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Pobo kové telefonní úst edny 5. generace ?

Konvergence telekomunika ní a po íta ové techniky se dnes ji  intenzivn
projevuje i v nabídce pobo kových úst eden vyu ívaných pro telefonizaci
firemních objekt  i privátních telefonních sítí.

Pobo kové telefonní úst edny mají ivotnost 5 a  20 let. Po této dob  ji  bývají
technicky i moráln  zastaralé a jejich nedostate né funkce a obtí ná údr ba nutí
jejich vlastníky p istoupit k inova ním krok m. Výsledek investice by pak m l
kvalitn  slou it p ibli  dal ích 10 let. Podobný problém musí investo i it také p i
telefonizaci nových objekt  nebo areál . Chybná volba vhodného typu úst edny

e znamenat zkrácení doby budoucího provozu telefonní úst edny a s tím
související nutnost dal í nemalé investice.

1. generace PBX

Tyto pobo kové úst edny pou ívaly ke spojování hovor  elektromechanické krokové
voli e a jejich ízení zaji ovaly reléové obvody. Pokud by je  dnes byla taková
úst edna v provozu, pak to lze pova ovat za hrdinství jejího vlastníka, kterému lze
doporu it, aby ji co nejrychleji výhodn  nabídl sb ratel m technických
pam tihodností.

2. generace PBX

Jednalo se o firemní úst edny propojující hovory pomocí elektromechanických
ových spína  a k ízení byly pou ívány bu  reléové obvody nebo pozd ji i

ektronické obvody bez programového ízení. Lze p edpokládat, e podobné
pobo kové úst edny mohou je  výjime  slou it svým ú el m, ale jejich provoz a
servis musejí být docela napínavou a frustrující zále itostí.

3. generace PBX

Tyto pobo kové úst edny ji  pou ívají ke spojování hovor  pln  elektronické prvky a
k jejich ízení slou í zpravidla mikroprocesorové obvody. I kdy  se jedná o zdánliv
zastaralý analogový typ úst eden, je z ejmé, e jich je v provozu stále je  velké
mno ství a v oblasti velmi malých úst eden s kapacitou do 30 linek budou z ejm
je  velmi dlouho pat it k nov  po izovaným typ m. Pokud se bude jednat o nové
výrobky, pak by ani jejich údr ba nem la být záva ným problémem. Ur itým
problémem pak m e být pouze vyu itelnost analogových úst eden ve vazb  na
IP-telefonii, která musí být ena pomocí p ídavných za ízení, jejich  cena bude
zpravidla srovnatelná s cenou vlastní úst edny.

4. generace PBX

Jedná se o firemní úst edny propojující hovory na digitálním principu PCM a
pou ívající k tomuto ú elu specializované integrované obvody. ízení t chto
úst eden je pak výhradn  zále itostí mikroprocesorové techniky. U st edních a
velkých úst eden, tj. v kapacitách nad 100 linek, se jedná o typ, který do nedávna

edstavoval pro investory jedinou rozumnou volbu a nadále se najde v nabídce
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iny výrobc  telefonních úst eden. Vazbu na IP-telefonii lze it bu  pomocí
externí hlasové brány, nebo prost ednictvím speciálního dopl ku od výrobce dané
úst edny. V obou p ípadech se zpravidla nejedná o levné ani o technicky elegantní

ení, nicmén  lze tak ji  za ur itých podmínek vyu ívat IP-telefon  nebo
vzájemného propojení úst eden prost ednictvím datových sítí.

5. generace PBX

V sou asné dob  lze pozorovat dva proudy výzkumné a vývojové innosti, které
zcela evidentn  sm ují k postupnému nástupu pobo kových úst eden zalo ených
na paketovém spojování telefonních hovor . Firmy z oblasti po íta ového pr myslu
tak pronikají do oblastí p sobnosti telekomunika ních firem a naopak. Výsledkem
této konvergence technologií je fakt, e ji  nelze ani tak hovo it o po íta em
ízených telefonních úst ednách jako spí  o po íta ových systémech s telefonními

periferiemi. SW úst eden 5. generace se navíc nepodílí pouze na jejich ízení, ale
zaji uje ji  i vlastní komutaci telefonních hovor .

Firmy zabývající se p vodn  p edev ím po íta ovou technikou a datovými sít mi ji
kolik let prosazují koncept, kdy telefonní úst edna má být nahrazena po íta ovým

serverem a místo klasických analogových a ISDN telefon  mají být pou ívány
IP-telefony bu  v podob  telefonních p ístroj  napojených na datové sít  nebo v
podob  program  provozovatelných v osobních po íta ích. Vazba do klasické
telefonní sít  pak má být zaji na pomocí hlasové brány. Tato idea má jist  své
kouzlo ve zlevn ní HW vlastní úst edny, nebo  tento p estává tém  existovat a jeho
funkce p ebírá po íta ový SW. Protiargumentem je n kolikanásobná cena
IP-telefon , závislost na existenci a trvalé provozuschopnosti osobních po íta ,
závislost na dostate né kapacit  i kvalit  datových sítí LAN i WAN a mimo jiné i
pom rn  zna ná opatrnost, resp. konzervativnost, telekomunika ních odborník ,
jejich  radami se obvykle ídí i rozumní investo i. Poptávka po telefonizaci ur itého
objektu, areálu nebo území ist  pomocí IP-telefon  je a z ejm  nadále dlouho bude
jen velmi ojedin lým p ípadem. Z hlediska dodavatele výpo etní techniky je
samoz ejm  zajímavá p edstava, e datová sí  bude prota ena do v ech místností a
v ka dé budou osazeny alespo  IP-telefony, kdy  ne rovnou osobní po íta e.
Otázkou je, zda stejného názoru bude také investor, který se te v echny díl í výdaje
a pod lí je celkovou kapacitou v ech telefonních linek.

