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Wstęp
Miło  nam,  że  wybrali  Państwo  oferowany  przez  nas  serwer 

telekomunikacyjny.  PBX  Server  LIBRA  jest  produktem  z  najnowszej  linii 
produkcyjnej  firmy  PLATAN  ponadto  bardzo  nowoczesnym  systemem 
telekomunikacyjnym opartym o IP. Wysoka jakość, bogata paleta realizowanych 
funkcji  i  usług oraz  prostota  obsługi,  to  główne zalety tego  serwera.  Życzymy 
pełnego  zadowolenia  z  dokonanego  zakupu  i  pragniemy zapewnić,  że  zawsze 
jesteśmy gotowi służyć fachową pomocą oraz informacją o naszych produktach.

Aby  zapewnić  prawidłową  obsługę  serwera  zapoznaj  się  dokładnie
z  niniejszą Instrukcją. Zachowaj ją na przyszłość.

Dokumentacja do serwera LIBRA znajduje się na dołączonej płycie CD 
a ich organizacja jest następująca:
Część I – Dokumentacja DTR i Instalacja serwera Libra opisująca:

 ważne cechy serwera;
 budowę i procedurę instalacji serwera;

Część II – Instrukcja obsługi serwera:
 funkcje i usługi realizowane przez serwer, z podziałem na połączenia 

przychodzące i wychodzące;
 programowanie niektórych funkcji serwera z aparatu telefonicznego;
 obsługę aparatów systemowych i konsol oraz bramofonów;
 wbudowaną pocztę głosową;
 strefa użytkownika
Na końcu instrukcji umieszczony jest wykaz większości funkcji serwera
w wersji skróconej.

Część  III  – Instrukcja  obsługi  programu  komputerowego  LibraWEB  opisująca 
zagadnienia  dotyczące  obsługi  programu  i  programowania  serwera
z komputera PC. Znajduje się wyłącznie na płycie CD w formacie .pdf. 
Programowanie serwera wykonuje osoba uprawniona.

Wraz  z  serwerem  na  płycie  CD  dołączany  jest  zestaw  instrukcji  do  serwera
w  formacie  pdf.  Prosimy  również  odwiedzać  naszą  stronę  internetową 
www.platan.pl,  na  której  można  uzyskać  informację  o  nowościach  i  zmianach
w naszych produktach.
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 1 Programowanie serwera
Konfigurację  serwera  przeprowadza  osoba  uprawniona  przy  pomocy 

aplikacji LibraWEB z przeglądarki internetowej:

W niniejszej instrukcji znajduje się opis programowania serwera. 

Część  funkcji  serwera  można  programować  z  aparatu  telefonicznego 
wchodząc  w dedykowany do tego  Tryb programowania.  Opis  tych  czynności 
zawarty jest w Części II dokumentacji tego serwera.

 1.1 Wymagania sprzętowe

Program  instaluje  się  na  komputerze  stacjonarnym  lub  przenośnym 
(laptop) spełniającym minimalne wymagania:

- procesor klasy Pentium 200;
- system operacyjny Windows XP/VISTA/7/Linux;
- 50MB wolnego miejsca na dysku twardym;
- 32MB pamięci RAM;
- karta sieciowa;
- przeglądarka internetowa z obsługą Java.

Kabel łączący serwer z komputerem dostarczany jest razem z serwerem. 

Zaleca się stosowanie systemu operacyjnego minimum Windows XP.
W  trakcie  eksploatacji  serwera,  w  szczególności  do  przeprowadzania 

analiz  i  rozliczania  połączeń  telefonicznych,  niezbędnym  dodatkowym 
wyposażeniem komputera jest drukarka.

 1.2 Podłączenie serwera do sieci Ethernet (LAN)

PBX  Server  LIBRA  konfigurowany  jest  za  pośrednictwem  sieci  Ethernet 
z wykorzystaniem komputera i przeglądarki Internetowej. Do podłączenia serwera 
do sieci LAN stosujemy standardowe okablowanie sieci komputerowej. Zaleca się 
przy tym stosowanie skrętki komputerowej typu UTP lub FTP. 
Miejsce  podłączenia  przewodu  sieciowego  na  karcie  procesora  serwera  Libra 
przedstawia poniższy rysunek:
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Po prawidłowym podłączeniu serwera do sieci LAN na froncie widać świecącą 
niebieską diodę LED:

POWER (dioda zielona) – sygnalizuje zasilanie procesora
• świeci ciągle – procesor jest zasilany
• brak świecenia – brak zasilania procesora

RUN (dioda żółta) – sygnalizuje stan sterownika LIBRA-PROC
• miga w rytmie 0,7s/0,7s – poprawna praca procesora sterownika
• miga w rytmie 0,25s/0,25s – jedna z kart linii miejskich lub wyposażeń 

abonenckich jest aktywna
• świeci ciągle – procesor sterownika nie pracuje
• brak świecenia – procesor sterownika nie pracuje

BATTERY  (dioda  czerwona)  –  sygnalizuje  zasilanie  serwera  Libra
w trybie zasilania awaryjnego

• świeci  ciągle  – zasilanie  awaryjne  serwera  Libra,  brak  zasilania 
sieciowego 230V

• brak świecenia – zasilanie z sieci 230V
ETHERNET (dioda niebieska) – sygnalizuje obecność warstwy fizycznej
interfejsu sieciowego LAN (ETHERNET)

• świeci ciągle – podłączenie do sieci LAN
• brak świecenia – brak podłączenia do sieci LAN

Jeżeli sieć LAN jest niedostępna, istnieje możliwość podłączenia serwera do karty 
sieciowej komputera. Jeśli komputer posiada funkcję automatycznego wykrywania 
przeplotu,  do  podłączenia  można  wykorzystać  dołączony  do  serwera  przewód 
sieciowy  prosty.  W  przeciwnym  przypadku  należy  użyć  przewodu  sieciowego 
skrosowanego.

  ver. 1.00.02   
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 1.3 Ustawienia adresu IP 

Domyślny adres IP PBX Serwera Libra: 192.168.1.250.

 1.3.1 Ustawienie adresu IP serwera z telefonu
 W celu ustawienia adresu IP serwera z telefonu, należy podłączyć telefon zgodnie 
ze  skróconą  instrukcją  instalacji.  Następnie  wejść  w  tryb  programowania 
serwera z  telefonu *708 „kod”  (domyślny  kod:  12345678) i  ustawić  adres  IP 
oraz maskę podsieci kodami:

41 „adres IP” # -ustawienie adresu IP, np. 41 192*168*1*195# (po 
zaprogramowaniu serwer zostanie zrestartowany)

42 „maska sieci” # -ustawienie maski podsieci, np. 42 255*255*255*0# (po 
zaprogramowaniu serwer zostanie zrestartowany)

 1.3.2 Ustawienie  adresu  IP  w  komputerze  przy  bezpośrednim 
podłączeniu do PBX Libra

 1.3.2.1 System WINDOWS XP
W  celu  zmiany  adresu  IP  należy  odszukać  odpowiednią  pozycję  w  Panelu 
Sterowania systemu Windows:
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Pojawi się wówczas okno z połączeniami sieciowymi. Jeżeli komputer ma tylko 
jedną  kartę  sieciową,  powinna  być  dostępna  tylko  jedna  pozycja.  Do  menu 
właściwości  połączenia można wejść klikając na nie prawym klawiszem myszy 
przez rozwijalne menu:

W  kolejnym  oknie  z  listy  dostępnych  usług  należy  zaznaczyć  „Protokół 
internetowy TCP/IP” i znów wybrać jego właściwości:
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Uzyskuje  się  dzięki  temu dostęp do adresu IP komputera.  Należy upewnić  się, 
że wybrana  jest  opcja  „Użyj  następującego  adresu  IP”.  Wówczas  adres  IP 
komputera można wpisać w zaznaczonym na ilustracji polu:

  ver. 1.00.02   
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 1.3.2.2 System WINDOWS VISTA
Z Panelu sterowania należy wybrać opcję Centrum sieci i udostępniania następnie 
wybrać sieć z opcji  Zarządzaj połączeniami sieciowymi. We właściwościach sieci 
należy wybrać  protokół  TCP/IP v.4 i  w jego  właściwościach  wpisać parametry 
sieci.
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 1.3.2.3 System WINDOWS 7
Z Panelu sterowania należy wybrać opcję  Sieć i Internet następnie wybrać sieć 
z opcji  Połączenia  sieciowe.  We  właściwościach  sieci  należy  wybrać  protokół 
TCP/IP v.4 i w jego właściwościach wpisać parametry sieci.

 1.3.2.4 System LINUX Ubuntu
Z menu System → Preferencje należy wybrać opcję Połączenia sieciowe następnie 
zmodyfikować ustawienie wybierając w zakładce Ustawienia IPv4 metodę ręczną 
i przypisując właściwe parametry sieci.

  ver. 1.00.02   
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Ustawiony adres  IP musi  należeć  do  tej  samej  podsieci  co serwer  Libra  i  być 
od niego inny np.: Adres IP – 192.168.1.100
Maska podsieci – 255.255.255.0

 1.3.3  Adres PBX Libra nie jest zgodny z architekturą sieci LAN
W przypadku gdy domyślny adres serwera Libra (192.168.1.250) jest niezgodny 
z architekturą sieci LAN, do której serwer został podłączony, należy zmienić adres 
IP serwera z telefonu (rozdział  1.3.1)  lub należy połączyć  serwer bezpośrednio 
z komputerem  (wraz  ze  zmianą  adresu  IP  komputera  –  patrz  rozdział  1.3.2.) 
i za pomocą  LibraPC  w  pierwszej  kolejności  zmienić  adres  IP  serwera 
na kompatybilny.  W razie  problemów skontaktuj  się  ze  swoim administratorem 
sieci komputerowej.
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 2 Logowanie do PBX Server Libra
Dostęp do jej konfiguracji uzyskuje się po wpisaniu w pasku adresu przeglądarki 
adresu 192.168.1.250/admin/.

Po zatwierdzeniu wpisanego adresu IP zostanie pobrana z centrali aplikacja java 
z LibraWeb,  która  po  uruchomieniu  poprosi  o  wprowadzenie  hasła  (domyślnie 
hasło instalatora 12345678). 

Zmiany  ustawień  konfiguracyjnych  serwera  dokonuje  się  w  oknach 
programu, jednak serwer zastosuje się do wprowadzonych w programie 
zmian dopiero po przesłaniu zmienionej konfiguracji do serwera.

Aktualną  informację  o  nowościach  firmy PLATAN można  znaleźć  na  
stronie internetowej http://www.platan.pl

Po  odczytaniu  konfiguracji  z  serwera  lub  wybraniu  opcji  Nowej  konfiguracji 
można przystąpić do konfiguracji serwera.
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 3 Abonenci

 3.1 Uprawnienia

W zakładce Uprawnienia można:
• Dodać/usunąć abonenta.
• Nadać/zmienić  numer  wybierczy  -  w  polu  Numer  wpisujemy  numer 

wewnętrzny,  jaki  chcemy  przyporządkować  wybranemu  zaciskowi. 
Należy pamiętać o zasadach numeracji.

• Edytować opis - w tym polu można opisać każdego abonenta np. numer 
pokoju, funkcja, nazwisko itp. Opisy te wykorzystywane są np. w oknie 
Zajętość  abonentów czy  w  Statystykach  połączeń.  Opisy  te  również 
przesyłane  są  jako  CLIP na  aparatach  systemowych  w  połączeniach 
wewnętrznych.

• Przypisać  numer  MSN/DDI  -  każdemu  abonentowi  wewnętrznemu 
serwera  można  przypisać  9-cyfrowy  numer  MSN,  którym  będzie 
się prezentował  w  ruchu  wychodzącym  przez  linie  miejskie  ISDN. 
Przypisując abonentowi nr MSN/DDI o długości 4 lub mniej cyfr, abonent 
w  ruchu  wychodzącym  zaprezentuje  się  numerem  przypisanym 
jako nr MSN  dla  linii  miejskiej,  w  którym  ostatnie  cyfry  zostaną 
zastąpione cyframi MSN/DDI przypisanymi abonentowi wewnętrznemu.
Uwaga,  numer  MSN  przypisany  dla  linii  miejskiej  jest  nadrzędny  
w stosunku  do  pięcio  i  więcej  cyfrowego  numeru  MSN  przypisanego  
dla abonenta wewnętrznego. W przypadku wysłania do operatora numeru  
MSN niezgodnego z przydzieloną przez niego numeracją, operator może  
odrzucić połączenie.
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• Typ aparatu – pozwala na dodatkowe ustawienia dla aparatu:

◦ systemowego

Automatyczne podnoszenie słuchawki jest to opcja, która umożliwia włączenie 
układu Speaker-Phone razem z naciśnięciem przycisku szybkiego wybierania.

Zaprogramowane przyciski -  są  to  zestawy przycisków szybkiego wybierania
i  ich lampek (dla cyfrowych aparatów systemowych) zdefiniowane w zakładce: 
Aparaty systemowe→Zestawy przycisków. Do dyspozycji są 32 zestawy, które można 
w dowolny sposób skonfigurować. 

