľný na stôl alebo stenu pomocou priloţeného  

 drţiaka 

 Šedá farba 

 

4602SW IP pre pevnú linku 

 4602 podporuje následovné funkcie: 

 10 pevných tlačidiel pre funckie: Konferencia, Presmeruj, 

Poloţ, Podrţ, Redial, Vypni zvuk, Ovládač hlasitosti, 
Reproduktor, Hlasová pošta 

 2riadkový X 24 znakový displej 

 Indikátor čakajúcich správ 

 Reproduktor monitorovania hovorov 
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 G.711, G.729a/B hlasové kódeky 

 QoS moţnosti – selekcia UDP portu, Diffserv a 802.1p/B (VLAN). 

 Základný 10/100 Ethernet port 

 Podpora Simple Network management Protokol (SNMP) 

 Kompatibilný so strojčekmi pre slabo počujúcich 

 Kompatibilný s Microsoft NetMeeting 

 Prideľovanie IP adries – cez DHCP Client alebo Statickou konfiguráciou 

 Ztiahnuteľný Firmwarw pre budúce upgrady 

 Namontovateľný na stôl alebo stenu pomocou priloţeného  

 drţiaka 

 Integrované základné 10/100 duplex T Ethernet porty pre spojenie s PC 

 Auto-nastavenie pre kaţdý port 

 802.3 kontrola prietoku, Telefón má prioritu nad PC portami 

 

4610 IP pre pevnú linku 

 4610 podporuje následovné funkcie: 

 9 pevných tlačidiel pre funckie: Konferencia, Presmeruj, Poloţ, Podrţ, Redial, Vypni zvuk, Ovládač 
hlasitosti, Reproduktor, Hlasová pošta 

 24 programovateľných tlačidiel (v 4 prepínateľných vrstvách displeja po 6 tlačidiel) 

 5 riadkový x 29 znakový displej  

 5x29 character (168x80 pixel 4-grayscale) display 

 Indikátor čakajúcich správ 

 Full Duplex reproduktor 

 G.711, G.729a/B hlasové kódeky 

 QoS moţnosti – selekcia UDP portu, Diffserv a 
802.1p/B (VLAN). 

 Základný 10/100 Ethernet port 

 Podpora Simple Network management Protokol 

(SNMP) 

 Kompatibilný so strojčekmi pre slabo počujúcich 

 Kompatibilný s Microsoft NetMeeting 

 Prideľovanie IP adries – cez DHCP Client alebo Statickou konfiguráciou 

 Ztiahnuteľný Firmwarw pre budúce upgrady 

 Namontovateľný na stôl alebo stenu pomocou priloţeného  

 drţiaka 

 Automaticky označený systémom (ţiadne papierové štítky) 
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 Vstavaný výstup pre sluchadlá 

 Podporuje viacero jazykov: Anglictina, Francúţština, Taliančina, Španielčina. 

 

4621 SW pre pevnú linku 

4621 SW podporuje následovné funkcie: 

 5 pevných tlačidiel pre funckie: Poloţ, Podrţ, Redial, 

Vypni zvuk, Ovládač hlasitosti 

 3 pevné tlačidlá pod displejom pre funckie: 

Konferencia, Presmeruj, Redial 

 24 programovateľných tlačidiel (v 2 prepínateľných 
vrstvách displeja po 12 tlačidiel) 

 Veľký grafický displej, s nastaviteľným kontrastom 

 5 riadkový x 29 znakový displej. 

 Indikátor čakajúcich správ. 

 Full Duplex reproduktor s odhlučnením a filtráciou 
šumu. 

 G.711, G.729a/B hlasové kódeky. 

 QoS moţnosti – selekcia UDP portu, Diffserv a 

802.1p/B (VLAN). 

 Základný 10/100 Ethernet port. 

 Podpora Simple Network management Protokol (SNMP). 

 Kompatibilný so strojčekmi pre slabo počujúcich. 

 Kompatibilný s Microsoft NetMeeting. 

 Prideľovanie IP adries – cez DHCP Client alebo Statickou konfiguráciou. 

 Stiahnuteľný Firmwarw pre budúce upgrady. 

 Namontovateľný na stôl alebo stenu pomocou priloţeného  

  drţiaka. 

 Automaticky označený systémom (ţiadne papierové štítky). 

 Vstavaný výstup pre sluchadlá. 

 4 Vstavané aplikácie: Rýchle vytáčanie, Záznam hovorov, Web prehliadač, Moţnosti. 

 Rozhranie Kľúčového modulu pre EU24, 24 tlačidlový expanzný modu.l  

 Infračervený (IrDA) port. 

 Výstup pre Handset. 

 Podporuje viacero jazykov: Angličtina, Francúţština, Taliančina, Španielčina. 

 Socket pre EU24, 24 tlačidlový expanzný modul. 

 Integrované základné 10/100 duplex T Ethernet porty pre spojenie s PC. 
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 Auto-nastavenie pre kaţdý port. 

