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ú el slu by Slu ba je ur ena k nahrávání v ech telefonních hovor
probíhajících na ur ených portech telefonní úst edny, a to
pro pot eby jejího provozovatele. Tato telefonní slu ba m -
e být aktivní:
q na portu vnit ní strany úst edny a
q na portu vn j í strany úst edny.
V prvním p ípad  budou nahrávány v echny hovory probí-
hající z p íslu ného telefonního p ístroje. Ve druhém p ípad
budou nahrávány v echny hovory probíhající po daném te-
lefonním spoji.

Je-li systémové nahrávání z ízeno na v ech vnit ních
portech, pak budou nahrávány v echny vnit ní i vn j í tele-
fonní hovory (nikoli ale tranzitní hovory). Je-li systémové
nahrávání z ízeno na v ech vn j ích portech, pak budou na-
hrávány v echny vn j í i tranzitní telefonní hovory (nikoli
ale vnit ní hovory). Je-li systémové nahrávání z ízeno na
v ech vnit ních a vn j ích portech, pak budou nahrávány
úpln  v echny telefonní hovory. Ke ka dému telefonnímu
hovoru vznikne v ak nanejvý e jedna nahrávka (tj. i p i ho-
voru mezi dv ma porty, kde oba mají z ízenu slu bu systé-
mového nahrávání).

Jedná se o telefonní slu bu, kterou m e z ídit, upravit
nebo zru it pouze správce úst edny. K takto nahraným ho-
vor m pak má obvykle p ístup jen provozovatel úst edny.
Správce úst edny (resp. provozovatel úst edny) zárove  ur-
uje, zda a jakým zp sobem budou p ípadn  ú astníci tele-

fonního hovoru na jeho za átku informováni o probíhajícím
nahrávání. Jsou tyto technické mo nosti: bez informace
ú astník m hovoru, informace v podob  krátkého tónu na
za átku hovoru (délka tónu je volitelná správcem úst edny)
nebo informace v podob  hlasové zprávy na za átku hovoru
(nahrávka je volitelná správcem úst edny).

Obsah ka dého nahraného telefonního hovoru je ulo-
en do jednoho souboru i do sekvence n kolika soubor  ve

formátu WAV a tyto jsou bezprost edn  po ukon ení hovoru
p edány do navazujícího IS ur eného provozovatelem
úst edny.

Systémové nahrávání hovor  pat í mezi slu by, jejich
vyu ívání podléhá samostatnému licencování výrobcem a
dodavatelem telefonních úst eden PhoNet. Rozsah vyu itel-
nosti této slu by je proto definován p íslu nými obchodními
podmínkami i technickými prost edky.

Systémové nahrávání hovor
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specifika Tato slu ba funguje nezávisle na druhu koncového za-
ízení (tj. pro analogový, digitální i IP telefon) i na druhu

telefonního spoje (tj. pro analogovou, digitální i VoIP linku).
V  p ípad ,  e  se  jedná  o  telefonní  hovor  vedený  v i  VoIP
portu úst edny, pak je z d vodu jeho nahrávání v dy auto-
maticky propojen p es telefonní úst ednu (resp. p es její
RTP server).

Tuto slu bu nelze ádným zp sobem ovládat ani vyu í-
vat z r zných CTI program .

nastavení Systémové nahrávání hovor  lze konfigurovat (resp.
aktivovat/deaktivovat) pouze pomocí Tenkého klienta (viz
dokument Konfigurace úst edny, kapitolu O íslovací plán,
podkapitolu Porty úst edny). Individuáln  pro ka dý port
úst edny je mo né (resp. nutné):
q zapnout/vypnout slu bu systémového nahrávání,
q zvolit zp sob informování o nahrávání hovoru: ádný,
ú astnickým tónem (voliteln  0,5 sec, 1 sec nebo 2 sec)
nebo hlasovou zprávou (volitelná konkrétní hláska),

q zvolit zp soby p edávání WAV soubor  obsahujících sys-
témové nahrávky hovor , kde lze vícenásobn  kombino-
vat tyto r zné mo nosti:
n p edávání pomocí mailu (nutno zadat adresu cílové

schránky a max. velikost díl ích nahrávek);
n p edávání pomocí FTP serveru (nutno zadat adresu i