Zestaw słuchawkowy - zaznaczenie opcji powoduje przełączenie głośnika aparatu 
na zestaw słuchawkowy (zamienne z funkcją *762 i *763).

Książka - jest to książka telefoniczna podłączonego aparatu cyfrowego.  Książkę 
adresową można  edytować  zarówno  za  pomocą  programu  komputerowego 
w zakładce:  Aparaty systemowe→Książki telefoniczne aparatów cyfrowych. Jak i aparatu 
telefonicznego, w którym książka jest przechowywana. 

◦ VoIP

DTMF jest to opcja ustawiająca sposób transmisji DTMF w standardzie RFC 2833 
lub SIP INFO.
Hasło dla autoryzacji telefonu IP w serwerze.

• Ustawić funkcję CLIR - można zastrzec prezentację numeru.
• Przypisać klasę uprawnień w ruchu wychodzącym.
• Przypisać klasę uprawnień do usług.

 3.1.1 Numeracja abonentów wewnętrznych 
Ogólnie, w serwerze Libra można przydzielać abonentom numery wewnętrzne 

w trybie programowym. Jest on związany z programowym przyporządkowaniem 
do każdego zacisku (do każdej linii  wewnętrznej) jednego, określonego numeru 
wewnętrznego.  Ma  on  tę  zaletę,  że  taką  numerację  możemy w  każdej  chwili 
zmienić, używając w tym celu programu komputerowego. 
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Nadanym  numerem  wewnętrznym  abonent  posługuje  się  podczas 

komunikacji wewnętrznej  z innymi abonentami, oraz podczas łączenia z liniami 
miejskimi.

Abonenci  wewnętrzni  mogą  być  numerowani  z  zakresu  1 –  9999 
z wyłączeniem numerów 1, 9, 11, 99, 112, 997, 998, 999, 112x, 997x, 998x, 999x, 
gdzie x jest cyfrą od 0 do 9.
Numeracja może być mieszana, tzn. mogą występować jednocześnie numery dwu, 
trzy lub  czterocyfrowe oraz  znaki  *  oraz  #.  Ten  sposób numeracji  jest  bardzo 
elastyczny, ma jednak pewne logiczne ograniczenia. Jeśli np. jeden z abonentów 
ma numer  100, a kolejni mają numery  101... 105 itd. to nie może być abonenta 
o numerze  10 oraz  1000-1009,  1010-1019,  1050-1059 itp.  Przy  tworzeniu 
numeracji  należy  pamiętać  też  o  wyborze  znaku  dostępu  do  funkcji serwera 
(* lub #). 

 3.2 Konsole

W  zakładce  konsole  można  przypisać  zainstalowane  w  systemie  konsole 
systemowe  do  abonentów  wewnętrznych  wyposażonych  w  aparaty  systemowe 
oraz przypisać  zestaw  przycisków  oraz  funkcję  automatycznego  podnoszenia 
słuchawki.

 3.3 Klasy ruchu wychodzącego

W  zakładce  Klasy  ruchu można  zdefiniować  64  klasy,  które  mogą  zostać 
przypisane abonentom serwera.
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Aby  zdefiniować  nową  klasę  wpisujemy  jej  nazwę  i  dodajemy  do  listy  klas 
przyciskiem Dodaj. Aby wprowadzić wymagane ustawienia dla klasy korzystamy 
z opcji Edytuj.

Po  włączeniu  okna  i  przed  dokonaniem  jakichkolwiek  zmian  należy  zwrócić 
uwagę  na  zakładkę  Tryb  Pracy,  gdyż  określają  one  godziny,
w których obowiązują wyświetlone ustawienia.   

 3.3.1 Dostęp do linii
Dostęp do linii miejskich i ruch wychodzący organizowany jest w oparciu 

o  wiązki linii miejskich. W oknie: Linie miejskie  →  Wiązki definiuje się  wiązki 
LM.  Konfiguracja  polega  na  pogrupowaniu  podłączonych  do  serwera  linii 
miejskich w logiczne grupy, np. linie stacjonarne, linie GSM, linie VoIP itp. Można 
zdefiniować do 16 wiązek LM.

Następnie w oknie  Uprawnienia abonentów określa się,  do których wiązek LM 
abonent  ma  dostęp.  Najpopularniejszym  dostępem  jest  Dostęp  do  linii  (0) - 
abonent  po  wybraniu  na  klawiaturze  telefonu  cyfry 0  uzyskuje  dostęp  do  linii 
miejskich w przypisanej tu wiązce LM.

Jeśli abonentowi przyporządkuje się wiązkę LM tylko do Dostęp do linii 
(0),  to  abonent  po wybraniu  na  klawiaturze  cyfry „0”  otrzyma sygnał  zwrotny
z centrali miejskiej. Natomiast po wybraniu pozostałych tj. Dostęp do linii (80xxx) 
– dostęp poprzez funkcję 80a*b*c#; gdzie: a – numer jednostki, b – numer slotu 
karty linii miejskiej, c – numer portu na karcie linii miejskiej, Dostęp do linii (81), 
Dostęp  do  linii  (82),  Dostęp  do  linii  (83) oraz  Dostęp  do  linii  (84) -  abonent 
otrzyma sygnał nieosiągalności.

Abonentom wewnętrznym można przydzielić różne wiązki LM w ruchu 
wychodzącym  np.  dla  Dostęp  do  linii  (0)  ruch  miejski  wychodzący  jednego 
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abonenta będzie kierowany przez wiązkę LM nr 3, natomiast drugiego abonenta - 
przez wiązkę LM nr 4.

 3.3.2 Dzwoni do grupy
Określamy  tu  do  jakiej  Grupy  abonenckiej abonent  może  zadzwonić. 

Grupy  abonenckie  należy  zdefiniować  w  oknie  Abonenci  → Grupy.  Gdy 
zaznaczymy wszystkie pola to abonent będzie mógł zadzwonić do każdego innego 

abonenta  wewnętrznego  przypisanego  przynajmniej  do  jednej  Grupy. 
Gdy nie zaznaczymy  żadnego  pola,  abonent  nie  będzie  mógł  wywołać  innego 
abonenta wewnętrznego.

 3.3.3 Gorąca linia/DISA
Aby  uaktywnić  funkcję  dla  abonenta  należy  zaznaczyć  pole  Włącz 

oraz wcisnąć  przycisk  Ustaw w  oknie  Uprawnienia  abonentów.  Pojawi 
się dodatkowe okno, w którym konfiguruje się funkcję Gorąca linia: 

Funkcja  Gorąca linia – powoduje automatyczne wybranie przez serwer 
wpisanych znaków po podniesieniu przez abonenta słuchawki.  Gorącą linią może 
być:  numer  wewnętrzny (np.  sekretarka),  numer  miejski lub  dowolny  dostęp 
do linii miejskich – np. Dostęp do linii (0)

 Na przykład wpisanie w polu „*81” spowoduje po podniesieniu słuchawki 
- automatyczne wybranie przez serwer cyfr  *81 - a więc abonent usłyszy sygnał 
zwrotny linii miejskiej (jeśli ma dostęp do tej wiązki LM). W tym przypadku Gorącą 
linią są linie miejskie przypisane do wiązki LM Dostęp do linii (81). 

Działanie funkcji Gorąca linia można ustawić na dwa sposoby:

⇒ Gorąca linia natychmiastowa oznacza wybieranie zaprogramowanych cyfr 
bezpośrednio po podniesieniu słuchawki. 

⇒ Gorąca linia ze zwłoką oznacza wybieranie ustawionego numeru dopiero 
po 3 sekundach od chwili podniesienia słuchawki. Podczas tej  zwłoki można 
wybrać numer wewnętrzny przerywając działanie funkcji.
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Czas zwłoki Gorącej linii ustawia się w programie: menu Ustawienia wspólne → 
Czasy dzwonków i serwera → Czasy serwera.  Domyślnie czas ten jest ustawiony 
na 3 sekundy.
Istnieje możliwość powrotu z  Gorącej linii do usług serwera po wciśnięciu „#” 
lub „* ” w zależności, który z tych znaków jest ustawiony w programie. 
(patrz:  menu: Ustawienia wspólne → Ustawienia globalne)

 DISA  -  po podniesieniu słuchawki zamiast  sygnału zwrotnego serwer 
podstawi  wybraną  zapowiedź  słowną  lub  melodię.  W  czasie  trwania 
zapowiedzi można wybierać dowolne numery i funkcje serwera. Tryb ten 
może pracować jako  Gorąca linia ze zwłoką - gdy podamy dla serwera 
numer do wybrania - po czasie DISA. 

 3.3.4 Ograniczenia czasowe rozmów

⇒ LM  wychodząca -  wprowadza  limit  czasowy  na  miejskie  połączenia 
wychodzące.

⇒ LM  przychodząca -  wprowadza  limit  czasowy  na  miejskie  rozmowy 
przychodzące do abonenta.

W przypadku wprowadzenia limitu - 15 sekund przed jego końcem abonent 
będzie  słyszał  w  słuchawce  sygnał  ostrzegawczy  o  zbliżającym  się  końcu 
rozmowy. Po upływie czasu serwer rozłączy połączenie.

 3.3.5 Automatyczne blokowanie/odblokowanie telefonu
Funkcja  pozwala  ustawić  automatyczne  włączanie  funkcji  blokowania

i odblokowania telefonu dla wychodzących połączeń miejskich (przy zmianach trybu 
pracy  serwera) –  funkcje  serwera:  *781 oraz  *780.  Dzięki  temu  można 
np. automatycznie blokować telefon poza godzinami pracy abonenta i odblokować 
w godzinach pracy.
⇒ Blokowanie LM: - w tym trybie abonent będzie miał włączoną funkcję *781
⇒ Odblokowanie: -  w tym trybie abonent  będzie  miał  odblokowany telefon 

dla połączeń miejskich wychodzących (włączona funkcja *780). 
⇒ Brak: - nie będą przeprowadzane żadne powyższe zmiany.
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 3.3.6 Zajmowanie LM

Funkcja określa sposób zajmowania przez abonenta dostępnych dla niego 
linii miejskich w serwerze:
⇒ Od pierwszej wolnej - serwer w ruchu wychodzącym zajmuje linie miejskie 

dla tego abonenta zawsze od pierwszej wolnej linii w danej wiązce LM.
⇒ Od kolejnej wolnej - serwer w ruchu wychodzącym zajmuje linie miejskie 

kolejno
i cyklicznie dla tego abonenta.

 3.3.7 Ograniczenia
Funkcja pozwala na wybór jednej z 15 dostępnych Tablic, która zawiera 

zestaw prefiksów lub całych numerów miejskich. Dostępne są opcje wyboru:

⇒ brak - wyłącza ograniczenia ruchu wychodzącego dla abonenta;
⇒ dozwolone  -  i  np.  Tablica  nr  1:  abonent  będzie  mógł  dzwonić  tylko 

na numery  telefonów  określone  w  pierwszej  Tablicy  numerów  miejskich 
lub prefiksów.

⇒ zabronione - i np. Tablica nr 2: sytuacja odwrotna - abonent nie będzie mógł 
dzwonić na numery wpisane w drugiej Tablicy ograniczeń. ()

Tablice definiuje się w oknie: Dystrybucja ruchu→Numery dozwolone.

 3.3.8 Pozostałe ustawienia

⇒ Rejestrowanie  rozmów  przychodzących -  funkcja  włącza  rejestrowanie 
rozmów przychodzących. Wszystkie takie połączenia notowane są w buforze 
rozmów,  a  programem  PLATAN  Grosik  można  odczytać  i  przeglądać 
te rekordy.

⇒ Rejestrowanie  rozmów  wewnętrznych  -  funkcja  włącza  rejestrowanie 
rozmów wewnętrznych - wychodzących. Wszystkie takie połączenia notowane 
są  w  buforze  rozmów,  a  aplikacją  PLATAN  Grosik można  odczytać
i przeglądać te rekordy.

⇒ LCR -  funkcja  wyboru  najtańszego  połączenia.  Gdy  chcemy  skorzystać 
z tej funkcji  należy dodatkowo skonfigurować  Tablicę  LCR oraz  globalnie 
włączyć funkcję w oknie: Dystrybucja ruchu→Tablica LCR. (szczegóły: )

⇒ CLIP FSK - funkcja ta jest związana z prezentacją przez centralę miejską 
numeru abonenta dzwoniącego - jeśli operator LM taką usługę udostępnia. 
Można  wybrać  prezentację  zarówno  numeru  dzwoniącego,  datę  i  czas 
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połączenia  oraz  opis  abonenta,  jeśli  jest  dostępny  w  serwerze.  Aparaty 
telefoniczne muszą posiadać odbiornik CLIP. 