 802.3 kontrola prietoku, Telefón má prioritu nad PC portami 

 

4625 SW pre pevnú linku 

 4625 SW podporuje následovné funkcie: 

 5 pevných tlačidiel pre funckie: Reproduktor, Podrţ, Redial, Vypni zvuk, Ovládač hlasitosti 

 3 pevné tlačidlá pod displejom pre funckie: Konferencia, Presmeruj, Redial 

 24 programovateľných tlačidiel (v 2 prepínateľných 

vrstvách displeja po 12 tlačidiel) 

 Farebný displej: Displej je plnefarebný s vylepšeným 

kontrastom 

 Indikátor čakajúcich správ. 

 Full Duplex reproduktor s odhlučnením a filtráciou 

šumu. 

 G.711, G.729a/B hlasové kódeky. 

 QoS moţnosti – selekcia UDP portu, Diffserv a 802.1p/B 

(VLAN). 

 Základný 10/100 Ethernet port. 

 Podpora Simple Network management Protokol (SNMP). 

 Kompatibilný so strojčekmi pre slabo počujúcich. 

 Kompatibilný s Microsoft NetMeeting. 

 Prideľovanie IP adries – cez DHCP Client alebo Statickou konfiguráciou. 

 Stiahnuteľný Firmwarw pre budúce upgrady. 

 Namontovateľný na stôl alebo stenu pomocou priloţeného  

  drţiaka. 

 Automaticky označený systémom (ţiadne papierové štítky). 

 Vstavaný výstup pre sluchadlá. 

 4 Vstavané aplikácie: Rýchle vytáčanie, Záznam hovorov, Web prehliadač, Moţnosti. 

 Rozhranie Kľúčového modulu pre EU24, 24 tlačidlový expanzný modu.l  

 Infračervený (IrDA) port. 

 Výstup pre Handset. 

 Podporuje viacero jazykov: Angličtina, Francúţština, Taliančina, Španielčina. 

 Socket pre EU24, 24 tlačidlový expanzný modul. 

 Integrované základné 10/100 duplex T Ethernet porty pre spojenie s PC. 
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Telefóny Avaya série 5600  

5601 pre pevnú linku 

 5601 podporuje následovné funkcie: 

 Základný jednolinkový telefón bey displeja 

 7 pevných tlačidiel pre funckie: 

Konferencia,Presmeruj, Poloţ, Podrţ, Redial, 
Ovládač hlasitosti, Hlasová pošta 

 2 programovateľné funkčné tlačidlá 

 Indikátor čakajúcich správ. 

 G.711, G.729a/B hlasové kódeky. 

 QoS moţnosti – selekcia UDP portu, Diffserv a 
802.1p/B (VLAN). 

 Základný 10/100 Ethernet port. 

 Podpora Simple Network management Protokol 
(SNMP). 

 Kompatibilný so strojčekmi pre slabo počujúcich. 

 Reproduktor pre počúvanie. 

 Kompatibilný s Microsoft NetMeeting. 

 Prideľovanie IP adries – cez DHCP Client alebo Statickou konfiguráciou. 

 Pouţíva H.323 protokol. 

 Stiahnuteľný Firmware pre budúce upgrady. 

 

 

 

5602SW pre pevnú linku 

 5602 podporuje následovné funkcie: 

 9 Pevných tlačidiel: Konferencia, Presmerovanie, Poloţ, 

Podrţ, Redial, Vypni zvuk, Ovládač hlasitosti, 
Reproduktor, Hlasová Pošta. 

 2 riadkový x24 znakový displej s 2 programovateľnými 

funkčnými tlačidlami.  

 Indikátor čakajúcich správ 

 G.711, G.729a/B Hlasové kódeky 

 QoS moţnosti pre - UDP selekciu portu, DiffServ a 
802.1p/Q (VLAN) 10/100 Základný Ethernet port 

 Podpora Simple Network management Protokolu 
(SNMP). 
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 Kompatibilný so strojčekmi pre slabo počujúcich. 

 Reproduktor pre počúvanie. 

 Kompatibilný s Microsoft NetMeeting. 

 Prideľovanie IP adries – cez DHCP Client alebo Statickou konfiguráciou. 

 Pouţíva H.323 protokol. 

 Stiahnuteľný Firmware pre budúce upgrady. 

 Namontovateľný na stenu pomocou priloţeného drţiaku 

 Šedá farba 

 Integrované základné 10/100 duplex T Ethernet porty pre spojenie s PC. 

 Auto-Nastavenie osobitne pre kaţdý port.  

 802.3 kontrola prietoku 

 Telefón ma prioritu pred PC linkami 

 

5610 IP pre pevnú linku 

 5610 podporuje následovné funkcie: 

 10 Pevných tlačidiel: Konferencia, Presmerovanie,  

   Poloţ, Podrţ, Redial, Vypni zvuk, Ovládač  

   Hlasitosti, Reproduktor, Headset, Hlasová pošta.   

 24 Programovateľných tlačidiel (Umiestnených 

  v 4 vrstvách po 6 tlačidiel) 

 5 riadkový x29 znakový displej  

 Indikátor čakajúcich správ 

 2 cestný hands free reproduktor a mikrofón 

 G.711, G.729a/B hlasové kodeky 

 QoS moţnosti pre - UDP selekciu portu, DiffServ a 802.1p/Q (VLAN)  

 Podpora Simple Network management Protokolu (SNMP). 

 Kompatibilný so strojčekmi pre slabo počujúcich. 

 Kompatibilný s Microsoft NetMeeting. 

