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postup obsluhy Nahrání aktuálního hovoru:
1. V pr b hu hovoru pouze zadejte kód *81.
Práv  probíhající hovor za ne být ihned nahráván (druhý
ú astník hovoru není o nahrávání informován) a tato funkce
je aktivní a  do konce telefonního hovoru.

kód funkce Implicitn  platí následující kódy funkcí:
*81 ... pro nahrání aktuálního hovoru,
*82 ... pro aktivaci nahrávání v ech hovor  a
#82 ... pro zru ení nahrávání v ech hovor .
Správce úst edny m e tyto kódy zm nit, a to jednotn  pro
celou telefonní úst ednu. Platné kódy jsou uvedeny v doku-
mentaci úst edny nebo si je u ivatel m e zobrazit pro-
st ednictvím CTI programu i Tenkého klienta.

ú el slu by Slu ba je ur ena k p íle itostnému nebo trvalému na-
hrávání telefonních hovor  probíhajících z ur itého telefon-
ního p ístroje, a to pro pot eby jeho u ivatele. Tato slu ba
má dv  telefonní funkce:
q nahrání aktuálního hovoru a
q nahrávání v ech následujících hovor .
V prvním p ípad  bude nahrán pouze práv  probíhající tele-
fonní hovor, a to od okam iku aktivace slu by a  do konce
daného hovoru. Ve druhém p ípad  pak budou nahrávány
v echny hovory, a to od okam iku aktivace slu by a  do je-
jího zru ení u ivatelem.

Nahrání aktuálního hovoru pat í mezi slu by p i spojení
(tj. aktivované v pr b hu telefonního hovoru). Nahrávání
v ech hovor  pat í mezi slu by v klidu (tj. NEaktivované v
rámci telefonního hovoru). Jedná se o telefonní funkce, kte-
ré si m e z ídit nebo zru it sám u ivatel daného telefonu
(prost ednictvím telefonu, Tenkého klienta nebo CTI progra-
mu). K takto nahraným hovor m pak má obvykle p ístup
rovn  pouze u ivatel daného telefonu.

Obsah ka dého nahraného hovoru je ulo en do jedno-
ho souboru i do sekvence n kolika soubor  ve formátu
WAV a tyto jsou k dispozici u ivateli telefonu (pomocí mailu,
CTI programu, IVR automatu nebo Tenkého klienta).

U ivatelské 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.

U ivatelské nahrávání hovor
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nastavení U ivatelské nahrávání hovor  lze konfigurovat (resp.
aktivovat/deaktivovat) pomocí Tenkého klienta (viz doku-
ment Tenký klient, 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 u ivatelského nahrávání,
q zvolit zp soby p edávání WAV soubor  obsahujících u i-

vatelské nahrávky hovor , kde lze vícenásobn  kombino-
vat tyto mo nosti:
n p edávání pomocí mailu (nutno zadat adresu cílové

schránky a max. velikost díl ích nahrávek) - tuto mo -
nost lze zadat vícenásobn ;

n p edávání pomocí CTI programu, Tenkého klienta i
IVR automatu (není pot eba zadávat ádné parametry)
-  tuto  mo nost  nemá smysl  zadávat  vícenásobn ,  ne-
bo  je tak pouze aktivováno p edávání WAV soubor
do interního archivu konkrétní úst edny;

q zapnutí/vypnutí nahrávání v ech následujících hovor .
Zapnutí/vypnutí slu by správcem úst edny znamená, e u i-
vatel daného telefonu pak bude/nebude mít mo nost usku-
te ovat u ivatelské nahrávání hovor . Max. po et port  se
zapnutou slu bou u ivatelského nahrávání je omezen po-
tem licencí pro tuto slu bu platných pro danou úst ednu.

Tuto telefonní slu bu mohou u ivatelé jednotlivých te-
lefon  té  p ív tiv  ovládat a nahrávky p ehrávat z CTI pro-
gram  nebo z Tenkého klienta. Výjimkou je samoz ejm  za-
pnutí/vypnutí této slu by, které m e pro jednotlivé telefo-
ny provád t jen správce úst edny. Definice zp sobu p edá-
vání výsledných nahrávek je spole ná pro slu by: nahrávání
hlasových zpráv, u ivatelské nahrávání hovor  i nahrávání
netelefonních rozhovor .

postup obsluhy Zru ení nahrávání v ech hovor :
1. Zvedn te sluchátko telefonu a zadejte kód #82.
2. Vy kejte na potvrzovací tón nebo hlásku.
3. Polo te sluchátko telefonu.
Dal í telefonní hovory uskute n né z tohoto telefonu ji  ne-
budou nahrávány, a to a  do op tovné manuální aktivace
nahrávání.

postup obsluhy Aktivace nahrávání v ech hovor :
1. Zvedn te sluchátko telefonu a zadejte kód *82.
2. Vy kejte na potvrzovací tón nebo hlásku.
3. Polo te sluchátko telefonu.
V echny následující hovory uskute n né z tohoto telefonu
budou nahrávány (druzí ú astníci hovoru nebudou o nahrá-
vání informováni), a to a  do pozd j ího manuálního zru ení
nahrávání.
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evidence U ivatelské nahrávání hovor  je vyzna eno v zázna-
mech o hovorech, a to bez odli ení od eventuálního systé-
mového 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 u ivatelských 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
u ivatelské nahrávání hovoru ádným zp sobem neprojeví
na jeho vý i.

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).

U n kterých druh  IP telefon  nebo VoIP brán se m e
vyskytnout problém, e daný p ístroj není schopen odeslat
do úst edny znak <*> i <#>. V takovém p ípad  je pot e-
ba zm nit kódy t chto funkcí.  Pro IP telefony a VoIP brány
navíc  platí,  e  celý  et zec  kódu  slu by  je  nutné  zpravidla
odesílat potvrzovacím tla ítkem (nap . <SEND> i <#>)
nebo je  nutné ur itou dobu vy kat  (nap .  4  sec).  U n kte-
rých druh  VoIP koncových za ízení se nedají odeslat v pr -
b hu hovoru do úst edny signaliza ní zna ky (tj. volba) a z
takových p ístroj  nelze pou ívat funkci pro nahrání aktuál-
ního  hovoru  (resp.  nelze  ji  ovládat  z  telefonu,  ale  pouze  z
CTI programu).

Dal í specifikum IP telefon  a VoIP brán spo ívá v tom,
e místo potvrzovacího tónu vydají v t inou tón obsazovací.

To je jeden z d vod , pro  je vhodné v konfiguraci úst edny
zvolit místo potvrzovacího tónu rad ji potvrzovací hlásku, a
to alespo  pro v echna VoIP koncová za ízení nebo pro
v echny porty úst edny.

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.
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 §
Za právní nebo etické souvislosti u ivatelského

nahrávání obsahu telefonních hovor  zodpovídají da-
ný u ivatel a provozovatel úst edny. Stejn  tak i za
právní a etické souvislosti následného nakládání s
nahrávkami telefonních hovor  zodpovídají u ivatel a
provozovatel úst edny.

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 u ivatelské
nahrávky hovor  z telefonní úst edny p íslu nému u ivateli
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 soubor )
p edávaných z úst edny u ivateli. Jedné minut  nahraného
hovoru odpovídá cca 480 kBYTE výsledného souboru.

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  u ivatelského nahrávání
netelefonních rozhovor . 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 konference), pak nahrávány jsou v dy pouze asové
úseky, po které byl daný port (tj. port s aktivovaným systé-
movým nahráváním hovor ) ve stavu hovoru.