W górnej części okna znajduje się pole  Prefiks CLIP do wpisania prefiksu 
linii  miejskich,  który  będzie  dopisywany  do  wyświetlanego  przychodzącego 
numeru miejskiego. Np. CLIP w telefonie bez wpisanego tego prefiksu wskazuje 
numer 585558800, natomiast  z wpisanym prefiksem „0” wskazuje 0585558800. 
Można  później  skutecznie  skorzystać  z  funkcji  oddzwaniania  na  ten  numer. 
Gdy     Prefiks CLIP   jest pusty, serwer automatycznie używa   0  .

Przy  zaznaczeniu  opcji  CLIP FSK  (opis  abonenta) może  zdarzyć  się, 
że część  opisu  zostanie  ucięta.  Spowodowane  jest  to  ograniczoną  ilością 
wyświetlanych znaków.

 3.4 Klasy uprawnień do usług

W  zakładce  Klasy  usług można  zdefiniować  64  klasy, które  mogą  zostać 
przypisane abonentom serwera.

Aby  zdefiniować  nową  klasę  wpisujemy  jej  nazwę  i  dodajemy  do  listy  klas 
przyciskiem Dodaj.  Aby wprowadzić  wymagane  ustawienia  dla  klasy korzystamy 
z opcji Edytuj.

W  oknie  Uprawnienia  abonentów można  nadać  poszczególnym  abonentom 
uprawnienia do korzystania z dodatkowych funkcji i usług serwera. 
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W polu Uprawnienia do usług znajdują się następujące opcje: 

⇒ przekazywanie rozmów wewnętrznych - abonent może przekazywać rozmowy 
wewnętrzne innym abonentom serwera. Jednak gdy ma odznaczoną tę funkcję, 
nie może korzystać z żadnej funkcji poprzedzonej przyciskiem FLASH;

⇒ przekazywanie  rozmów  wychodzących -  abonent  może  przekazywać 
wychodzące połączenia miejskie innym abonentom wewnętrznym, np. sekretarka 
dzwoni do abonenta miejskiego a następnie przekazuje je abonentowi serwera;

⇒ przekazywanie  rozmów  przychodzących -  abonent  może  przekazywać 
innym abonentom wewnętrznym połączenia miejskie przychodzące;

⇒ przekazywanie  rozmów  na  zewnątrz -  abonent  może  przekazywać 
rozmowę miejską lub wewnętrzną na numer miejski;

⇒ możliwość  oferowania  rozmów -  abonent  ma  możliwość  „wejścia 
na trzeciego”  i  oferowania  przekazywanych  rozmów  innym,  zajętym 
abonentom serwera.

⇒ zezwolenie „wejścia na trzeciego” - abonent pozwala na to, aby w  czasie 
prowadzonej  rozmowy  uprawnieni  abonenci  serwera  mogli  „wchodzić 
na trzeciego” i oferować inne rozmowy miejskie (patrz: możliwość oferowania 
rozmów);

⇒ przywołanie  głośno  mówiące -  abonent  ma  możliwość  nadawania 
komunikatów bezpośrednio na głośnik aparatów systemowych - funkcja *79;

⇒ zmiana trybu pracy -  abonent ma możliwość ręcznej zmiany trybu pracy 
serwera - funkcje *742, *743,...,*747;

⇒ przenoszenie  dzwonka -  abonent  ma  możliwość  przeniesienia  swojego 
numeru na inny wewnętrzny, zdefiniowany w planie numeracyjnym serwera 
lub na numer miejski - funkcje *734, *735, *736, *737;

⇒ przejmowanie  dzwonka -  abonent  ma  możliwość  przejęcia  wywołania 
kierowanego do innego aparatu telefonicznego - funkcje *71 i *710;

⇒ przejmowanie  dzwonka  podczas  dzwonienia -  abonent  ma  możliwość 
podczas  dzwonienia  własnego aparatu  -  przejęcia  wywołania  kierowanego 
do innego aparatu telefonicznego - funkcje  *71 i  *710;  aby to uprawnienie 
działało musi być zaznaczone uprawnienie przejmowanie dzwonka. Dotyczy 
tylko aparatów systemowych.

⇒ zawieszanie  połączenia  (HOLD) -  abonent  ma  możliwość  zawieszenia 
prowadzonej rozmowy na czas określony w programie;

⇒ budzenie -  abonent ma możliwość korzystania z funkcji  *731 („budzenie” 
jednorazowe) oraz *732 („budzenie” codzienne);

⇒ zestawianie  połączeń  (funkcje  *9x) -  abonent  ma możliwość  korzystania 
z funkcji  *9x, tj. Redial (*90), zamówienie połączenia z ostatnio wybranym 
numerem  miejskim  (*92),  zamówienie  połączenia  z  dowolnym  numerem 
miejskim (*94) oraz zamówienie połączenia z dowolnym numerem miejskim 
o wybranej godzinie (*95);
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⇒ zamawianie  dostępu  do  miasta -  abonent  ma  możliwość  zamówienia 

dostępu do linii miejskiej, gdy na sygnale zajętości linii miejskiej wybierze 
cyfrę „0”;

⇒ korzystanie  z  numeru  dostępowego -  abonent  ma  możliwość  korzystania
z funkcji serwera (np.: połączenia zwrotne; przekazywanie połączenia miejskiego 
na inną linię miejską), w których korzysta się z numeru dostępowego ustawianego 
w programie: Ustawienia wspólne→Połączenia;

 3.5 Grupy

Każdy  abonent  serwera  powinien  być  przypisany  przynajmniej  do  jednej
z Grup Abonenckich (max 16 grup). Jeżeli nie przypiszemy abonenta do żadnej 
grupy wówczas nie będzie można do niego dzwonić (także z miasta).  Abonent 
może być przyporządkowany do kilku grup jak również wszyscy abonenci serwera 
mogą być przydzieleni do jednej grupy. Podział abonentów na grupy pozwala np. 
na  wydzielenie  z  serwera  abonentów,  do  których  dostęp  bezpośredni  z  miasta 
(w trybie  DISA) będzie niemożliwy np. zarząd firmy, wybrane działy firmy itp. 
Abonentów tych przydziela się wówczas do grupy nieobsługiwanej w trybie DISA. 

Aby przypisać abonenta do określonej Grupy Abonenckiej należy zaznaczyć 
wybraną Grupę.

W oknie  Uprawnienia abonentów, pola:  Dzwoni do grupy są następstwem 
podziału abonentów serwera na Grupy Abonenckie. W tych polach określamy do jakiej 
Grupy  Abonenckiej dany  abonent  może  zadzwonić.  Gdy  zaznaczymy  wszystkie 
szesnaście  pól  -  to  abonent  będzie  mógł  zadzwonić  do  każdego  innego abonenta 
wewnętrznego  przypisanego  do  przynajmniej  jednej  Grupy.  Gdy nie  zaznaczymy 
żadnego  okna,  dany  abonent  nie  będzie  mógł  dzwonić  do  innego  abonenta 
wewnętrznego.

Uwaga  dla  ułatwienia  ustawień  klikając  prawym  przyciskiem  myszy  na  Grupie  
można wybrać opcję: zaznacz wszystkich, odznacz wszystkich lub odwróć.
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 3.6 Przenoszenie wywołań

W  serwerze  można  zdefiniować  przenoszenie  dzwonienia.  Większość 
ustawień  może  dokonać  lokalnie  każdy  abonent  z  własnego  telefonu 
jeśli ma nadane uprawnienie. 

UWAGA
Funkcję  Bezwarunkowe  przeniesienie  dzwonienia  z  „TEL”  na  siebie  
(„dzwoń tu”) ustawia się jedynie z telefonu, na który chcemy przenieść 

wywołanie z innego telefonu o numerze „TEL”.
 

W  oknie  Przenoszenie  wywołań można  każdemu  abonentowi 
skonfigurować przenoszenie dzwonienia:
⇒ Bezwarunkowe przenoszenie dzwonienia na „TEL” (funkcja z tel. *734)
⇒ Przeniesienie dzwonienia na „TEL”, gdy mój jest zajęty (funkcja z tel. *736)
⇒ Przeniesienie dzwonienia na „TEL”, gdy mój nie odbiera (funkcja z tel. *737)

Dla przeniesienia gdy nie odbiera ustawiamy dodatkowo czas, po którym 
serwer ma zrealizować przeniesienie. 

Każdy abonent może modyfikować te ustawienia z telefonu, korzystając 
z funkcji *734, *736, *737 (patrz: „Instrukcja obsługi serwera”).

W  serwerze  możemy  zrealizować  przeniesienie  wywołań  na:  numer 
wewnętrzny, numer GWW, numer poczty głosowej, numer miejski przez wiązkę 0.

 3.7 GWW – Grupy Wspólnego Wywołania

W  serwerze  można  wybranym  użytkownikom  przypisać  wspólny  numer 
wybierczy.  Zakres  numerów  dla  Grup  Wspólnego  Wywołania jest  taki  sam 
jak dla numeracji abonentów wewnętrznych jednak nie może się z nimi dublować.

Do  jednej  GWW  może  należeć  maksymalnie  16  abonentów.  W  polu  zwłoka 
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W  serwerze  można  zdefiniować  do  32  Grup  Wspólnego  Wywołania.  Każdej 
GWW można nadać dodatkowy opis ułatwiający jej identyfikację.

Abonent  wewnętrzny  lub  miejski  po  wybraniu  numeru  wybiorczego 
GWW dzwoni do wszystkich abonentów przypisanych danej grupie w zadeklarowanej 
kolejności lub do wszystkich na raz (w zależności od ustawień w oknie  zwłoka) 
do momentu odebrania wywołania przez dowolnego członka GWW.
 Istnieje  również  możliwość  połączenia  konferencyjnego  z  wszystkimi 
abonentami danej GWW. Ta funkcja serwera nazywa się Okólnikiem i jest opisana 
w instrukcji obsługi serwera. Funkcja dotyczy tylko połączeń wewnętrznych.

Gdy linia miejska pracuje w trybie DISA abonent miejski może wybrać 
numer  GWW.  Wówczas  telefony  zaczną  dzwonić  u  abonentów  danej  GWW 
według zadeklarowanej strategii:

• dołączanie dzwoniących
• przechodzenie dzwoniących

Można  zlecić  serwerowi  aby  realizowała  Równomierną  dystrybucję 
ruchu.  Serwer  każde  nowe  połączenie  przychodzące  będzie  kierował 
do wpisanych  abonentów,  jednak  za  każdym  razem  inny  abonent  będzie 
wywoływany jako pierwszy.  Kolejni abonenci będą dołączani z zadeklarowanym 
opóźnieniem  (Ustawienia  wspólne→Czasy dzwonków i  serwera→Czasy serwera; 
domyślnie  5s).  Opisana  dystrybucja  ruchu  odbywa  się  cyklicznie.  Funkcja 
ta jest użyteczna w serwisach typu: TeleTaxi, CallCenter i itp. 

Numer  wewnętrzny abonenta  jest  numerem nadrzędnym nad  numerem 
wybierczym  GWW  oraz  numerem  radiowęzłowym.  Jeśli  zdarzy  się,  że  grupa 
będzie miała taki sam numer jak abonent wewnętrzny to serwer będzie dzwonił 
do abonenta.  Dlatego  należy  numer  wewnętrzny  GWW  wyłączyć  z  planu 
numeracyjnego abonentów wewnętrznych serwera.

Serwer  umożliwia  wylogowanie  z  GWW  (*730  xx  0) oraz  logowanie 
do GWW (*730 xx 1). Korzystając z tej funkcji można się wylogować opuszczając 
stanowisko  pracy  np.  na  „przerwę  śniadaniową”  i  wówczas  serwer  nie  będzie 
kierował  na ten numer  połączeń przychodzących do danej  GWW. Po powrocie 
można się powtórnie zalogować do GWW.
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Logowanie i wylogowanie abonentów z GWW jest notowane w raporcie 

z pracy serwera.

 3.8 Poczta Głosowa

Serwer  posiada  wbudowaną  pocztę  głosową,  która  może  być  aktywowana 
dla wszystkich  abonentów  serwera  lub  tylko  dla  wybranych.  Obsługa  poczty 
głosowej opisana jest w Instrukcji obsługi serwera. 

W  programie  komputerowym  przeprowadza  się  konfigurację  poczty 
głosowej. 

 3.8.1 Ustawienia skrzynki z poziomu programu komputerowego
Przed  zmianą  konfiguracji  należy  odebrać  konfigurację  z  serwera. 
Nie skasują  się  wówczas  ustawienia  wykonane  z  aparatu 
telefonicznego, np. zmiana hasła.

Ustawiane globalne (dotyczące wszystkich abonentów):

⇒ Lokalny i  Zdalny  numer  dostępowy  do  skrzynki  głosowej;  przydzielane 
numery  muszą  być  wolne  i  wyłączone  z  numeracji  m.in.  w  oknie 
Uprawnienia abonentów. Brak numeru lokalnego wyłącza pocztę głosową.

