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ProTel engineering, spol. s r.o.
Vznik spole nosti má ko eny ji v roce 1990, kdy za alo spolupracovat n kolik
bývalých pracovník Výzkumného ústavu telekomunikací a postupn se k nim
idávali noví kolegové se zku enostmi v oblasti telekomunika ní techniky, po íta ového HW i SW a datových sítí. V roce 1994 byla neformální spolupráce p enesena do nov zalo ené firmy ProTel engineering, spol. s r.o.
Hlavní náplní firmy ProTel je vývoj speciálních telekomunika ních za ízení a
systém . V letech 1990 a 2000 se jednalo p evá
o zakázky sm ující p ímo
i nep ímo do firmy ESKÝ TELECOM a.s., áste
pak i do oblastí energetiky a
eleznice. Postupn byly aktivity firmy ProTel roz eny o servisní a projektovou
innost, o malosériovou výrobu a konzulta ní i obchodní innosti. V posledních
letech má firma okolo 30 pracovník , kde více ne 20 pracovník jsou specialisté
zam ení na vývoj moderního telefonního HW a SW.
Mezi zajímavé projekty z let 1990 a 2000 lze za adit tyto zakázky:
q Vývoj SW pro první centrální dohled na intenzitu a kvalitu mezim stského telefonního provozu vyu ívaný ve firm
ESKÝ TELECOM a.s.
q Vývoj HW a SW za ízení pro tarifování místních telefonních hovor , kde výroba byla zaji
na v TSE spol. s r.o. a zákazníkem byl ESKÝ TELECOM a.s.
q Vývoj SW pro sb r záznam o jednotlivých telefonních hovorech a jejich p edávání k následné fakturaci firmou ESKÝ TELECOM a.s.
q Vývoj HW a SW za ízení pro monitorování poruchových stav telefonních
úst eden, výrobcem je TSE spol. s r.o., zákazníkem jsou ESKÝ TELECOM a.s.
a ESKÉ DRÁHY a.s.
q Vývoj SW pro centrální dohled na poruchové situace a mimo ádné stavy telefonních úst eden firem ESKÝ TELECOM a.s. i ESKÉ DRÁHY a.s.
q Vývoj SW pro modelování a dimenzování kapacity i kvality metropolitních nebo regionálních telefonních sítí, kde zákazníkem je ESKÝ TELECOM a.s.
q Vývoj HW a SW pro monitorování a centrální sledování parametr energetické
soustavy vyu ívané v dispe inku CDO a ve firm
EZ a.s.
U n kterých zakázek se firma ProTel podílela i na projektování, montá ích a servisu. Sou ástí v
iny zakázek byla i dlouhodobá podpora pracovník zákazníka,
etn dodate ného dopl ování funkcí SW.
Vý e uvedené aktivity byly profesn velice zajímavé a obchodn p im en
úsp né. Záporem v ak byla p íli velká závislost na n kolika málo zákaznících a
tím i snadná zranitelnost podnikání firmy ProTel. ádný z tehdej ích produkt
navíc nem l charakter dlouhodob a obecn uplatnitelného výrobku. V roce 1996
proto firma ProTel zahájila své aktivity v oblasti výzkumu a vývoje telefonních
úst eden 5. generace. Zpo átku v bec nebylo jisté, zda je p vodní zám r technicky realizovatelný a zda je v silách nevelké skupiny eských odborník . asem
se v ak ukázalo, e se jedná o velmi progresivní koncepci telefonie, na které evidentn ve stejné dob pracovaly i laborato e velkých sv tových firem. Dodate pak ve sv
vznikl pojem VoIP a potvrdilo se, e zám r firmy ProTel z roku
1996 byl velice dobrý. Shodou okolností tak v eské firm ProTel existuje a je
nadále rozvíjeno velmi hodnotné know-how z oblasti nejmodern
í telefonie.
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Sou asná nabídka firmy ProTel zahrnuje tyto hlavní produkty:
q PBX PhoNet 3000 - pobo ková telefonní úst edna 5. generace vyu ívající
sledn principy paketové telefonie a slou ící k telefonizaci soukromých firem, státních ú ad i dal ích organizací. Pobo kové úst edny PhoNet mohou
slou it pro pot eby jednoho objektu i jednoho areálu nebo pro rozlehlé skupiny míst v rámci libovolného území.
q NET PhoNet 7000 - internetová telefonní úst edna 5. generace fungující na
principu VoIP (resp. paketové komutace hovor ) a slou ící pro poskytování
ve ejné telefonní slu by, a to v prost edí metropolitních sítí MAN (nap . v kabelové televizi) nebo rozlehlých datových sítích (nap . v síti Internet) s podporou protokol TCP/IP.
q GTW PhoNet 1000 - internetová telefonní brána slou ící ke vzájemnému
velkokapacitnímu hlasovému i signaliza nímu propojení mezi klasickou telefonní sítí PSTN s více rozhraními E1/SS7 a moderní paketovou telefonní sítí
VoIP s jedním nebo n kolika rozhraními typu Ethernet 10/100/100 Mbps a se
signalizací SIP.
ipravovány jsou tyto produkty: ATX PhoNet 8000 (ve ejná telefonní úst edna),
TST PhoNet 9000 (tester telefonních úst eden), RePIC (dohled na telefonní sít )
a ProTel (moderní telefonní terminál). Sou asn jsou dále roz ovány i vlastnosti a funkce v ech dosud nabízených druh telefonních úst eden PhoNet. Systém
PhoNet je certifikován z hlediska elektrické bezpe nosti a elektromagnetické
kompatibility. Zárove je ov ena jeho propojitelnost s tel. sít mi Telefónica O2,
GTS Novera, Radiokomunikace, D-Telemechanika, T-Com i s v
inou eských
a slovenských VoIP operátor .
Podnikání firmy ProTel tak bylo v posledních letech diverzifikováno do n kolika
sm
: k eským VoIP operátor m (Mattes, eský bezdrát, Voinet, KTV P erov,
KTV Ro nov, SELF, Best Call), ke slovenským VoIP operátor m (Imafex, InomaNet, Antik), k licen nímu výrobci úst eden PhoNet (TESLA Lipt. Hrádok), k u ivatel m pobo kových tel. úst eden (1. M stská, AFIN Brokers, ALMA N.Byst ice,
CENIA, FÚ
any, Snyze, Svojtka, kola Sedlec-Pr ice, VUMS DataCom) a rozjednány jsou dal í zakázky i dal í sm ry rozvoje.
Firma ProTel zákazník m nabízí: moderní produkt nezatí ený cizími licencemi
a ov ený adou úsp ných instalací, p ímou podporu eských technik , výrobce
i autor VoIP úst eden, kvalitní rozsáhlé zku enosti s provozem ve ejných i privátních telefonních sítí, velmi p ijatelné dodací i servisní podmínky a profesionální zájem o problematiku moderní telefonie.
Firma ProTel sleduje dlouhodobý strategický zájem p edat postupn výrobu
telefonních úst eden PhoNet n kolika licen ním výrobc m, v novat se podpo e
vybraných zákazník a soust edit se na dal í rozvoj vlastností systému PhoNet.
Firma ProTel má ambice navázat na tradice eského a slovenského telekomunika ního pr myslu. Dal í informace jsou Vám k dispozici na www.phonet.cz.
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