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Firma ProTel engineering, spol.
s r. o., vznikla v roce 1994 a za-
b˘vala se dosud hlavnû zakáz-
kov˘m v˘vojem telekomuni-
kaãní techniky. V roce 1998 za-
hájila diverzifikaci své ãinnosti
a zaãala se vûnovat v˘zkumu
principÛ paketové telefonie, na
kter˘ pak v roce 2001 navázal v˘-
voj poboãkové telefonní ústfied-
ny. V˘sledkem tûchto ãinností je
ovûfiovací série systému PhoNet,
ze které byla v roce 2004 zpro-
voznûna první skupina telefon-
ních ústfieden 5. generace.

První idea paketového pfie-
nosu hovorÛ vznikla ve firmû
ProTel jiÏ v roce 1996, tedy je‰-
tû v „prenatálním“ období toho,
co zaãalo b˘t pozdûji oznaãová-
no jako IP telefonie. Lze pouze
odhadovat, Ïe podobn˘mi my‰-
lenkami se ve stejné dobû zfiej-
mû zab˘vala i v˘zkumná praco-
vi‰tû svûtov˘ch telekomunikaã-
ních a poãítaãov˘ch firem.

První teoretická vize zá-
kladních principÛ telefonní 

ústfiedny „bez spojovacího pole“
byla ve firmû ProTel vytvofiena
v roce 1998. Ve stejné dobû byl
pro tento projekt pfiijat název
PhoNet a byly zahájeny ãinnos-
ti, které dodateãnû auditor kla-
sifikoval jako v˘zkum obecn˘ch
principÛ telekomunikaãního sys-
tému nové generace. V této dobû
se jiÏ v odborné literatufie zaãa-
la objevovat pojednání, která na-
znaãovala, Ïe podobn˘m smû-
rem se jistû vydaly i nûkteré vel-
ké firmy pÛsobící v oblasti ICT.

V roce 2001 pak firma ProTel
pfie‰la k v˘voji prototypu po-
boãkové telefonní ústfiedny
PBX PhoNet 3000, která je v la-
boratorních podmínkách testo-
vána jiÏ od zaãátku roku 2003.
V letech 2001 aÏ 2003 se v na-
bídce nûkolika velk˘ch svûto-
v˘ch firem zaãaly objevovat
i poboãkové ústfiedny (PBX) ty-
pu IP, ale skuteãn˘ch zakázek
bylo stále je‰tû nemnoho. Pfii-
bliÏnû od roku 2001 v‰ak jiÏ
bylo moÏné pozorovat ãásteã-

nou neochotu provozovatelÛ
pofiizovat si PBX „klasického
typu“, která se tak projevila ur-
ãit˘m zadrÏováním investic.

Na zaãátku roku 2004 firma
ProTel zprovoznila PBX PhoNet
3000 pro své vlastní potfieby
a zahájila v˘robu, kompletaci
a nasazení ovûfiovací série první
skupiny telefonních ústfieden
instalovan˘ch u cílov˘ch zá-
kazníkÛ. V provozu jsou nyní 
4 poboãkové telefonní ústfiedny, 
2 internetové telefonní ústfiedny,
2 telefonní ústfiedny v prostfiedí
kabelov˘ch televizí, ovûfiena je
vyuÏitelnost funkãního testeru
ústfieden a pfiipravuje se zpro-
voznûní nûkolika dal‰ích aplika-
cí systému PhoNet. Provozova-
telé PBX navíc jiÏ upou‰tûjí od
opatrného vyãkávání a zaãíná se
u nich projevovat zájem o mo-
derní technologie VoIP.

Na konci roku 2004 byl zahá-
jen v˘voj rozhraní E1 se signali-
zací ã. 7 a v prÛbûhu roku 2005
probûhnou provozní zkou‰ky

systému PhoNet na místû vefiej-
né telefonní ústfiedny ATX
PhoNet 8000, pfiekryvné telefon-
ní sítû NET PhoNet 7000 a pfie-
vodníku telefonních rozhraní
GTW PhoNet 1000. Následnû
budou o rozhraní se signalizaci
ã. 7 roz‰ífieny i moÏnosti testeru
telefonních ústfieden, testeru te-
lefonní sítû i simulátoru telefon-
ního provozu, coÏ jsou vedlej‰í
produkty v˘vojové ãinnosti fir-
my ProTel engineering, spol. sr. o.
nyní zamûfiené na problematiku
moderní VoIP telefonie.

Na rok 2005 pfiipravuje firma
ProTel sériovou v˘robu sytému
PhoNet v celkovém objemu 
9 000 telefonních portÛ. Lze oãe-
kávat, Ïe v pfií‰tích letech si PBX
s paketovou komutací hovorÛ vy-
dobudou velmi v˘znamné místo
na trhu poboãkov˘ch ústfieden
a originální ãesk˘ produkt je na
toto období jiÏ pfiipraven.

Zahájení výroby systému PhoNet

ČTENÁŘSKÝ SERVIS ?

ProTel engineering, spol. s r.o.

• i malí herci dokáží hrát velké divadlo
• i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
• i malé země mají své úspěšné výrobky

PBX PhoNet 3000
telefonní ústředna 5. generace

• kapacita PBX od 50 do 3.000 portů
• všechny běžné telefonní funkce PBX
• připojitelné běžné typy telefonů
• připojitelné moderní IP telefony
• napojitelná na běžné telefonní sítě
• napojitelná na datové sítě LAN i WAN
• důsledná paketová komutace hovorů
• směrování hovorů s LCR i by-pass
• PBX distribuovatelná po objektu
• nízké pořizovací a provozní náklady

vyžádejte si leták, prospekt, prezentaci
a seznam spolupracujících distributorů
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