⇒ Domyślne usuwanie wiadomości: domyślnie włączone.
⇒ Maksymalna liczba wiadomości w skrzynce: skala 1-25, domyślnie 15.
⇒ Maksymalny czas trwania pojedynczej wiadomości:  5-180s, domyślnie 60s
⇒ Czas  przechowywania  nowych  (nieodsłuchanych)  wiadomości:   1-255dni, 

domyślnie 28dni.
⇒ Czas  przechowywania  zachowanych  (odsłuchanych)  wiadomości:  1-255dni, 

domyślnie 7dni.
⇒ Maksymalny  czas  trwania  osobistego  komunikatu  powitalnego:  1-60s, 

domyślnie 20s.
⇒ Maksymalna  liczba osobistych komunikatów powitalnych: 0-255, domyślnie  

20.

Ustawienia dodatkowe w oknie Funkcje→Inne ustawienia
⇒ Typ dzwonka poczty głosowej: domyślnie „.25d/.75p”.
⇒ Czas powiadamiania o poczcie głosowej: 1-255s, domyślnie 20s.
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Ustawienie indywidualne (ustawiane osobno dla każdego abonenta):

⇒ włączenie / wyłączenie skrzynki: domyślnie wyłączone
⇒ sposób  powiadamiania:  wyłączenie,  oddzwanianie  po  dołożeniu  słuchawki 

i/lub w zadanym czasie, domyślnie wszystko włączone
⇒ godziny i częstotliwość powiadamiania: 00:00-23:59, domyślnie 00:00-23.59 

co 00:15
⇒ sposób  wywołania  skrzynki:  natychmiast,  zajętość,  nieobecność,  zajętość 

i nieobecność,  domyślnie  -  zajętość (czas,  po  którym  stwierdzana 
jest nieobecność abonenta)

⇒ włączanie  /  wyłączanie  braku  podawania  hasła  dla  dostępu  lokalnego: 
domyślnie wyłączone

W  powyższym  oknie  programu  znajdują  się  ustawienia  indywidualne 
użytkowników  poczty głosowej. Po zaznaczeniu abonenta serwera należy w dolnej 
części okna ustawić parametry szczegółowe.
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Ustawienia indywidualne z poziomu menu głosowego (patrz:  Instrukcja 
obsługi serwera):

⇒ włączenie / wyłączenie nagrywania wiadomości
⇒ włączenie / wyłączenie powiadamiania o próbie połączenia
⇒ zmiana kod dostępu do skrzynki
⇒ zmiana powitania: standardowe lub osobiste
⇒ wybór profilu obsługi skrzynki: standardowy lub rozszerzony

Opcja:  włącz  zgłoszenie  skrzynki  poczty  głosowej nie  jest  ustawiana
z  telefonu.  Wyłączenie  jej  spowoduje  nieaktywność  skrzynki  dla  połączeń 
przychodzących, natomiast użytkownik będzie mógł nadal łączyć się z nią.

Przed  zmianą  konfiguracji  w  programie  komputerowym  należy  odebrać 
aktualną  konfigurację  z  serwera.  Nie  skasują  się  wówczas  powyższe 
ustawienia wykonane z aparatu telefonicznego.

 3.9 Blokady aparatu

W oknie Blokady aparatu można blokować/odblokować telefon na połaczenia miejskie 
oraz zmienić kody blokowania,  przez abonentów wewnętrznych, swoich telefonów 
na połaczenia wychodzące miejskie, np. gdy użytkownik na chwilę opuszcza swoje 
stanowisko pracy.
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Kod blokowania aparatu jest jednocześnie hasłem do strefy użytkownika, która została 
opisana w instrukcji obsługi serwera.

 3.10 Zalogowani abonenci wirtualni

Serwer posiada system abonenta wirtualnego i umożliwia logowanie się abonenta 
na  dowolnym porcie  abonenckim.  Dotyczy to  zarówno  abonentów istniejących 
fizycznie w serwerze (mają przypisane zaciski  serwera)  jak i  tych wirtualnych. 
Kody funkcji opisane są w Instrukcji obsługi serwera. 

Program umożliwia stworzenie wykazu wszystkich abonentów wirtualnych 
aktualnie  zalogowanych  do  serwera.  W  zestawieniu  znajduje  się  numer  zacisku 
serwera, numer zalogowanego abonenta oraz czy jest zalogowany na czas określony 
czy na stałe.
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 4 Linie miejskie

 4.1 Uprawnienia

W zakładce Uprawnienia można:
• Sprzawdzić typ linii miejskiej w danym slocie.
• Nadać/zmienić opis linii miejskiej.
• Przypisać  prefiks  –  numer,  który  będzie  doklejany  przed  numerem 

wybranym przez użytkownika przy wyjściu tą linią miejską.
• Przypisać  Klasę  ustawień  w  ruchu  przychodzącym.  Klasy  definiowane 

są w menu Linie miejskie → Klasy.
• Dla  linii  ISDN  BRA (2B+D)  oraz  PRA (30B+D)  w  oknie  Ustawienia 

szczegółowe można przypisać numer MSN/DDI, którym będą prezentowali 
się  użytkownicy  wewnętrzni  przy  połączeniach  wychodzących  tą  linią 
miejską oraz funkcję CLIR dla tej linii miejskiej.

Numer  MSN/DDI,  przypisany  do  Uprawnień  abonenta  wewnętrznego 
jest nadrzędny  w  stosunku  do  numeru  MSN/DDI  ustawionego 
w Uprawnieniach linii miejskich.
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 4.2 Klasy ustawień linii miejskich w ruchu przychodzącym

W zakładce  Klasy  można  zdefiniować  64  klasy,  które  mogą  zostać  przypisane 
do linii miejskich w serwera.

Definiując nową klasę wpisujemy jej nazwę i przyciskiem Dodaj dodajemy do listy. 
Następnie korzystając z opcji Edytuj należy wprowadzić wymagane ustawienia.

Przed wprowadzaniem zmian należy w pierwszej  kolejności  wybrać linię 
miejską oraz  tryb pracy serwera, tzn. porę dnia, w której ustawienia będą 
obowiązywały.

 4.2.1 Operator/DISA/Infolinia
Serwer  może  obsługiwać  połączenia  przychodzące  z  linii  miejskich 

na cztery sposoby. Sposób obsługi wybiera się w prawej części okna Uprawnienia 
Linii Miejskich.

Tryb „Brak” (Zapowiedzi)

Serwer w  tym  trybie  kieruje  połączenia  przychodzące  z  linii  miejskiej 
do abonentów wewnętrznych wybranych w polu  Dzwonienie  odbierają  abonenci 
z grupy GWW. Abonent miejski słyszy w słuchawce  sygnał zwrotny wywołania lub 
sygnał zajętości. 
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Serwer  zestawia  połączenie  z  abonentami  wewnętrznymi  (należącymi 
do wskazanej  Grupy     GWW  ) według  zadeklarowanej  kolejności  lub  stosuje 
równomierną dystrybucję ruchu - zgodnie z ustawieniem w oknie GWW.

Tryb „Zapowiedź powitalna”

W trybie  Zapowiedź powitalna serwer kieruje połączenia przychodzące 
z linii  miejskiej  do  abonentów  wewnętrznych  wybranych  w  polu  Dzwonienie 
odbierają  abonenci  z  grupy  GWW.  W  czasie  zestawiania  połączenia  serwer 
zgłasza się nagraną przez użytkownika zapowiedzią słowną (Zapowiedź 1-64) 

lub  melodią.  W polu  Operator określa  się  czas  trwania  wybranej  zapowiedzi 
słownej (lub melodii). Po tym czasie następuje rozłączenie połączenia.

Serwer zestawia  połączenie  z  abonentami  wewnętrznymi  (należącymi 
na wskazanej  Grupy_GWW)  według  zadeklarowanej  kolejności  lub  stosuje 
równomierną dystrybucję ruchu - zgodnie z ustawieniem w oknie GWW.

Tryb „DISA”

W  trybie  DISA,  abonent  miejski  usłyszy  wybraną  przez  użytkownika 
zapowiedź słowną (Zapowiedź 1-64), w czasie której może wybrać numer wewnętrzny 
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abonenta  serwera,  ale  tylko  należącego  na  wskazanych  Grup  abonenckich. 
W ten sposób można ograniczyć dostęp z DISA do wybranych abonentów.

W polu  DISA możemy ustawić czas trwania  trybu DISA. Jeśli abonent 
miejski  nie  wybierze  żadnego  numeru  wewnętrznego  w  tym  czasie  DISA, 
lub gdy nie korzysta z telefonu z wybieraniem DTMF, serwer rozłączy połączenie. 
Jeśli zaznaczono pole Stanowisko operatorskie po DISA - serwer po czasie DISA 
przełączy się w tryb Zapowiedź powitalna (jeśli jest skonfigurowany). 

GDY WYBRANY NUMER  WEWNĘTRZNY JEST  ZAJĘTY LUB 
NIE ODBIERA MOŻNA WCISNĄĆ „*” I WYBRAĆ INNY NUMER 
WEWNĘTRZNY. 

Czas DISA ustawia się  zwykle kilka sekund dłuższy niż czas  nagranej 
zapowiedzi słownej. Daje to abonentowi miejskiemu możliwość wysłuchania całej 
zapowiedzi słownej i czas na wybranie numeru wewnętrznego. Zaleca się również 
nagranie zapowiedzi słownej  rozpoczynającej  się chwilową ciszą oraz kończącą 
się kilkusekundową ciszą.
Tryb „Infolinia”

Tryb Infolinia to wielopoziomowy tryb DISA. Więcej informacji znajduje 
się w rozdziale Infolinia.
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Przykładowe  zapowiedzi  słowne  oraz  sposób  ich  nagrywania
i odsłuchiwania zamieszczono w Instrukcji obsługi serwera

 4.3 Wiązki linii miejskich

W oknie  Wiązki  linii  miejskich należy stworzyć  grupy linii  miejskich, 
które zostaną wykorzystane do ustawienia dostępnych linii miejskich abonentom 
wewnętrznym  oraz  do  efektywnego  kierowania  ruchem wychodzącym  poprzez 
funkcję LCR.
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 5 Dystrybucja Ruchu

 5.1 Numery dozwolone/zabronione

W serwerze można zablokować  lub udostępnić użytkownikowi określone 
numery miejskie, np. rozmowy międzymiastowe. Definiuje się zestawy numerów 
miejskich  i  prefiksów,  po  wybraniu   których  połączenia  nie  będą  lub  będą 
realizowane. W serwerze dostępnych jest 16 dowolnie definiowanych Tablic.
   

Utworzonymi Tablicami można posługiwać się na dwa sposoby:

⇒ zabraniając użytkownikom połączeń z wybranymi numerami.
⇒ pozwalając użytkownikom na połączenia tylko z wybranymi numerami.

W oknie Numery dozwolone/zabronione dodajemy nową tablicę następnie 
w dolnej części okna dodajemy/usuwamy numery. Wpisywane numery mogą mieć 
długość do 16 znaków.

Zastosowanie  Tablicy dla  abonenta  ustawia  się  w  oknie  Uprawnienia 
abonentów w polu Ograniczenia. Wskazuje się nazwę tablicy z ograniczeniami.

W przypadku ustawienia tablicy jako: Zabronione

⇒ jeżeli  wpisanym  do  tablicy  numerem  będzie  “5”  –  serwer  nie  zrealizuje 
połączenia z żadnym numerem miejskim zaczynającym się od cyfry “5”

⇒ jeżeli  wpiszemy  numer  701,  to  realizacja  funkcji  będzie  wyglądała 
następująco:
o Serwer  pozwoli  na  wybranie  pierwszej  cyfry  bez  żadnej  ingerencji 

(możemy wybrać także “7”)
o W  przypadku  drugiej  wybranej  cyfry  będzie  podobnie  (nawet  jeżeli 

wybierzemy “70”)
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o Jeżeli trzecią wybraną cyfrą będzie “1”, a:
 dwoma  poprzednimi  cyframi  były  “70”  –  serwer  przerwie 

wykonywanie połączenia i podstawi sygnał nieosiągalności. 
 dwoma poprzednimi cyframi nie były “70” - serwer zezwoli na dalszą 

realizację połączenia.

W przypadku ustawienia tablicy jako: Dozwolone

⇒ jeżeli wpisanym do tablicy numerem będzie “5” –  serwer  zrealizuje tylko 
połączenia z numerami zaczynającymi się cyfrą “5”

⇒ jeżeli wpiszemy w Tablicy numer “58” – serwer zrealizuje tylko połączenia 
zaczynające się od cyfr “58”.

Numery  zabronione  bądź  dozwolone  określa  się  dla  numerów miejskich. 
Oznacza  to,  że  przy  definiowaniu  np.  numeru  miejskiego  585558888 

nie wpisuje się na  początku cyfry 0 (czy innego prefiksu dostępu do linii miejskich).