 Prideľovanie IP adresy - DHCP Client alebo staticky nakonfigurovaná 

 Stiahnuteľný Firmware pre budúce upgrady. 

 Namontovateľný na stenu a stôl pomocou priloţeného drţiaku 

 Šedá farba 

 Automaticky označený systémom (ţiadne papierové štítky). 

 4 Vstavané aplikácie: Rýchle vytáčanie, Záznam hovorov, Web prehliadač, Moţnosti. 

 Vstavaný výstup pre sluchadlá 
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 Podporuje viacero jazykov: Angličtina, Francúţština, Taliančina, Španielčina. 

 Integrované základné 10/100 duplex T Ethernet porty pre spojenie s PC. 

 Auto-Nastavenie osobitne pre kaţdý port.  

 802.3 kontrola prietoku 

 Telefón má prioritu pred PC portami. 

 Pripája sa do IP office systému cez LAN 

 

5621 IP pre pevnú linku 

5621 podporuje následovné funkcie: 

 10 Pevných tlačidiel: Reproduktor,  Vypni zvuk, Podrţ, 

Headset, Konferencia, Presmerovanie, Redial, Poloţ, 

      Ovládač Hlasitosti 

 24 programovateľných tlačidiel (umiestnených v 2 

prepínateľných displejoch po 10 tlačidiel)  

 Veľký grafický displej. 

 Displej s podsvietením pre zlepšenie kontrastu 

 Indikátor čakajúcich správ 

 2 cestný hands free reproduktor a mikrofón 

 G.711, G.729a/B hlasové kodeky 

 QoS moţnosti pre - UDP selekciu portu, DiffServ a 802.1p/Q (VLAN)  

 Podpora Simple Network management Protokolu (SNMP). 

 Kompatibilný so strojčekmi pre slabo počujúcich. 

 Kompatibilný s Microsoft NetMeeting. 

 Prideľovanie IP adresy - DHCP Client alebo staticky nakonfigurovaná 

 Stiahnuteľný Firmware pre budúce upgrady. 

 Namontovateľný na stenu a stôl pomocou priloţeného drţiaku 

 Šedá farba 

 Automatická označovanie systémom (ţiadne papierové štítky). 

 4 Vstavané aplikácie: Rýchle vytáčanie, Záznam hovorov, Web prehliadač, Moţnosti. 

 Vstavaný výstup pre sluchadlá 

 Multiple language support built-in:English, French, Italian, Spanish, & KataKana 

 Socket pre EU24, 24 tlačidlový expanzný modul. 

 Integrované základné 10/100 duplex T Ethernet porty pre spojenie s PC. 

 Auto-Nastavenie osobiten pre kaţdý port.  

 802.3 kontrola prietoku 
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 Telefón má prioritu pred PC portami. 

 Pripája sa do IP office systému cez LAN 

 

Jednotka EU24  

Jednotka EU 24 je prídavná jednotka ktorá spolupracuje 2420, 4620, 4621SW, 4625, 5420, 5620 a 
5621SW. Ponúka 24 dodatočných programovateľných tlačidiel so spojeným displejom pre 
zobrazovanie čísel a ikón.  

Kaţdý IP Office DS modul podporuje maximálne 2 EU 24 jednotky.  

 24 pevných programovateľných tlačidiel. 

 Automatická označovanie systémom (ţiadne papierové štítky). 

 Pripája sa priamo do telefóna.  

 Vyţaduje jednotku pre napájanie telefónu cez socket, pouţíva sa 

len s dodanými káblami. 

 

Jednotka EU24 BL  

EU 24 BL ponúka celú funkcionalitu predchádzajúcej jednotky s výhodou podsvieteného displeja. 
Spolupracuje s telefónmi 4621 a 5621. 

 

Sety sérií T3  

Séria T3 IP telefónov ponúka Európsky štýl s textovo-citlivými displejmi. Predávajú sa vo vybraných 
európskych krajinách.  

T3 IP Compact  

 Displej: 2 riadkový alfanumerický x 24 znakov + 1 riadok pre ikony.  

 Pevné tlačidlá: 3 s potlačou a 2 pre ovládanie hlasitosti zvuku 

 Programovateľné tlačidlá: 3 s potlačou a svetelnou indikáciou, 2 s textovou potlačou 

 Reproduktor: obojsmerný Hands-free s 

mikrofónom. 

 Kompatibilnosť so strojčekmi pre slabo 
počujúcich: Cez prídavný headset 

 Indikátor čakajúcich správ: Áno 

 Osobné zvonenia: Áno, 8 melódií 

 Vstavané funkcie: Ovládanie kurzora, 
Signalizácia hovoru cez LED a zvonec; 
Alfanumerický prístup cez číslicovú 
klávesnicu 

 Farba: Grafitová šedá alebo polárna biela. 
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 Montáž: Na stôl alebo stenu pomocou prídavného drţiaka. 

 Nastaviteľný stolový stojan: Nie 

 Upgradnuteľný firmware:Áno 

 Headset Socket: Áno 

 Napájanie: IEEE 802.3af cez Ethernet alebo individuálneho zdroja 

 Kódeky: G.711, G.729a/b. 

 Možnosti QoS: UDP selekcia portu, DiffServ 802.1p/q (VLAN) 

 Prideľovanie IP adresy: Statické alebo dynamické.  