Firmy zabývající se p vodn  p edev ím telekomunika ní technikou stále více
sm ují k modernímu principu ení telefonních úst eden, kdy jejich spojovací pole

estává být konstruováno ze speciálních integrovaných obvod  pracujících s
digitálním hovorovým signálem typu PCM a je nahrazeno výkonnými a levnými prvky
po íta ových sítí typu datový switch (nap . Ethernet). Vazba na klasické telefony i
vedení je pak ena prost ednictvím skupinových p evodník , které lze ozna it za
multikanálové hlasové brány. Tento koncept úst eden je tak zcela p irozen

ipraven na pou ívání IP-telefon  a zejména je pro n j technicky i cenov  p irozený
enos telefonních hovor  mezi firemními objekty prot ednictvím datových sítí, které

ji  v ina firem vlastní pro pot eby svých informa ních systém . Snad jediným
handicapem je zde ur itá konzervativnost telekomunika ních firem, které tento
princip za aly rozvíjet teprve pod vlivem marketingového úsp chu IP-telefonie.

ejm  tak ale dochází k zachování pojmu telefonní úst edna, jako za ízení
slou ícího k obsluze klasických telefon . Pro tento koncept hovo í zejména v ina
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dne ních a z ejm  i budoucích poptávek, kde jsou stále v p evá né mí e zastoupeny
po adavky na pou ívání levných analogových telefon , áste  pak i na obsluhu
ISDN telefon  a jenom okrajov  je zatím poptáváno okam ité nebo dokonce jen
budoucí nasazování moderních IP-telefon . I kdy  lze odhadovat ur itý budoucí
posun ve prosp ch po adavk  na po ty IP-telefon , nelze v ádném p ípad

edpokládat blízký konec levných telefon  umístitelných nap . do dílny, na chodbu,
do kuchyn , do ekány nebo do vrátnice. Jen výjime  budou investo i ochotni p i
modernizaci firemní úst edny zárove  financovat i vým nu v ech telefonních

ístroj  za dra í IP-telefony.

Pokud ale odhlédneme od firemní rétoriky, lze dojít k názoru, e oba proudy
technického rozvoje telefonních úst eden 5. generace popisují velmi podobný
princip technického ení a e v hrubých rysech íkají ob  skupiny výrobc  tém
toté  (viz obr.). Jemné, ale z hlediska dobrého investora významné rozdíly, lze najít
ve zp sobu realizace nových princip  PBX, kde ení telekomunika ních firem

eci jenom lépe navazuje na tradi ní osv ené principy. Nemalý význam hraje
navíc i skute nost, e telekomunika ní firmy disponují rozsáhlým know-how z oblasti
konstrukce telefonních úst eden a zejména zku enostmi s problematikou jejich
propojování do rozsáhlých telefonních sítí, které získaly za n kolik desítek let
innosti v tomto oboru.

Uvedené názory lze navíc dokreslit jednoduchým cenovým srovnáním. Telefonní typ
moderní úst edny 5. generace s kapacitou 200 linek lze po ídit zhruba za 400 a
600 tis. K , pokud budou po izovány i telefonní p ístroje bude jejich cena 200 a  300
tis. K . Celková investice do obnovy úst edny se tak bude pohybovat mezi 0,4 a 0,9
mil. K . Po íta ový typ podobné úst edny se stejnou kapacitou lze sice po ídit ji  za
100 a  200 tis. K , ale cena 200 ks IP-telefon  HW typu p edstavuje 1.200 a  1.800
tis. K . Celková investice se tak bude pohybovat mezi 1,3 a 2,0 mil. K . Ur ité
úspory lze sice dosáhnout pou íváním SW typu IP-telefon , ale jejich vyu itelnost
má svá specifika (zkuste nap . telefonovat z vypnutého nebo stávkujícího PC).

Poznámka nakonec

Pokud investor preferuje známou obchodní zna ku, má k dispozici dostatek
finan ních zdroj  a nehledá vy ení specifických problém , pak m e p i nákupu
bez problém  vyu ít nabídky sv tových gigant  z oblasti telekomunika ní i
po íta ové techniky. Pokud investor hledá finan  úspornou variantu obnovy nebo
po ízení firemní telefonní úst edny, nebo pot ebuje zárove  rychle a pru it i
dal í specifické problémy (nap . dopln ní o zakázkový SW i HW nebo systémovou
integraci na dal í po íta ové i telekomunika ní technologie) a nevadí mu mén
známá obchodní zna ka, nebo mu naopak vadí obchodní praktiky n kterých
zahrani ních firem, pak lze ur it  najít i telefonní úst ednu 5. generace, která hrd
nese ozna ení - Zem  p vodu: eská republika.
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