 5.2 Numery skrócone

Użytkownicy  serwera  mogą  korzystać  ze  wspólnej  Tablicy numerów 
skróconych,  w  której  można  zapisać  do  64  numerów  maksymalnie 
dwudziestoczterocyfrowych (znaki 0-9 oraz p- pauza ok. 1sek.). Przy korzystaniu
z  numerów  skróconych  indywidualne  ograniczenia  abonentów  w  ruchu 
wychodzącym są zachowane (tj. dostęp do linii miejskich, tablice ograniczeń itp.). 
Do  numerów  miejskich  należy  dodać  prefiks  wyjściowy  z  serwera.  Prefiksy 
określają przez jaką wiązkę LM serwer ma zestawić połączenie z centralą miejską 
(0, *81-*84). Można skorzystać również z prefiksu wyjścia przez konkretną LM, tj. 
*80a*b*c#, gdzie a – numer jednostki, b – numer slotu, c – numer portu na karcie.

Numery skrócone należy wybierać używając sekwencji cyfr: #XX 

gdzie :  # -  zależny od  znaku dostępu  do  funkcji  jaki  został  ustawiony  
w oknie  Ustawienia wspólne  → Ustawienia globalne  w pozycji
Dostęp  do  funkcji.  Jeśli  dostęp  do  funkcji  serwera  jest
zdefiniowany przez „*”, wówczas numery skrócone wybiera  się
poprzedzając numer banku znakiem „#”. W innych przypadkach
numer skrócony wybierany jest ze znakiem „*”.

XX - pozycja w numeru skróconego w tablicy: od 01 do 64.
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Po zaznaczeniu opcji  Bez ograniczeń powoduje, że dla wszystkich zdefiniowanych 
numerów skróconych po ich wybraniu nie będzie sprawdzania ograniczeń w tablicach 
numerów dozwolonych/zabronionych.

 5.3 Ruch przychodzący MSN/DDI

Z punktu widzenia serwera wszystkie numery: wiodący, MSN, DDI łącza 
cyfrowego są równoprawne. To instalator programując serwer decyduje o tym jak 
będzie ona reagować na wywołanie przychodzące z centrali  miejskiej.  Poniższe 
okno pokazuje jak wygląda obsługa połączenia przychodzącego linią ISDN.

Aby dokonać wpisu w oknie  Ruch przychodzący MSN/DDI należy użyć 
przycisku Dodaj.

Po wciśnięciu przycisku Dodaj pojawiają się następujące pola, w których 
należy dokonać wpisów: 
⇒ MSN/DDI -  w tym oknie wpisujemy numery  MSN lub  DDI w zależności 

od tego  jakie  mamy  przydzielone  u  operatora  telekomunikacyjnego. 
Nie trzeba  wpisywać całego  numeru  -  wystarczy wpisać  końcowe numery 
wiodące.
W polu tym wpisuje się tyle cyfr numeru DDI/MSN aby był rozstrzygnięty 
plan numeracyjny tj.  w przypadku posiadania 10 numerów DDI z zakresu 
od 0 do 9 - to wystarczy wpisać co najmniej ostatnią cyfrę; jeśli posiadamy 
100  numerów  DDI  z  zakresu  od  00  do  99  -  wówczas  należy  wpisać 
co najmniej 2 ostatnie cyfry.

Podobnie  operator  telekomunikacyjny  -  musi  dostarczyć  tyle  cyfr, 
aby nie było problemów z rozstrzygnięciem prawidłowego numeru.
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⇒ Odbiór dzwonienia - definiuje się odbiorcę dla połączenia przychodzącego - 

może  to  być:  abonent  wewnętrzny,  Grupa  Wspólnego  Wywołania, 
oraz połączenie może być obsłużone zgodnie z klasą linią miejskiej.

⇒ Numer: -  wpisuje  się  numer  wewnętrzny abonenta  lub wybierczy GWW, 
lub zdefiniowaną klasę linii miejskiej w ruchu przychodzącym w serwerze, 
zgodnie z którą będzie obsłużone dane połączenie. 

W przypadku przekierowania połączenia na linię miejską należy skonfigurować 
obsługę tego ruchu dla wskazanej LM w oknie Uprawnienia linii miejskich.

Przy konfiguracji ruchu przychodzącego należy dopilnować, aby w oknach 
Uprawnienia  abonentów oraz  Klasach  linii  miejskich były  zaznaczone  Grupy 
Abonenckie.

Należy pamiętać, że dzwoniąc z miasta na numery MSN nie otrzymamy sygnału 
zajętości w przypadku zajętego docelowego numeru wewnętrznego serwera. Sygnał 
zajętości  otrzymamy  natomiast  dzwoniąc  na  numer  DDI -  jednak  tylko  wtedy, 
gdy zaznaczymy Ochrona danych dla abonenta wewnętrznego.

 5.4 Tablica LCR

 5.4.1 Funkcjonalność
Zadaniem  Usługi  LCR (ang.  Least  Cost  Routing) jest  minimalizacja 

kosztów  rozmów  telefonicznych.  Efektywność  usługi  zależy  od  konfiguracji 
abonentów  oraz  wpisów  w  Tablicy  LCR..  Funkcja  LCR  w  serwerze  polega 
na automatycznej  analizie  przez  serwer  wybieranego  przez  abonenta  numeru 
miejskiego. Po analizie - zgodnie z Tablicą LCR - serwer kieruje połączenie przez 
wskazane linie miejskie a także może zmodyfikować wybierany numer. Połączenie 
zostanie zrealizowane, gdy abonent ma uprawnienia do linii miejskich użytych w 
tym połączeniu.

Funkcja LCR działa tylko po wybraniu wyjścia na miasto przez 0.

Tablica LCR jest analizowana przez serwer po wybraniu przez abonenta 
każdej  kolejnej  cyfry.  Proces  ten  się  kończy  (przydzielana  jest  wiązka  LM) 
gdy wybranie  kolejnej  cyfry  przez  abonenta  nie  zmieni  podjętej  decyzji  przez 
LCR. Dłuższy prefiks wpisany w  Tablicy LCR jest  „ważniejszy”  od krótszego. 
Istnieje  ograniczony  czas  na  wybranie  przez  abonenta  numeru  a  jednocześnie 
na podjęcie decyzji przez LCR (tzw. timeout), po przekroczeniu którego abonent 
wywołujący otrzyma sygnał nieosiągalności. 
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W  Tablicy  LCR można  zdefiniować  alternatywną  drogę  połączenia
w  przypadku  zajętości  lub  uszkodzenia  pierwszej  drogi.  Wówczas
wpisuje się „zapasowe” wiązki LM oraz ewentualnie modyfikuje prefisky.

Należy  zwrócić  uwagę  na  uprawnienia  abonenta  do  linii  miejskich, 
wchodzących w skład wiązki LM wskazanej przez elementy Tablicy LCR. Dostęp 
do linii  miejskich dla abonentów definiujemy w oknie  Uprawnienia abonentów. 
Serwer  przed  zestawieniem  połączenia  sprawdza,  do  których  LM  (spośród 
wskazanych przez  Tablicę LCR) abonent  ma uprawnienia i  dopiero przez  takie 
linie realizowane jest połączenie. 

Takie rozwiązanie umożliwia zastosowanie usługi LCR jednocześnie jako 
specyficzny dyskryminator połączeń.

 5.4.2 Włączenie/wyłączenie LCR
Usługę LCR włącza się globalnie w oknie: Dystrybucja ruchu → Tablica 

LCR. 

Dodatkowo  należy  włączyć  usługę  LCR  każdemu  abonentowi,  który 
powinien  korzystać  z  tej  funkcji.  Dokonuje  się  tego  w  oknie  Uprawnienia 
abonentów.

 5.4.3 Tablica prefiksów LCR
Skuteczność  funkcji  LCR  zależy  od  skonfigurowania  Tablicy  LCR. 

Przy konfigurowaniu Tablicy LCR spotkamy się z pojęciami: wiązka LM, Prefiks 
użytkownika oraz Prefiks serwera i Prefiks alternatywny.
 

Prefiks  użytkownika jest  to  początkowa  część  numeru  miejskiego 
wybieranego przez abonenta serwera informująca np. o operatorze telekomunikacyjnym.

Prefiks  serwera jest  to  prefiks  wpisany  w  Tablicy  LCR,  który
w rzeczywistości wybierany będzie przez serwer. Gdy zdefiniowany jest  Prefiks 
alternatywny, to w przypadku niezrealizowania połączenia z  Prefiksem serwera 
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(np. prefiks niedostępny lub dana wiązka LM zajęta bądź uszkodzona) - serwer 
spróbuje zrealizować według konfiguracji alternatywnej.
Należy  pamiętać  podczas  konfiguracji  Tablicy  LCR,  że  linie  miejskie  mogą 
być przypisane  do  różnych  wiązek  LM.  Jedna  linia  miejska  może  być  użyta 
w kilku wiązkach LM.

 5.4.4 Definiowanie Tablicy LCR
Definiowanie  Tablicy  LCR polega  na  poprawnym  i  logicznym 

skonfigurowaniu  prefiksów  użytkownika,  prefiksów  serwera oraz  wiązek  LM. 
Przed przystąpieniem do konfiguracji Tablicy LCR warto zrobić jej wstępny projekt.

Nowa konfiguracja serwera zawiera pustą Tablicę LCR. Aby dodać regułę 
-  należy  wcisnąć  przycisk  Dodaj a  następnie  dokonać  niezbędnych  ustawień. 
W Tablicy LCR można dodać 128 linii z regułami LCR.

 5.4.5 Przykładowy projekt tablicy LCR
Jest to projekt przykładowy służący jedynie do celów szkoleniowych. 

Dla zachowania idei działania usługi LCR  zaleca się, aby jednej  Wiązce 
Linii  Miejskich używanych  w  Tablicy  LCR był  podporządkowany 
nie więcej niż jeden operator.

Przykład definicji GLM dla potrzeb LCR
Zdefiniowane GLM:

„dla potrzeb LCR”: dostępne linie miejskie (CM)
„dla abonenta”

W
szystkie 
linie

O
perator A

O
perator A

 
(II)

B
ram

a G
SM

Zarząd

H
andlow

y

Produkcja

Św
ietlica

1 X X X X X X
2 X X X X X
3 X X X
4 X X X X

G
LM

 = 1

G
LM

 = 2

G
LM

 = 3

G
LM

 = 4

G
LM

 = 5

G
LM

 = 6

G
LM

 = 7

G
LM

 = 8

GLM - Wiązka Linii Miejskich definiowana w oknie Linie miejskie → Wiązki linii  
miejskich
Serwer dołączony jest do sieci publicznej wiązkami linii miejskich (GLM):
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GLM = 1 wszystkie linie
GLM = 2 sieć stacjonarna operatora A (Operator A)
GLM = 3 sieć stacjonarna operatora A (Operator A [II])
GLM = 4 brama GSM do sieci komórkowej (Brama GSM)

Przykład Tablicy LCR

Podczas  definicji  numerów  miejskich  w  Tablicy  LCR można  wykorzystać 
następujące znaki:

„-” (myślnik) - oczekiwanie na rozpoczęcie połączenia.
„ ,” (przecinek) - numer wewnętrznych
„p” - pauza

Komentarz do danych konfiguracyjnych:

Wiersz 1:
Połączenia  z  numerem miejskim (np.  domowym)  abonenta  serwera  o  numerze 
wewnętrznym 57 (wybranie ‘0’, a potem umownego znaku ‘#’ przed 57), mogą być 
zrealizowane przez  sieć  stacjonarną  Operatora  A (Operator  A)  –  fizyczne linie 
miejskie  nr  1  i  nr  2.  Dzięki  zamianie  numeru, abonent  wewnętrzny nie  musi 
wybierać  pełnego  numeru  (ani  nawet  go  znać).  W  przypadku  niedostępności 
tych linii, przewidziano alternatywną wiązkę LM – na sieć stacjonarną Operatora A 
(Operator A [II]) – fizyczna linia miejska nr  3. Dostęp do tej wiązki mają jedynie 
abonenci, którym przypisano GLM Zarząd i tylko dla nich może zostać zestawione 
połączenie  alternatywne  (realizowana  jest  dyskryminacja,  polegająca  na 
ograniczonym dostępie do linii miejskich).
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Wiersz 2:
Połączenia z numerem komórkowym abonenta serwera o numerze wewnętrznym 
57 (wybranie ‘0’, a potem umownego znaku ‘*’ przed 57), mogą być zrealizowane 
przez  Bramę GSM (linia  miejska  nr  4,  niedostępna  dla  Produkcji  i  Świetlicy). 
Dzięki  zamianie  numeru  przez  LCR,  abonent  wewnętrzny  nie  musi  wybierać 
pełnego numeru (ani nawet go znać).  

Wiersz 3:
Ruch  telefoniczny  kierowany  jest  przez  dwie  pierwsze  linie  miejskie  serwera 
do sieci  stacjonarnej  Operatora  A z  dodaniem  prefiksu  Operatora  B  (10bb)  – 
realizowana  jest  usługa  preselekcji (również  dla  połączeń  lokalnych).  Należy 
zwrócić  uwagę,  że  abonenci,  którym  przypisano  GLM  Świetlica  nie  uzyskają 
połączenia,  gdy serwer  zestawi  połączenie  drugą  linią  miejską.  Dla  połączenia 
alternatywnego, połączenie nastąpi przez sieć stacjonarną Operatora A [II].

