čtenářský servis

Internetová telefonní ústředna PhoNet
V posledních dvou aÏ tfiech le- na principu skupiny síÈovû
tech pfiibyl k pojmÛm poboãko- propojen˘ch systémÛ. V˘konvá a vefiejná telefonní ústfiedna nost ústfiedny dovoluje obsluhu
novû pojem internetová ústfied- úãastníkÛ s nabídkou 0,15 erl
na. Jedná se o typ spojovací- a vedení s nabídkou 0,8 erl.
ho systému, kter˘ se pouÏívá SoubûÏnû je kaÏd˘ systém
v obasti IP telefonie. Na tomto PhoNet schopen
místû jsou pouÏívány jak pro- vybudodukty renomovan˘ch spoleãPraha
ností, tak produkty mal˘ch
softwarov˘ch nebo internetov˘ch firem. U tfií
Londýn
ãesk˘ch a jednoho sloInternet
venského operátora je
nyní v pilotním provozu
testováno vyuÏití interneNew York
tové ústfiedny NET PhoNet
7000, která je jedním z v˘vat
300 aÏ 500
sledkÛ tfiíleté v˘zkumné a ãtyfileté v˘vojové ãinnosti ãeské firmy nov˘ch telefonních spojení.
Statistické testy dokládají spoProTel engineering, spol. s r.o.
Spojovací systém NET Pho- lehlivost obsluhy poÏadavkÛ na
Net 7000 umoÏÀuje vybudovat úrovni 1:30 000 aÏ 1:100 000.
Na úãastnickou stranu sysinternetovou ústfiednu o kapacitû od 300 do 10 000 IP telefo- tému PhoNet mohou b˘t naponÛ s pfiimûfienou kapacitou jeny hardwarové i softwarové
spojovacích vedení do pev- typy IP telefonÛ nebo VoIP bráné telefonní sítû. Vût‰í kapacity ny se signalizací SIP. Odzkouústfieden lze pfiípadnû vystavût ‰eno a v praxi pouÏíváno je ny-

ní asi deset typÛ rÛzn˘ch koncov˘ch zafiízení. V leto‰ním roce bude dále doplnûna podpora signalizace H.323. Navíc lze
uÏ nyní systém PhoNet doplnit
i o moduly pro obsluhu 16 aÏ
128 analogov˘ch telefonÛ nebo 8 aÏ 64 úãastnick˘ch rozhraní typu ISDN 2B+D, pfiípadnû lze tato rozhraní
v jednom modulu vzájemnû kombinovat.
Na jiné telefonní
ústfiedny mÛÏe b˘t
systém PhoNet napojen pomocí digitálních spojÛ ISDN 30B+D,
ISDN 2B+D nebo PCM30 i pomocí analogov˘ch dvoudrátov˘ch vedení. Realizovány jsou
úãastnické signalizace DSS1,
K+CLIP a U+CLIP. Samozfiejmostí je podpora signalizace SIP
a virtuálních telefonních spojÛ
vytvofien˘ch pomocí datov˘ch
sítí WAN. V leto‰ním roce bude dále doplnûna podpora signalizací SS7 a H.323. Systém
PhoNet navíc disponuje velmi

úãinn˘m smûrováním hovorÛ
podle ceny hovoru (tzv. LCR)
a také schopností pruÏnû pfiekládat telefonní ãísla volajícího
i volaného úãastníka, to umoÏÀuje propojovat telefonní sítû
s odli‰n˘mi ãíslovacími plány.
Na systémová rozhraní
ústfieden NET PhoNet 7000 lze
napojit rÛzné aplikace CTI,
CRM a OMC nebo programy
pro rozúãtování hovorného.
Základními v˘hodami ústfieden PhoNet je velmi vysoká
míra modularity, nízké pofiizovací náklady a zejména snadná
dostupnost v˘robce i v‰ech autorÛ hardwarového a softwarového
fie‰ení. S konkrétním uplatnûním internetov˘ch ústfieden
PhoNet se lze seznámit na
www.voinet.cz, www.tvtrinec.cz
a www.802.cz, které jsou provozovány spoleãnostmi vstupujícími v leto‰ním roce aktivnû do
oblasti internetové telefonie.
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
analogové,
digitální
a HW i SW
IP telefony
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analogové
a digitální
telefonní sítě
i sítě datové

vyžádejte si leták, prospekt, prezentaci
a seznam spolupracujících distributorů
www.phonet.cz
pbx@phonet.cz

tel.: 267 188 111
fax: 267 188 112
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