 Ethernet Porty: 2 porty full-duplex 10/100 T Ethernet switch.   

– Auto-nastavenie pre kaţdý port osobitne 

– 802.3 kontrola prietoku. 

 

T3 IP Classic 

 Displej: 4 riadkový grafický x 26 znakov 

 Pevné tlačidlá: 5 s textovou potlačou a 2 pre ovládanie hlasitosti zvuku  

 Programovateľné tlačidlá: 6 s textovou potlačou a svetelnou indikáciou, 4 s textovou potlačou 

 Reproduktor: obojsmerný Hands-free s 

mikrofónom. 

 Kompatibilnosť so strojčekmi pre slabo 
počujúcich: Cez prídavný headset 

 Indikátor čakajúcich správ: Áno 

 Osobné zvonenia: Áno, 8 melódií 

 Headset Socket: Nie 

 Vstavané funkcie: Ovládanie kurzora, 

Signalizácia hovoru cez LED a zvonec; 
Alfanumerický prístup cez číslicovú 
klávesnicu 

 Prídavné zariadenia: T3 Headset výstup pre 

káblové headsety.  

 Farba: Grafitová šedá alebo polárna biela. 

 Montáž: Na stôl 

 Nastaviteľný stolový stojan: Nie, nastaviteľný displej 

 Upgradnuteľný firmware:Áno 

 Optional Add-Ons: aţ 3 DSS moduly s AEI/Headsetlink, 

 Napájanie: IEEE 802.3af cez Ethernet alebo individuálneho zdroja 

 Kódeky: G.711, G.729a/b. 

 QoS Možnosti: UDP selekcia portu, DiffServ a 802.1p/q (VLAN) 
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 SNMP podpora: Nie. 

 Prideľovanie IP adresy: Statické alebo dynamické.  

 Ethernet Porty: 2 porty full-duplex 10/100 T Ethernet switch.   

– Auto-nastavenie pre kaţdý port osobitne 

– 802.3 kontrola prietoku. 

 

T3 IP Comfort 

 Displej: grafický, 17 riadkov x 40 znakov, Integrovaná klávesnica 

 Pevné tlačidlá: 5 s textovou potlačou a 2 pre ovládanie hlasitosti zvuku  

 Programovateľné tlačidlá: 6 s textovou potlačou a svetelnou indikáciou, 6 s textovou potlačou, 10 

pre ďaľšie funckie 

 Reproduktor: obojsmerný Hands-free s 

mikrofónom. 

 Kompatibilnosť so strojčekmi pre slabo 
počujúcich: Cez prídavný headset 

 Indikátor čakajúcich správ: Áno 

 Osobné zvonenia: Áno, 8 melódií 

 Headset Socket: Nie 

 Vstavané funkcie: Ovládanie kurzora, 

Signalizácia hovoru cez LED a zvonec; 
Alfanumerický prístup cez číslicovú 
klávesnicu 

 Prídavné zariadenia: T3 Headset výstup pre 

káblové headsety.  

 Farba: Grafitová šedá alebo polárna biela. 

 Montáž: Na stôl 

 Nastaviteľný stolový stojan: Nie, nastaviteľný displej 

 Upgradnuteľný firmware:Áno 

 Optional Add-Ons: aţ 3 DSS moduly s AEI/Headsetlink, 

 Napájanie: IEEE 802.3af cez Ethernet alebo individuálneho zdroja 

 Kódeky: G.711, G.729a/b. 

 SNMP podpora: Nie. 

 Prideľovanie IP adresy: Statické alebo dynamické.  

 Ethernet Porty: 2 porty full-duplex 10/100 T Ethernet switch.   

– Auto-nastavenie pre kaţdý port osobitne 

– 802.3 kontrola prietoku. 
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T3 DSS Expanzné moduly 

T3 DSS modul je telefonický expanzný modul, ktorý je kompatibilný so všetkými T3 IP telefónmi 
okrem T3 IP  Compact. Kaţdý modul poskytuje 36 prídavných  programovateľných tlačidiel spolu s 
tlačenými textovými štítkami a indikátormi. Môţu sa naprogramovať pre linky, skupiny alebo rýchle 
vytáčanie. Moduly 3 DSS sa môţu pridať ku kaţdému T3 telefónu. Pri pouţití s telefónmi T3 IP, je pre 
kaţdý DSS modul potrebný externý výkonný adaptér.   

IP Office 406 a 412 podporujú maximálne 30 T3 DSS modulov, kým Small Office Edition podporuje 
len 10. 

Alternatívy soft telefónu 

Ďalší spôsob vyuţitia najnovšej telefonickej technológie je cez Avaya IP Softphone. Technológia 
Softphone zabezpečuje ľahkú metódu vybavenia hovorov pouţitím obrazovky vášho PC alebo laptopu 

ako zariadenia. Pre zamestancov, ktorí pracujú mimo hlavnej kancelárie, či uţ doma alebo sú na 
cestách, vybavenie Softphone umoţňuje ľahký prístup ku kancelárskemu telefónu a všetkým jeho 
funkciám. Keďţe sú kompatibilné s IP Office, alternatívy Softphone vám môţu kedykoľvek zabezpečiť 
potrebnú flexibilitu a pohodlie pre hladký priebeh vášho podnikania. 