Wiersz 4:
Ruch  międzynarodowy  kierowany  jest  przez   linie  miejskie  nr1  i  nr  2  (sieć 
stacjonarna  Operatora  A)  poprzez  numer  dostępowy  na  bramę  operatora 
zagranicznego.
Dla połączenia alternatywnego połączenie nastąpi przez sieć stacjonarną Operatora 
A [II],  z  pominięciem prefiksu numeru  dostępowego.  Takie  połączenie  będzie 
dostępne jedynie dla abonentów, którym przypisano GLM Zarząd.

Wiersz 5.6,7,8,9,10:
Połączenia z abonentami operatorów GSM, serwer realizuje przez Bramę GSM, 
zainstalowaną  na  4  linii  miejskiej  (połączenia  niedostępne  dla  Produkcji
i Świetlicy).
Specyfika  operatora  GSM  wymaga  pominięcia  w  prefiksie  docelowym  ‘0’ 
wiodącego, które jest przywrócone dla połączenia alternatywnego.

Wiersz 11,12:
Połączenia z  abonentami alarmowymi (typu 112, 9xx) oraz innymi specjalnymi 
realizowane są bez wybierania numeru strefowego.

Dodatkowo:
Można również prefiksowi użytkownika przyporządkować pusty  prefiks 

serwera (puste pole) oraz wybraną  wiązkę LM. Ustawienie takie może posłużyć 
do wykasowania prefiksu użytkownika z całego wybranego numeru.

W  Tablicy  LCR można  również  ustawić  jako  prefiks  użytkownika
i  prefiks  serwera  puste pole oraz  wybrać  wiązkę LM. Wówczas serwer każdy 
numer  wybierany  przez  abonentów,  który  nie  odpowiada  zdefiniowanym 
prefiksom w Tablicy LCR jest wybierany bez zmian a połączenie jest zestawiane 
przez określoną wiązkę LM. 
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Jeśli  nie  ma  być  alternatywnej  drogi  połączenia,  to  w  Tablicy  LCR 

wybiera się opcję BRAK w polu wyboru alternatywnej wiązki LM.

Tablica LCR działa wyłącznie na tzw „wiązce głównej” serwera – czyli 
Dostęp do linii (0).

Aby uniemożliwić omijanie Tablicy LCR przez użytkowników nie należy 
udostępniać poszczególnym abonentom pozostałych  wiązek LM w polu:  Dostęp 
do linii () w oknie Uprawnienia abonentów.

Niezależnie od ustawień  Tablicy LCR obowiązują ograniczenia połączeń 
wychodzących wg Tablice dozwolone/zabronione.

Serwer oferuje również  funkcję zwaną Usługą ACD. Jest to automatyczna 
dystrybucja ruchu przychodzącego na podstawie odebranego numeru CLIP.

 5.5 Tablica ACD – automatyczna dystrybucja ruchu

Działanie funkcji  ACD polega na kierowaniu połączeń przychodzących 
do wybranych odbiorców na podstawie Tablicy ACD.

Tablicę ACD definiuje się w oknie  Dystrybucja ruchu  → Tablica ACD. 
Po wciśnięciu przycisku Dodaj pojawi się pola edycyjne. W każdym rekordzie należy 
podać Prefiks z miasta, Odbiorcę oraz Numer odbiorcy.

Prefiks z miasta
W  polu  należy  wpisać  prefiks  numerów  miejskich  przychodzących 

lub cały  numer.  Tak  więc  wpisując  numer  5  to  wszystkie  zidentyfikowane 
przez CLIP numery zaczynające się od cyfry 5 (np. 58...,  503...)będą kierowane 
zgodnie z dalszą konfiguracją.

Odbiorca
W  polu  tym  z  rozwijalnej  listy  wybiera  się  rodzaj  odbiorcy  danego 

połączenia.  Może  to  być:  Abonent  wewnętrzny -  wówczas  połączenie  zostanie 
przekierowane  do  wybranego  abonenta  serwera,  Grupa  Wspólnego  Wywołania 
(GWW)  -  wówczas  serwer  skieruje  połączenie  do  wybranej  grupy  lub  Linia 
miejska  -  połączenie  zostanie  obsłużone  zgodnie  z  uprawnieniami  danej  linii 
miejskiej, które są zdefiniowane w oknie Uprawnienia linii miejskich. 
Nr
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W  tej  kolumnie  wpisuje  się  numer  dla  wcześniej  zdefiniowanego 

odbiorcy. Jeśli wybrano jako odbiorcę linię miejską należy tu wpisać  jej  numer. 
Jeśli wybrano abonenta wewnętrznego lub GWW  należy  wpisać  odpowiedni 
numer wewnętrzny zgodnie z planem numeracyjny w serwerze.

W  Tablicy  ACD można  wpisać  tylko  te  numery  wewnętrzne, 
które są zdefiniowane w planie numeracyjnym serwera.

 5.6 Call through

Call  Through –  funkcja  umożliwiająca  użytkownikom,  których  telefony 
zewnętrzne, np. komórkowe, są zdefiniowane w programie LibraWEB wykonanie 
połączeń z zewnątrz na koszt serwera.

Aby korzystać  z  funkcji  Call  Through  w serwerze  ruch  przychodzący 
w serwerze musi być kierowany na zapowiedź słowną z funkcją DISA.

Zdefiniowane telefony powinny zostać zapisane w programie LibraWEB 9-io 
cyfrowo, np. 600200200 lub 585558800.

 5.7 Infolinia

Serwer umożliwia obsługę linii miejskich w trybie Infolinia. Jest to bardzo 
użyteczna usługa szczególnie w przypadku mocno rozbudowanych struktur firmy. 
W menu: Linie miejskie → Klasy przypisuje się dla linii miejskiej numer Infolinii. 
Jednej  linii  miejskiej  możemy przypisać  tylko  jedną  Infolinię,  natomiast  jednej 
Infolinii możemy przypisać dowolną ilość linii miejskich.

Abonent  miejski,  aby mógł  korzystać  z  Infolinii,  musi  posiadać  aparat 
telefoniczny z wybieraniem tonowym.

W standardzie serwera są do dyspozycji 64 zapowiedzi słowne o łącznym 
czasie trwania 60 minut. 

Nagrywanie  zapowiedzi  słownych  i  muzyki  opisane  jest  w  Instrukcji 
obsługi serwera.
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Poniżej  przedstawiono  przykładowy  projekt  Infolinii.  Jest  to  przykład 
uproszczony,  gdyż  jego  zadaniem  nie  jest  pokazanie  ogromnych  możliwości 
konfiguracyjnych  Infolinii, ale wyjaśnienie metodyki postępowania i objaśnienie 
ogólnej zasady jej działania.

PRZYKŁAD:

W przykładzie użyto skrótów:
AbM  - abonent miejski
GWW - Grupa Wspólnego Wywołania

Założenia przykładowej Infolinii:

Są trzy GWW. Pierwsza informująca o produkcie A, druga o produkcie B 
oraz  trzecia  grupa  to  Dział  Handlowy.  Abonent  miejski  z  poziomu startowego 
może wybrać, czy chce uzyskać informacje o jednym z produktów lub połączyć 
się bezpośrednio z Działem Handlowym. Połączenie z Działem Handlowym będzie 
na  tle  sygnału  zwrotnego  serwera,  natomiast  wywołanie  grup  informacyjnych 
na tle melodii. Gdy wybrana GWW jest zajęta lub nie odbiera przez zadeklarowany 
czas, serwer powinien zgłosić się zapowiedzią o treści np.

„Przepraszamy, ale w tej chwili żaden z agentów nie może odebrać
połączenia. Prosimy poczekać lub spróbować później...”

oraz powtórnie wywoływać odpowiednią GWW.
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Polecenie wykonywane
po wybraniu wpisanego
obok znaku, m.in.:
- wywołanie innego Poziomu
- Dzwoń do GWW

Polecenie jakie wykona
serwer w przypadku
nie wykonania przez 
abonenta dzwoniącego 
żadnej czynności
w zadanym czasie

Polecenie jakie wykona
serwer w razie zajętości
numeru GWW lub abonenta

Umożliwienie dostępu
z poziomu Infolinii do 
wybranych Grup 
abonentów wewnętrznych

Polecenie jakie wykona serwer w razie 
gdy docelowa GWW lub abonent nie 
odbiera przez zdefiniowany tu czas
UWAGA!
Należy skorygować ustawienie:
„Czas dzwonienia z DISA” w menu:
Funkcje – Inne ustawienia – Czasu dzwonków

Wybór zapowiedzi 
na danym poziomie Polecenie wykonywane

w czasie trwania
zapowiedzi:
- Nie dzwoń nigdzie
- Dzwoń do GWW

Wybór
poziomu 
Infolinii

Znaki numeryczne
dostępne z klawiatury
telefonu oraz * i #

Wybór
Infolinii
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Poziom startowy:

Zgodnie z założeniem,  AbM może uzyskać informacje o produktach A 
(wybierając  cyfrę  1 i  dzwoniąc do GWW1),  produktach  B (wybierając cyfrę  2
i dzwoniąc do GWW2) oraz skontaktować się z Działem Handlowym wybierając 
cyfrę  3 i  dzwoniąc  do  GWW3. Gdy GWW3 nie  odbiera  przez  określony czas 
lub jest zajęta, wówczas serwer uruchomi poziom 3 tej Infolinii.

Poziom nr 1:
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Na tym poziomie serwer wywołuje GWW1 natomiast AbM w słuchawce 

słyszy np. muzykę. Gdy przez określony czas nikt nie odbierze wywołania, serwer 
uruchomi  poziom  4 tej  Infolinii,  czyli  zapowiedź  z  przeprosinami  (zgodnie 
z założeniem).

Poziom nr 2:

Na  tym  poziomie  serwer  wywołuje  GWW2  natomiast  abonent
w  słuchawce  słyszy  np.  muzykę.  Gdy  przez  określony  czas  nikt  nie  odbierze 
wywołania, serwer uruchomi poziom 5 tej Infolinii, czyli zapowiedź z przeprosinami 
(zgodnie z założeniem).

Poziom nr 3:

Poziom  3  jest  kontynuacją  poziomu  startowego.  Serwer  wywołuje 
ten poziom  jeśli  wybrana  GWW3  jest  zajęta  lub  nie  odbiera  połączenia 
przez ustawiony  czas.  Poziom  zgłasza  się  zapowiedzią  np.  z  przeprosinami
i  jednocześnie  dalej  próbuje  wybierać  żądaną  GWW  zgodnie  z  konfiguracją 
tego poziomu.
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Poziom nr 4:

Poziom  4  jest  kontynuacją  Poziomu  1.  Serwer  wywołuje  ten  poziom
w sytuacji, gdy GWW1 nie odbiera połączenia lub jest zajęta. Zapowiedź może 
być wykorzystana z Poziomu 3, gdyż informuje abonenta miejskiego o zajętości 
agentów w Grupie i zarazem przeprasza za długie oczekiwanie na rozmowę.
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Poziom 5:

Poziom 5 jest analogiczny do poziomu 4 a różnice są jedynie w numerze 
GWW oraz poziomie. Poziom 5 jest kontynuacją Poziomu 2 i zgłasza się w przypadku, 
gdy  GWW2   w  Poziomie  2  jest  zajęta  lub  nie  odbiera  połączenia.
W tym poziomie również, zgodnie z założeniem, serwer powinien próbować połączyć 
rozmowę z abonentami w GWW2. W przypadku dalszej zajętości lub braku zgłoszenia 
GWW2  serwer  powinien  pozostać  w  tym  poziomie,  zgłaszając  zapowiedź 
informacyjną. 
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 6 VoIP

 6.1 Ustawienia ogólne

W zakładce Ustawienia VoIP konfigurujemy parametry transmisji VoIP.

Port SIP – port rejestracji do serwera VoIP  domyślnie port 5060.  W przypadku 
używania  PBX  Servera  Libra  jako  serwera  rejestracyjnego  dla  klientów 
(abonentów  wewnętrznych  VoIP)  spoza  sieci  lokalnej  wymagane  jest 
przekierowanie tego portu (UDP) na routerze.

Port RTP – określamy początek zakresu portów używanych przy transmisji głosu. 
Ilość wykorzystywanych portów to 2 x maksymalna liczba połączeń VoIP, czyli 18 
kolejnych  portów   (czyli  domyślnie  porty  UDP  4000...4017).  W  przypadku 
używania  primy jako  serwera  rejestracyjnego dla  klientów spoza  sieci  lokalnej 
wymagane jest przekierowanie tego zakresu portów (UDP) na routerze.

Publiczny  IP  – pole  opcjonalne,  może być  wymagane  w przypadku logowania 
do serwera abonentów wewnętrznych VoIP spoza sieci lokalnej.

Serwer  STUN –  pole  opcjonalne,  jest  protokołem  sieciowym  pozwalającym 
klientom ukrytym za NAT (bądź też wieloma NAT) na znalezienie ich publicznych 
adresów IP,  typu  tego  NAT za  którym  się  ukrywają,  oraz  portu  internetowego 
przydzielonego przez NAT z odpowiednim portem lokalnym.