jméno  cílového  serveru,  p ihla ovací  jméno  i  heslo  a
max. velikost díl ích nahrávek);

n p edávání pomocí nakopírování do nasdíleného adresá-
e (nutno zadat cestu k cílovému adresá i a max. veli-

kost díl ích nahrávek);
Zapnutí/vypnutí slu by správcem úst edny znamená, e
úst edna pak bude/nebude pro daný port realizovat systé-
mové nahrávání telefonních hovor . Max. po et port  se za-
pnutou slu bou systémového nahrávání je omezen po tem
licencí pro tuto slu bu platných pro danou úst ednu.

Sou asn  je pot eba respektovat i výkonnostní pom ry
telefonní úst edny. Celkové mno ství v ech nahrávání (tj. v
rámci v ech r zných telefonních slu eb) nesmí p ekro it vý-
konnostní mo nosti HW a SW úst edny. Zám ry na masivní
nahrávání hovor  je proto vhodné p edem konzultovat s do-
davatelem systému PhoNet. Ka dá úst edna má navíc vý-
robcem omezen po et soub n  provád ných nahrávání.

kód funkce K telefonní slu b  systémové nahrávání hovor  nep í-
slu í naprosto ádné kódy, nebo  u ivatelé telefonních p í-
stroj  ji nemohou nijak ovládat (tj. nemohou ji z ídit, modi-
fikovat ani zru it).



PhoNet - systémové nahrávání hovor
(technický dokument - specifikace vlastností)

Strana:    3/3 Tisk:  4.5.2007
Soubor:  SystNahr_CZ.pdf Autor:  Ivo Fi er

 §
Za právní nebo etické souvislosti systémového

nahrávání obsahu telefonních hovor  zodpovídá pro-
vozovatel úst edny. Stejn  tak i za právní i etické
zále itosti následného nakládání s nahrávkami tele-
fonních hovor  zodpovídá provozovatel úst edny.

poznámky Je-li pro daný port úst edny soub n  aktivována jiná
slu ba pro nahrávání hovor , pak tato je telefonní úst ed-
nou zaji t na nazávisle na slu b  systémového nahrávání
hovor . Nastavení vlastností r zných slu eb nahrávání se
vzájemn  neovliv ují.

Pokud jsou na portu úst edny realizovány r zné tele-
fonní slu by (nap . p esm rování hovoru, zp tný dotaz ne-
bo r zné druhy konference), pak nahrávány jsou v dy pou-
ze asové úseky, po které byl daný port (tj. port s aktivova-
ným systémovým nahráváním hovor ) ve stavu hovoru.

Je-li nahráván telefonní hovor, p i kterém je na jedné
stran  hovoru IVR automat úst edny zaji ující nahrávání,
pak garantováno je pouze nahrání druhé strany telefonního
hovoru (tj. není garantováno nahrání strany IVR automatu).

Zp soby p edávání soubor  obsahujících systémové
nahrávky hovor  z telefonní úst edny do navazujícího IS
jsou specifikovány v popisu datového rozhraní VOICE.

V p ípad  nahrávání velkého po tu telefonních hovor
je nutné po ítat s velkým objemem dat (resp. WAV soubo-
r ) p edávaných z úst edny do navazujícího IS. Jedné minu-
t  nahraného hovoru odpovídá cca 480 kBYTE výsledného
souboru.

evidence Systémové nahrávání hovor  je vyzna eno v zázna-
mech o hovorech, a to bez odli ení od eventuálního u iva-
telského nahrávání hovoru (tj. ze záznamu o hovoru lze ur-
it, e konkrétní telefonní hovor byl nahráván, ale nelze ur-
it, zda se jednalo o slu bu systémového i u ivatelského

nahrávání). V rámci telefonní úst edny je vedena pouze její
vnit ní technologická evidence o systémových nahrávkách
hovor .

zpoplatn ní

CZK-EUR
Aktivace této slu by nemá ádný vliv na cenu telefon-

ních hovor . Podléhají-li tedy telefonní slu by p íslu ného
portu úst edny zpoplatn ní na principu tzv. kreditu, pak se
systémové nahrávání hovoru ádným zp sobem neprojeví
na jeho vý i.