 

IP Soft telefón 

IP Office Phone Manager Pro moţno prekonfigurovať tak, aby pracoval ako IP Soft telefón - ‗Phone 
Manager PC Softphone‘ a to pouţitím licenčného kľúča.  

Podobne ako Phone Manager Pro, aj Phone Manager PC Softphone ponúka uţívateľovi rovnaké GUI 
zariadenie na kotrolu vybavenia a prijímania telefonických hovorov. Tak ako Phone Manager Pro, aj 
Phone Manager PC Softphone komunikuje s jednotkou IP Office systému cez LAN. Rozdiel je v tom, ţe 
tam nie je ţiadny fyzický terminál a konverzácia sa uskutočňuje cez zvukovú kartu PC. Fyzické 
nastavenie môţe obsahovať headset/mikrofón, pripojené k zvukovej karte PC alebo USB portu.  

Phone Manager PC Softphone má značnú výhodu pre uţívateľov mobilov so vzdialeným prístupom k 
LAN, zabezpečením "telefónu cez ich laptop". Poznámka: Phone Manager PC Softphone pracuje na 
multimediálnom PC, vyuţíva operačné systémy Windows 2000 a Windows XP. 
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Bezdrôtové VoIP 

Vyuţitím overenej technológie SpectraLInk, kde je Avaya lídrom na trhu, ponúka IP Office systém 
riešenia prenosu hlasu cez IP (VoIP). Toto riešenie vám ponúka moţnosť vyuţiť príleţitosti ušetrenia 
nákladov a konvergovanej hlasovej a dátovej infraštruktúry.  

Telefóny sérií 3616, 3620 a 3626 sú optimalizované pre systémy Avaya IP telefónneho prenosu hlasu. 
Pracujú v závislosti od Avaya Voice Priority Processor pre zvýšenie kvality hovorov prenášaných cez 
bezdrôtové LAN siete. Dajú sa ľahko upgradeovať cez integrovaný TFTP client, takţe handsety môţu 
byť updateované novými protokolmi, funkciami hneď ako prídu na trh.  

Avaya IP riešenia pre bezdrôtové pripojenie sú zaloţené na celosvetových štandardoch, ktoré 
zjednodušujú sieťovú infraštruktúru prenosom hlasových hovorov súčasne s prenosom dát cez 
rovnakú bezdrôtovú sieť. Telefóny sérií 3616, 3620, a 3626 sú dodávané pre priame sekvenčné 

802.11b Wi-Fi siete. Protokol pre SpectraLink Voice Priority (SVP) je jednocuché implementovať, čo 
redukuje oneskorenie zaraďovania paketov pre prenos v sieti. SpectraLInk Voice Priority – je často 

pouţívaný lídrami na trhu s bezdrôtovými sieťami akými je Avaya. 
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Výhody:  

 Podporuje 802.11b štandardy pre Wi-Fi siete konvergovaním hlasu a dát cez jedninú sieť 

 Ľahký, ovládateľný 3616 handset podobný mobilnému telefónu.  

 Bezproblémova integrácia s IP Office. 

 Excelentná hlasová kvalita konvergovaných bezdrôtových sietí.  

 Ľahký, odolný handset špeciálne navrhnutý pre pouţívanie v práci. 

 Vylepšený displej, ţivotnosť batérií, výkonnosť procesora teray za niţšiu cenu.  

 Mnoho doplnkov: 

– Duálna nabíjačka (nabíjanie na plnú kapacitu zabere len 1,5 hodiny) 

– Štipec na opasok 

– Nylonové púzdro 

– Obal so šnúrkou 

– Púzfro pre handsfree 

– Headset pre rušenie hluku. 

– Headset ponad ucho.  

 

Na vylepšenie hlasovej kvality cez bezdrôtovú sieť, vyvinula SpectraLInk mechanizmus Quality of 
Service (QoS), ktorý je zavedený  v bezdrôtovom telefóne a pripojovacom mieste.  

Zariadenie AWTS Open Aplication (OAI) umoţňuje softvérovým aplikáciám cieľovej skupiny 
komunikovať s bezdrôtovými telefónmi Avaya IP. Plní úlohu dvojsmerného informačného prístroja. 
Veľa spoločností zabezpečuje aplikácie, ktoré sa prepájajú do vašich vnútropodnikových systémov, 
emailov a klient/server informácií. Iní predajcovia s komplementárnymi systémami ako napr. 

ochranné hovory, meranie na diaľku, alarm a kontrola systémových výrobcov, aktuálne vyvíjajú 
aplikácie na prepojenie s bezdrôtovým telefónnym riešením Avaya IP.  
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Bezdrôtový telefón 3616  

Bezdrôtový telefón Avaya 3616 je navrhnutý pre generálne aplikácie, pričom pouţíva kompaktný 
dizajn veľmi podobný mobilnému telefónu. 3616 a jeho výhody: 

 Perfektný pre rušné kancelárie. 

 Ľahký inovatívny dizajn. 

 Jednoduchý na pouţívanie. 