Zezwól na przełączanie strumienia RTP na inny adres niż wynegocjowany – opcja 
pozwalająca  na  zmianę  wynegocjowanych  adresów  IP  w  trakcie  prowadzonej 
rozmowy.  W  przypadku  zmiany  adresu  i  wyłączonej  opcji  serwer  połączenie 
rozłączy.  Zaznaczenie  tej  opcji  jest  wymagane  gdy  Libra  pracuje  jako  serwer 
rejestracyjny  dla  klientów  spoza  sieci  lokalnej  (gdy  klienci  ci  nie  mają 
skonfigurowanego adresu publicznego lub serwera STUN).
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Czas do rozłączenia przy braku odbioru pakietów RTP [s] – czas po jakim serwer 
rozłączy zestawione połączenie w przypadku nie otrzymania pakietów RTP.
Kodek  1...4 –  lista  rozwijalna,  z  której  należy  wybrać  preferowane  kodeki 
do transmisji VoIP. Do dyspozycji są kodeki:

• G.729a1

• G.711a-law
• G.711μ-law
• GSM
• G.726

Realm – domena autoryzacyjna w serwerze, zwiększająca bezpieczeństwo autoryzacji 
oraz pewność podłaczenia telefonów VoIP do właściwego serwera VoIP (serwera). 
Domyślna nazwa domeny Realm: platan.libra.

 6.2 Konta zewnętrzne

W zakładce konta VoIP możemy skonfigurować konta VoIP oraz sprawdzić stan 
zalogowania wcześniej zdefiniowanych kont.

Aby dodać konto VoIP należy kliknąć przycisk  Dodaj. Pojawi się w oknie nowe 
konto,  które  należy  skonfigurować  poprzez  wpisanie  danych  otrzymanych 
od operatora VoIP.

Opis – dowolna nazwa.
Serwer rejestracyjny – adres serwera operatora VoIP.
Timeout – czas ponownej rejestracji.
Transmisja  –  wybór  sposobu  transmisji  sygnałów  Dtmf,  z  listy  rozwijalnej 
możemy wybrać RFC2833 lub SIP_INFO.
Status – informacja o zalogowaniu konta VoIP

1 Używanie kodeka G.729a wymaga posiadania odpowiedniej licencji.
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W dolnej części okna podajemy dane autoryzacyjne:

Identyfikator – dodatkowe pole autoryzacyjne (domyślnie wpisane automatycznie, 
złożone z pola „użytkownik”@”serwer rejestracyjny”).
Użytkownik – nazwa użytkownika/login otrzymany od operatora VoIP.
Hasło – hasło otrzymane od operatora VoIP.
Domena – domena operatora VoIP (pole niewymagalne).
Plan numeracyjny – dial plan właściwy dla operatora VoIP.  Dial plan - to zbiór 
kontekstów,  które  opisują,  jakie  sekwencje  znaków  mogą  być  wybierane 
z klawiatury oraz określają sposób ich wykonania.

Składnia dial planu:

( ) - rozpoczęcie i zakończenie dialplanu,
| - rozdział kontekstów,
x - pojedyncza dowolna cyfra,
x. - nieskończenie wiele dowolnych cyfr,
[1] - cyfra wymagalna 1,
[5-9] - cyfra wymagalna z przedziału <5,9>,
Sy - wykonanie sekwencji po y sekundach bez potrzeby zatwierdzenia znakiem # 

 6.3 Status abonentów VoIP

W oknie  Status abonentów VoIP można zaobserwować stan zalogowania abonentów 
wewnętrznych VoIP.
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 7 ISDN

 7.1 Konfiguracja ISDN BRA

Opis – opis dla łącza ISDN.

Tryb –  określamy czy urządzenie ma pracować w trybie  punkt  – punkt  (point-
point), czy punkt - wielopunkt (point-multipoint). 

Pr.  synch.  –  priorytet  synchronizacji  (1-16).  Im  większa  wartość  tym  łącze 
ważniejsze  i  z  niego  będzie  następowała  synchronizacja  pozostałych  łącz. 
W przypadku ustawienia takich samych wartości  dla kilku łączy synchronizacja 
nastąpi z łącza, które jako pierwsze się synchronizuje z łączem miejskim.

TEI –  przyporządkowujemy  numer  TEI  (ang.  Terminal  Equipment  Identify) 
dla urządzeń podłączonych do portu.

 7.2 Konfiguracja ISDN PRA

W oknie konfiguracji łącza ISDN PRA należy ustawić:
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Kanały wych. – liczba kanałów wychodzących.

Pr.  synch.  –  priorytet  synchronizacji  (1-16).  Im  większa  wartość  tym  łącze 
ważniejsze  i  z  niego  będzie  następowała  synchronizacja  pozostałych  łącz. 
W przypadku ustawienia takich samych wartości  dla kilku łączy synchronizacja 
nastąpi z łącza, które jako pierwsze się synchronizuje z łączem miejskim.

Mon  – funkcję monitorowania aktywności karty  PRA. Funkcja przełączy serwer 
w inny tryb pracy, gdy karta PRA jest nieaktywna przez określony czas. 

Tryb awarii – tryb pracy, w który przełączy się serwer w przypadku nieaktywności 
karty PRA.  Taki tryb awaryjny pracy serwera powinien być tak skonfigurowany, 
aby ruch wychodzący nie korzystał z kanałów PRA na  nieaktywnej karcie.

Czas – czas na jaki serwer wyłączy kartę PRA przechodząc w tryb awaryjny.

W przypadku problemów z uruchomieniem łącza ISDN PRA należy uzyskać 
od operatora telekomunikacyjnego informacje nt. parametrów łącza, takich jak np.: tryb 
synchronizacji,  audio.  Następnie  należy wprowadzić  uzyskane informacje  w oknie 
konfiguracji karty PRA.
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 8 GSM

 8.1 Ustawienia

Ustawienia  karty  GSM  są  dostępne  w  menu  GSM  →  Ustawienia.  W  oknie 
konfiguracji można:

określić,  które  z  ważniejszych  zdarzeń  w serwerze  mają  skutkować  wysłaniem 
powiadomienia w formie krótkiej  wiadomości tekstowej SMS. Program umożliwia 
aktywowanie powiadomienia SMS dla następujących sytuacji:

• restart serwera,
• wyczerpanie limitu darmowych minut.

Wiadomość SMS wysyłana przez serwer w określonych powyżej przypadkach zawiera 
informacje o dokładnej dacie i godzinie wystąpienia zdarzenia oraz numerze seryjnym 
serwera, na którym zdarzenie miało miejsce. 

Wiadomości są generowane przez serwer i wysyłane do sieci GSM natychmiast  
po wystąpieniu danej sytuacji.

⇒ wskazać linie miejską GSM, przez którą będą wysyłane powiadomienia SMS,

⇒ definiować numery telefonów, pod które mają zostać wysłane powiadomienia 
SMS  w  sytuacjach  określonych  w  podpunkcie  a).  Program  pozwala 
na wskazanie maksymalnie 4 numerów w formacie międzynarodowym,

⇒ włączyć/wyłączyć  opcję  wysyłanie  wiadomości  Flash  SMS  do  abonenta, 
do którego  kierowane  jest  połączenie  za  pośrednictwem  karty  GSM. 
Wiadomość taka skutkuje powiadomieniem abonenta docelowego o numerze 
abonenta inicjującego nadchodzące połączenie,
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⇒ modyfikować  plan  numeracyjny  (ang.  dialplan),  według  którego  serwer 

będzie  reagować  na  określoną  postać  wybieranych  przez  użytkowników 
numerów telefonu.

 8.2 Stan łączy

Możliwy jest  podgląd  stanu  linii  miejskich  GSM  w  serwerze.  Okno  podglądu 
dostępne jest w menu  GSM → Stan łączy.

Aby możliwe stało się korzystanie z danej linii GSM należy uaktywnić 
odpowiednią  kartę  SIM  poprzez  wysłanie  do  niej  prawidłowego  kodu  PIN 
(przycisk Ustaw PIN).

Uwaga
Trzykrotne wysłanie złego kodu PIN powoduje zablokowanie karty SIM, 
dlatego przed wysłaniem do karty należy upewnić się, że wpisany kod jest 
poprawny.

W oknie podglądu stanu linii GSM można dokonać również zmiany numeru 
własnego karty SIM (przycisk Ustaw numer).

 8.3 Darmowe minuty

W oknie  GSM→ Darmowe minuty  pożemy przypisać otrzymany od operatora czas 
darmowych  minut.  Po  wykorzystaniu  czasu   darmowych  minut  na  linii  GSM, 
po zaznaczeniu opcji Aut. wył. serwer może wyłaczyć tą linię z ruchu wychodzącego 
oraz powiadomić poprzez wyłanie wiadomości SMS o wykorzystaniu całego czasu 
darmowych minut. 
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W oknie GSM → Darmowe minuty można użyskać informację o aktualnym zużyciu 
czasu darmowych minut oraz przypisać dzień miesiąca, w którym zostaje odnowiony 
pakiet darmowych minut.

W przypadku gdy dniem odnowienia pakietu darmowych minut jest ostatni 
dzień miesiąca należy ustawić 31-szy dzień.
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 9 Ustawienia wspólne

 9.1 Tryby pracy

Serwer  może  pracować  w  sześciu  trybach  tj.  każdy  dzień  tygodnia  może 
być podzielony  maksymalnie  na  sześć  okresów.  Konfigurację  trybów  pracy 
dokonuje się w programie komputerowym  (menu: Ustawienia wspólne  → Tryby 
pracy). W polach do wypełnienia wpisuje się godzinę od której następuje początek 
danego trybu. Aby aktywować tryb pracy należy zaznaczyć pole „wł”.

 9.1.1 Dowolny dzień tygodnia
Można  dowolnie  definiować  tryby  pracy.  Istnieje  możliwość 

zagnieżdżania  trybów pracy  (Przykład  2).  Należy wówczas  pamiętać,  że  serwer 
„czyta” tryby w kolejności od trybu F do trybu A - więc zagnieżdżając,  należy 
je wpisać zaczynając od trybu trwającego najdłużej (tryb A) i  kończąc na trybie 
trwającym najkrócej (np. Tryb C - zgodnie z poniższym przykładem). 

PRZYKŁAD 1 PRZYKŁAD 2
Tryb A trwający od 00 Tryb A trwający od 6 do 18
Tryb B trwający od 08 Tryb B trwający od 8 do 12
Tryb C trwający od 16 Tryb C trwający od 9 do 11

W  oknie  weryfikacji  błędów,  program  komputerowy  poinformuje  nas
o nakładaniu się trybów pracy serwera.

W  Przykładzie 1 praca serwera poza godzinami otwarcia firmy została 
podzielona na 2 tryby:  tryb A oraz  tryb C. Wynika to z dobowego cyklu pracy 
serwera, tj od godziny 00:00 do godziny 24:00.
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Dla niewykorzystanych trybów pracy należy wyczyścić pola tekstowe.
Jeden  tryb  pracy można skonfigurować  na  wypadek awarii  łącza  ISDN 
PRA patrz: menu: ISDN → Konfiguracja łącza ISDN PRA.

 9.1.2 Święta
Oprócz  standardowych  dni  tygodnia  można  również  niezależnie 

zdefiniować pracę serwera w święta, jeśli firma pracuje inaczej niż np. w niedzielę. 
W takim przypadku należy skonfigurować zakładkę  Święta oraz wypełnić pole 
Dni świąteczne.

Po dwukrotnym kliknięciu na pozycji  z  listy  Dni  świąteczne,  otwiera się  okno 
Kalendarz,  w  którym  strzałkami  wybieramy  miesiąc,  a  potem  klikamy 
na wybranym  dniu  i  zatwierdzamy  święto  przyciskiem  Akceptuj.  Miesiąc 
oraz Rok w kalendarzu  można  również  zmieniać  klikając  myszką  odpowiednio 
na nazwie miesiąca lub roku.

Po  odczycie  konfiguracji  z  serwera  -  i  po  otwarciu  okna  Uprawnienia 
abonentów oraz  Uprawnienia  linii  miejskich program  automatycznie  otworzy  się 
w aktualnie obowiązującym trybie pracy serwera.

 9.2 Zapowiedzi

Serwer  zapamiętuje  64  zapowiedzi  słowne  (60  minut  na   zapowiedzi
w  standardzie),  które  można  wykorzystać  przy  konfiguracji  trybów  DISA, 
Infolinia oraz  Zapowiedź powitalna. Zapowiedzi  słowne nagrywa użytkownik 
lub  administrator  serwera.  Można  wykorzystać  jako  zapowiedź  plik  wav
(8 kHz, 16 bitów, kodek GSM 6.10) wgrywając go do serwera (menu Ustawienia  
wspólne  → zapowiedzi). Nagrywanie  oraz  odsłuchiwanie  zapowiedzi  słownych 
odbywa  się przy  pomocy  aparatu  telefonicznego  podłączonego  do  serwera. 
Procedura opisana jest w Instrukcji obsługi serwera. 