 802.11b štandard kompatibilný 

 Rádiová frekvencia 2.4000 – 2.835 GHz 

 Transmission Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 

 FCC certifikát 15.247 

 Ovládanie handestov cez DCHP a TFTP 

 Hlasové dekódovanie G711 

 Prenášaný výkon 100mw nárazovo a <10mW priemerne 

 Wired Equivalent Privacy (WEP), 40bit a 128 bit 

 2 riadkový x 16 znakový alfanumerický displej s indikátormi statusu 

 4 hodiny hovoru a 80 hodín v pokojnom reţime. 

 

Bezdrôtový telefón pre zdravotníkov 3620  

Avaya 3620 IP bezdrôtový telefón je Wi-Fi (802.11b) telefón pouţívajúci H.323. 

 Navrhnutý pre zdravotnícke zariadenia 

 Vodeodolný 

 Posvietený displej 

 Záruka proti poškodeniu tekutinami.  

 

Špeciálny bezdrôtový telefón 3626  

Bezdrôtovýţ telefón avaya 3626 je špeciálne navrhnutý pre pouţívanie v 
komerčných aplikáciách. Je extrémne odolný, nemá ţiadne pohybujúce sa časti, ţiadnu externú 
anténu. Handset má drsný monolitický dizajn ktorý uţívateľovi poskytuje veľký priestor pre ucho pre 

zlepšenie komfortu a zníţenie hluku v pozadí. 3626 podporuje následovné funkcie: 

 Perfektný pre rušné prostredie.  

 Ľahký inovatívny dizajn.  

 Jednoduchý pre pouţívanie.  

 802.11b štandard - kompatibilný 

 Rádiová frekvenia 2.4000 – 2.835 GHz 

 Transmission type Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 

 FCC certifikát 15.247 
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 Ovládanie handestov cez DCHP a TFTP 

 Hlasové dekódovanie G711 

 Prenášaný výkon 100mw nárazovo a <10mW priemerne 

 Wired Equivalent Privacy (WEP), 40bit and 128 bit 

 2x16 character alphanumeric, plus status indicators 

 4 hodiny hovoru a 80 hodín v pokojnom reţime. 

 Navrhnutý pre priemyselné prostredie 

 Drsný povrch 

 Stlač a hovor ako pri vysielačkách pre komunikáciu s kolegami.  

 

Avaya IP DECT 

Riešenie Avaya IP DECT zabezpečuje výhody zrýchlenej produktivity IP a bezdrôtové spojenie vo 

viacerých kanceláriách a to pomocou výhodného, ľahkého handsetu. Podnikom zabezpečuje vysoko 
funkčné bezdrôtové riešenie s moţnosťou podpory viacerých uţívateľov. Tento systém tieţ podporuje 
uţívateľov v rozličných kanceláriach, ktorí sú spojení cez Wide Area sieť (WAN). Riešenie Avaya IP 
DECT - rádiová časť (RFP) alebo základná stanica je na IP Office napojená cez Ethernet porty, 
pouţívajúc IP protokol zaloţený na H.323. Kaţdý handset na IP DECT sieti umoţňuje bezdrôtové 
spojenie a vyuţíva DECT štandard. Zabezpečuje spoľahlivosť aj bezpečnosť. 

Riešenie Avaya IP DECT na Avaya IP Office podporuje aţ 120 handsetov a 32 základných staníc. 
Kaţdá základná stanica môţe byť posilnená pomocou LAN, vyuţívajúc pritom výkonný Ethernet (PoE) 
štandard. Okrem toho, môţe byť kaţdá interná stanica zapojená k hlavnému napájaniu cez externý 

výkonný adaptér (treba si pozrieť lokálne poţiadavky). Kaţdá externá základná stanica môţe byť 
posilnená len pouţitím PoE. Na posilnenie externej IP DECT základnej stanice nemoţno pouţiť ţiadne 
iné individuálne výkonné zariadenie.   
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Avaya IP DECT podporuje handsety Avaya 3701 a 3711.  

Kaţdá základná stanica má nasledovné funkcie: 

8 simultánnych hlasov a aţ 12 signalizačných kanálov.   

Kódek G.711, G.723, G.729 pre trunk spojenie IP základnej stanice.   

 Odovzdanie – počas pohybu handset uskutočňuje neustále merania aby zistil, ktorá základná 
stanica IP DECT má najsilnejší signál. Základná stanica s najlepším prijímom je definovaná 
ako aktívna základná stanica. Aby sme zabránili neustálemu rýchlemu prepínaniu handsetu 
medzi dvoma dobre prijímanými stanicami naspäť a dopredu, pouţívame prahové hodnoty. K 
odovzdaniu medzi základnými stanicami dochádza či uţ je hovor aktívny alebo nie.  

 Pripojenie do siete DECT -  IP DECT telefón môţe putovať z jednej kancelárie do druhej a to 
pomocou rozsiahlej sieťovej linky  (WAN) na uskutočňovanie a prijímanie hovorov. Pri tomto 

scenári hlavný IP DECT kontrolór zostáva v jednej z ―hlavných‖ lokácií.  

Daná úroveň integrácie dostupná uţívateľom bezdrôtového IP DECT, ponúka široký výber kritérií 
podľa ktorých budú hovory presmerované do bezdrôtových handsetov: 

 

 DDI/DID – práve preto, ţe bezdrôtový handset pracuje ako klapka v systéme IP Office, moţete 

hovory presmerovať priamo do nich za pomoci DDI/DID čísla. 

 Presmerovanie – Hovory môţu byť presmerované operátorom alebo iným uţívateľom do DECT 
klapiek. Takisto DECT uţívatelia  moţu presmerovať hovory na akúkoľvek inú klapku. 

 Kompatibilita s vybranou skupinou – Bezdrôtové handsety môţu byť naprogramované ako členovia 
skupiny. Dokáţu odpovedať rovnakým spôsobom ako členovia tejto skupiny.  

 Odklonenie destnácie – Uţívatelia môţu nastaviť odklonenie všetkých alebo určených hovorov z 

pevnej linky na bezdrôtový handset.  
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 Zdvojovanie - pridané v IP Office 3.1, zdvojovanie umoţňuje hovory na klapku uţívateľského čísla 

na upozornenie danej aj druhej klapky. Hoci nie je obmedzené na DECT, táto funkcia je hlavne 
zameraná na uţívateľov, ktorí majú aj pevnú linku, aj bezdrôtové rozšírenie. Hovory z druhej 
zdvojenej klapky sú prezentované ako z hlavnej uţívateľskej klapky. Prezentácia čakania hovoru a 
obsadenia je zaloţená na tom, či sú obidve klapky práve v prevádzke alebo nie. 

 

Telefónny manažér a CTI 

Pretoţe je mobilný manaţment súčasťou IP DECT riešenia, IP Office nekontroluje stav hovorov 
kaţdého DECT telefónu priamo. Kvôli tomu nemôţu byť telefónny manaţér a TAPI podporované IP 
DECT nadstavbami, ktoré zabezpečujú aktuálnu verziu IP Office softvéru.  

 

Avaya IP DECT systémová licencia  

IP DECT je licencovaná na základe počtu základných staníc a nie počtom uţívateľov. Licencia je 
potrebná uţ pre základnú funkčnosť. Táto licencia sa nazýva Avaya IP Office IP DECT Mobility 
Manager license. Licencia sa zadáva do Avaya DECT Mobility Manager (ADMM) a nie cez IP Office 
systémového manaţéra. Na zabezpečenie IP DECT výkonnosti nie je potrebný funkčný, kľúčový 
server.  

Systém si nevyţaduje ţiadny osobitný PC ani softvér.  

Základné stanice Avaya IP DECT sú predávané v setoch, ktoré obsahujú kompletné licencie pre novú 
inštaláciu. Pre nové inštalácie je set jedinou licenciou vzťahujúcou sa na poloţky, ktoré treba zakúpiť, 
spolu s počtom telefónov a základných staníc.  

Prídavné aktualizačné licencie sú dostupné pre systémy, ktoré potrebujú rozšíriť svoje súčasné 
pokrytie. 

 

Spätná kompatibilita 

Handset Avaya 20DT je tieţ podporovaný pomocou IP DECT rádiovej infraštruktúry, ale len s 
minimálnou výkonnosťou. Funkcie ako beţné hovory alebo indikácia čakania správ sú podporené, no 
iné ako napr. prístup do IP Office systému nebudú fungovať. Avaya pripomína, ţe pre nové 
rozmiestnenia a plnú funkčnú výkonnosť by mali byť handsety 3701 a 3711 pouţívané s IP DECT 

riešením.  

3701 IP DECT   

Tento handset je podporovaný len na systéme Avaya IP DECT. 

 

 Reproduktor s moţnosťou len počúvať. 

 SOS záchranné tlačidlo pre rýchlu voľbu a záchranné číslo. 

 Informačné tlačidlo, ktoré moţno pouţiť pre:    

 zoznam telefónnych čísel a indikáciu hlasovej pošty. 

 informačné a reprodukčné tlačidlo bliká, ak je aktívne. 

 50 mien v adresári v kaţdom handsete. 

 10 tónov zvonenia s moţnosťou dočasného vypnutia. 

 4-úrovňový výkonný displej 
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 Reproduktor a výška hlasitosti handsetu, 3-úrovne a moţnosť dočasného vypnutia. 

 Manuálne a automatické zablokovanie tlačidiel (1-minútový časovač). 

 Dočasné vypnutie zvonenia.  

 Tiché nabíjanie. 

 12 menu jayzkov: Český, Dánsy, Holandský, Anglický, Fínsky, Nemecký, Taliansky, Nórsky, 

Portugalský, Španielsky a Švédsky. V ceskom a Nórskom jazyku sa niektoré menu môţu 
zobraziť v anglickom jazyku.   

 Podsvietený 3 riadkový grafický displej (96 x 33 pixelov), 3 nastavenia kontrastu 

 V pokojnom móde: 200 hodín. 

 Doba hovoru: 20 hodín. 

 Doba nabíjania: maximálne 6 hodín pre prázdne batérie. 

 Váha: 138 gramov vrátane3 x AAA (NiMH) batérií.  

 Rozmery:  (Výškaxšírkaxhrúbka): 146 x 55 x 28 mm. 

 Stolová nabíjačka. 

 Adaptér pre pouţitie s handsetmi. 

 Vysoko-pevný štipec na opasok. 

 

3711 IP DECT  

 3711 telefón podporuje rovnaké funkcie ako 3701 DECT Handset s týmito odlišnosťami:  

 Plne hands-free reproduktor. 

 Jack pre headset pripojenie (2.5 mm jack). 

 Vibračné zvonenie.  

 Adresár pre 100 mien.  

 Prístup do centrálneho adresára.  

 Indikácia hlasovej pošty.  

 Výber z 30 melódií zvonenia.  

 Ovládanie hlasitosti reproduktora a mikrofóna, funkcia vzpni zvuk.  

 Automatické odpovedanie na hovor cez headset.  

 Automatic call pick-up using a headset. 

 10 menu jayzkov: Dánsy, Holandský, Anglický, Fínsky, Nemecký, 

Taliansky, Portugalský, Španielsky a Švédsky.  

 Podsvietený 5 riadkový displej, (96 x 60 pixelov), nastaviteľný kontrast, 7 nastavení 

Doplnky pre headset: 

 Stolová nabíjačka.  

 Adaptérový kábel pre pripojenie headsetov.  

 Vysoko-pevný štipec na opasok.  
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Záver  

Jednoduché riešenie hlasového a dátového spojenia je po prvýkrát zostavené a prispôsobené pre 

malé a stredné podniky, pričom uspokojuje poţiadavky pre náklady, spokojnosť a prevádzku. IP 
Office je dostupné v cenovom balíku od jedného dodávateľa - Avaya.  Integrovaná stavba IP Office 
zabezpečuje konvergovaný hlas, dáta a aplikácie. Podniky <CUSTNAME> moţno podporiť pouţitím 

flexibilných štandardov IP Office, zaloţených na riešení ich pouţitia pre samostatnú jednotku, multi 
lokáciu alebo oddelenie veľkej spoločnosti. IP Office umoţňuje <CUSTNAME> uspokojovať špecifické 
potreby vašich zákazníkov v prítomnosti a spĺňať vaše poţiadavky aj v budúcnosti.  

So svojím bohatým setom integrovaných aplikácií a základnou obchodnou výkonnosťou, ako napr. 
posielanie správ, kontaktné stredisko a CTI, je IP Office ideálnym riešením narastajúcich poţiadaviek 
pre IP spojenie a jednoduché sieťové systémy.  

Prečo práve Avaya  

Avaya je uznávaným svetovým lídrom v ponuke komunikačných riešení a sluţieb podnikom, pričom 

spája silu a pohyblivosť nových firiem so zdrojmi a stabilitou spoločnosti, ktorá má uţ vyše storočnú 
skúsenosť s tým, ţe pomáha firmám získať skvelé obchodné výsledky. Poukazujeme na bohaté 
dedičstvo - naše AT&T, Bell Labs a technológie Lucent - kombinovania našej expertýzy v podnikových 
hlasových systémoch s perfektým prenosom dát a novými IP telefónnymi aplikáciami.  

Zákazníkom umoţňujeme výkonne a bezpečne posielať svoje záleţitosti z miesta kde sú dnes tam, 
kde je to potrebné. Aby sme to dosiahli, zabezpečujeme komplexitu, vytvárame a maximalizujeme 
cenu a zniţujeme riziko. Naše komunikačné riešenia dávajú zákazníkom "na výber"; umoţňujeme im 
prispôsobiť si nové technológie ich poţiadavkám, sami si vyberajú tú najlepšiu cestu. Naše riešenia sú 
navrhnuté pre široké spektrum vnútropodnikových operácií, zaloţených na otvorenej zostave a 
svetových štandardoch.  

Viac neţ 90% z FORTUNE 500® a  národných vlád po celom svete, dôveruje komunikačnému 

systému Avaya a to vďaka profitujúcim partnerstvám s ich zákazníkmi, dodávateľmi, partnermi, 
akcionármi a zamestnancami. Viac neţ 900 000 malých a stredných podnikov vo svete sa spoliehajú 
na Avaya.  

Sme lídrom nasledujúcej komunikačnej generácie. Vďaka našim aplikáciam, systémom a servisu sme 
vo svete dosiahli pozíciu č. 1 pre IP-telefóniu, multimediálne kontaktné strediská, hlasové správy, 
prepojenú komunikáciu a pozíciu č. 1 v Usa, týkajúcou sa sluţieb PBX. 

Pracovisko Avaya má 2000 profesionálov vo viac neţ 20 strediskách v 16 krajinách a 4000 svetových 
patentov a aplikácií.  Spolupracujeme s mnohými svetovými systémovými integrátormi, distribútormi, 
predajcami, VAR a vývojovými pracovníkmi softvéru a hardvéru. 

Zákazníkom poskytujeme skvelú skúsenosť a to vďaka "jedinečnej kolekcii aktív:" Spojeniu najlepšej 
IP telefónie a komunikačných softvérových aplikácií s najlepšími a najsilnejšími sluţbami vo svete. 
Práve touto kombináciou sa Avaya odlišuje od iných systémov.  

Avaya je tým najlepším výberom vďaka: 

Nášmu zameraniu sa na podniky a porozumeniu zákazníckych obchodných potrieb 

 Počtu a prehĺbeniu našich obchodných vzťahov 

 Našej perfektnej technológii, mnoţstvu aplikácií a výkonným sluţbám 

 Našej celosvetovej účasti  

 Entuziazmu a motivácii našich ľudí 

 Vedomostiam a zdrojom strediska Avaya  

 

 