Oprócz  zapowiedzi słownych serwer udostępnia 4 melodie, sygnał zwrotny, 
marszrutę oraz sygnał „trzy tony”.
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 9.3 Ustawienia globalne

⇒ Dostęp  do  funkcji -  w  polu  definiuje  się  znak  dostępu  do  funkcji 
dla użytkownika serwera. Funkcje serwera mogą być dostępne bezpośrednio 
(bez  znaku specjalnego) lub po wybraniu „#” na klawiaturze telefonu przed 
kodem  danej  funkcji,  lub  po  wybraniu  „*”  przed  kodem  danej  funkcji; 
(domyślnie „*”)

⇒ Powrót z Gorącej Linii -  klawisza,  po wciśnięciu  którego abonent  może 
powrócić z Gorącej Linii do usług serwera i np. wybrać numer wewnętrzny.

⇒ Taryfikacja na abonenta kończącego - podczas przekazywania połączenia 
wychodzącego abonentowi B przez abonenta A, rozmowa będzie zaliczona 
na konto abonenta B.

⇒ Rejestracja  połączeń  przychodzących  dla  DISA -  każde  połączenie 
przychodzące na DISA zostanie zarejestrowane.  Będzie można je obejrzeć 
w programie Grosik.

⇒ Rejestracja połączeń przychodzących dla TRANSFER -  każde miejskie 
połączenie  zwrotne  przychodzące  zostanie  zarejestrowane.  Będzie  można 
je obejrzeć w programie Grosik.

⇒ Rejestracja  połączeń  wychodzących  dla  TRANSFER -  każde  miejskie 
połączenie  zwrotne  wychodzące  zostanie  zarejestrowane.  Będzie  można 
je obejrzeć w programie Grosik.
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⇒ Rejestracja  nieodebranych  połączeń  przychodzących -  każde  miejskie, 

nieodebrane połączenie przychodzące zostanie zarejestrowane Będzie można 
je obejrzeć w programie Grosik.

⇒ Sygnały serwera - regulacja głośności wszystkich sygnałów serwera słyszanych 
w słuchawce. Regulujemy w zakresie: 0 - wyciszone do 100 - najgłośniej.

⇒ Typ sygnału zajętości - wybór sygnału zajętości w serwerze.
⇒ Język  menu  – wybór  wersji  językowej  dla  komunikatów  wyświetlanych 

na aparatach systemowych.

 9.4 Rytmy

 9.4.1 Telefony standardowe

⇒ typ dzwonka wewnętrznego -  rytm dzwonienia w aparacie wewnętrznym 
gdy wywołującym jest inny abonent wewnętrzny

⇒ typ dzwonka linii  miejskiej -  rytm dzwonienia w aparacie wewnętrznym 
gdy linia  miejska  z  której  przychodzi  wywołanie  pracuje  w  trybie  Brak 
oraz Zapowiedź powitalna

⇒ typ  dzwonka  alarmowego -  rytm  dzwonienia  w  aparacie  wewnętrznym 
gdy zamówiona została usługa „budzenie”

⇒ typ dzwonka grupowego - rytm dzwonienia aparatów wewnętrznych należących 
do jednej grupy wywołania wspólnego gdy wywoływana jest cała GWW

⇒ typ dzwonka DISA - rytm dzwonienia w aparacie wewnętrznym gdy linia 
miejska z której przychodzi połączenie pracuje w trybie DISA

⇒ typ  dzwonka  bramofonu -  rytm  dzwonienia  w  aparatach  wewnętrznych 
podczas wywołania z bramofonów

⇒ typ dzwonka poczty głosowej - rytm dzwonienia w aparatach wewnętrznych 
podczas przywołania z poczty głosowej

d - dzwonienie p – przerwa
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 9.4.2 Telefony systemowe
Podobnie jak w przypadku telefonów standardowych również w programie mamy 
możliwość ustawienia rytmów dzwonienia w aparatach systemowych. Na poniższym 
rysunku przedstawione są domyślne ustawienia serwera.

⇒ Typ dzwonka wewnętrznego - rytm dzwonienia w aparacie wewnętrznym 
gdy wywołującym jest inny abonent wewnętrzny.

⇒ Typ dzwonka linii  miejskiej -  rytm dzwonienia w aparacie wewnętrznym 
gdy  linia  miejska  z  której  przychodzi  wywołanie  pracuje  w  trybie  Brak 
oraz Zapowiedź powitalna.

⇒ Typ  dzwonka  alarmowego -  rytm  dzwonienia  w  aparacie  wewnętrznym 
gdy zamówiona została usługa „budzenie”.

⇒ Typ dzwonka grupowego - rytm dzwonienia aparatów wewnętrznych należących 
do jednej grupy wywołania wspólnego gdy wywoływana jest cała grupa

⇒ Typ dzwonka DISA - rytm dzwonienia w aparacie wewnętrznym gdy linia 
miejska z której przychodzi połączenie pracuje w trybie DISA

⇒ Typ  dzwonka  bramofonu -  rytm  dzwonienia  w  aparatach  wewnętrznych 
podczas wywołania z bramofonów

⇒ Typ  dzwonka  poczty  głosowej -  rytm  dzwonienia  w  aparatach 
wewnętrznych podczas przywołania z poczty głosowej

gdzie: d - dzwonienie p – przerwa

 9.5 Czasy dzwonków i serwera

Czas  i  rytmy  dzwonków  aparatów  telefonicznych  podłączonych  do  serwera 
definiuje się  w oknie:  menu Ustawienia globalne  → czasy dzwonków i serwera, 
w którym  znajdują  się  zakładki:  Czasy  dzwonków oraz  Czasy  serwera 
– aby wrazie upodobań zmodyfikować ustawienia fabryczne. 
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 9.5.1 Czasy dzwonków
⇒ czas dzwonka wewnętrznego - czas dzwonienia aparatów wewnętrznych
⇒ czas  regulacji  dzwonka -  czas  dzwonienia  aparatów  wewnętrznych, 

gdy instalator sprawdza układ odbioru dzwonka w aparacie abonenta
⇒ czas  dzwonka  do  Ab  B -  czas  dzwonka  do  abonenta  B  po  przekazaniu 

rozmowy od abonenta A
⇒ czas dzwonka do Ab A -  czas dzwonka sygnalizującego powrót rozmowy 

przekazanej do abonenta B
⇒ czas  powiadomienia  o  poczcie  głosowej  – czas  dzwonienia  aparatów 

wewnętrznych przy powiadamianiu o pozostawionej wiadomości w skrzynce 
poczty głosowej

⇒ czas dzwonka GWW/okólnika -  czas dzwonienia telefonów u abonentów 
danej grupy w przypadku wywołania grupowego i/lub okólnika

⇒ czas  dzwonka  przywołania -  czas  dzwonienia  aparatów  wewnętrznych, 
gdy zamówiona  jest  usługa  np:  rezerwacja  linii  miejskiej,  połączenia 
z zajętym abonentem itp.

⇒ czas  dzwonienia  z  DISA -  czas  dzwonienia  aparatów  wewnętrznych, 
gdy linia miejska w ruchu przychodzącym pracuje w trybie DISA

 9.5.2 Czasy serwera
⇒ czas minimalny Flash - jest to minimalny czas, po którym serwer zareaguje 

na  naciśnięcie  widełek  telefonu  (chwilowe  rozłączenie)  jak  na  przycisk 
Flash;

⇒ czas  maksymalny  Flash -  czas  przy  wciśniętych  widełkach  telefonu, 
po którym serwer rozłączy połączenie;

⇒ czas  deaktywacji  uszkodzonej linii  miejskiej -  serwer  sprawdza czy linie 
miejskie  są  czynne.  Jeśli  wykryje  uszkodzoną  linię  wówczas  wyłącza 
ją z wiązki  LM  do  czasu  jej  naprawienia  a  zatem  nie  będzie  jej  używała 
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do obsługi ruchu. W programie deklaruje się, co jaki czas serwer ma sprawdzać 
stan linii miejskich;

⇒ czas stanu otwarcia rygla 1 - czas otwarcia rygla bramofonu nr 1;
⇒ czas stanu otwarcia rygla 2 - czas otwarcia rygla bramofonu nr 2;
⇒ czas  nie  przeszkadzać -  czas,  w  którym  telefon  z  aktywną  usługą 

nie przeszkadzać będzie zajęty dla połączeń przychodzących;
⇒ czas dołączania gdy „równomierna dystrybucja ruchu”- czas, po którym 

serwer  będzie  dołączał  kolejnych  abonentów  w  czasie  wywołania  z  linii 
miejskiej, gdy jest zaznaczona opcja równomierna dystrybucja ruchu;

⇒ czas oczekiwania na ustabilizowanie się polaryzacji linii miejskiej  – czas 
oczekiwania serwera na zgłoszenie się centrali miejskiej;

⇒ czas oczekiwania na aktywację łączy BRA - łącza są zazwyczaj w stanie 
uśpienia i aby wykonać połączenie należy je uaktywnić. Deklarujemy czas, 
jaki dajemy serwerowi na aktywację łączy ISDN. Zbyt długi czas będzie 
uciążliwy dla  użytkowników,  natomiast  zbyt  krótki  czas  może  objawiać 
się sygnałem zajętości przy próbie zajęcia linii miejskiej.

⇒ czas rozpoczęcia nadawania CLIP FSK- czas, po którym serwer będzie 
nadawał CLIP FSK do aparatu;

⇒ wylogowanie  po  czasie  -  czas,  po  którym  nastąpi  automatyczne 
wylogowanie  abonenta wirtualnego, zalogowanego funkcją 784 „tel” kod. 
Odliczanie  czasu  rozpoczyna  się  zawsze  po  odłożeniu  słuchawki. 
Po każdym podniesieniu słuchawki czas liczony jest od nowa;

⇒ czas holdu - czas działania funkcji HOLD; po upływie tego czasu serwer 
przywróci zawieszoną rozmowę;

⇒ gorąca linia -  czas,  po którym serwer zestawi połączenie z „gorącą linią 
miejską”;
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 9.6 CTI i CPR

PCTI -  praca serwera z protokołem PCTI.  Pole PCTI oraz wszystkie  komendy 
obok muszą być zaznaczone, aby serwer współpracował z systemem PLATAN CTI. 
Dodatkowo  dla  poprawnego  działania  Klienta  CTI  zainstalowanego  na 
komputerach  użytkowników,  muszą  być  odblokowane  na  firewallu  porty  TCP 
i UDP 1000.  PCTI  to  protokół  pomocniczy  dla  systemów  CRM  a  opis  tego 
protokołu można uzyskać kontaktując się z Działem Handlowym.

 9.7 Połączenia

W polu Połączenia zwrotne konfiguruje się usługi serwera -  Zwrotne połączenia 
miejskie oraz Przekazanie połączenia miejskiego na inną LM.

⇒ Numer  dostępowy -  tu  wpisujemy  numer  dostępowy  do  usługi, 
który abonent dzwoniący z zewnątrz do serwera musi podać na zapowiedzi 
DISA. Numer ten nie może pokrywać się z innymi numerami w serwerze. 

⇒ Hasło -  max.  ośmiocyfrowe  hasło,  które  dodatkowo zabezpiecza  dostęp 
do usługi nieautoryzowanym osobom. 

⇒ + numer abonenta i kod dostępu - najbezpieczniejsze korzystanie z usługi 
Zwrotne  połączenia  miejskie.  Opcja  włącza  indywidualne  rozliczenia 
zwrotnych  połączeń  miejskich;  trzeba  tu  podać  swój  numer  wewnętrzny 
oraz  własne  hasło  dostępu  ustawiane  w  oknie:  Inne→Kody  blokowania 
telefonów. Dodatkowo abonent musi mieć nadane uprawnienie do korzystania 
z numeru dostępowego w oknie: Uprawnienia abonentów.

⇒ Wiązka  wyjściowa -  określa  wiązkę  linii  miejskich, przez  którą  będą 
wychodziły zwrotne połączenia miejskie.

⇒ Czas połączenia - ograniczenie czasowe na połączenia zwrotne.
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Połączenia  zamawiane -  w  tych  polach  można  dostosować  działanie 
funkcji  Zamawianie  połączenia (funkcje  *92,  *94,  *95  -  opisane  w  Instrukcji 
obsługi serwera).
⇒ ilość powtórzeń - określamy ile razy serwer ma zestawiać połączenie z numerem 

miejskim w przypadku zajętości lub gdy abonent miejski nie odbiera wywołania;
⇒ co ile powtarzać - określamy co ile minut serwer ma zestawiać połączenie 

z numerem miejskim.
⇒ oczekiwanie na 400Hz - parametr przydatny w przypadku nieprawidłowego 

działania  linii  miejskiej.  Gdy zdarzy się  taka  sytuacja,  że  po  zamówieniu 
połączenia  z  danym  numerem  nie  przychodzi  od  niego  sygnał  zajętości 
lub zwrotny   sygnał  dzwonienia  (np.  LM  odłączona),  to  po  ustawionym 
tu czasie  serwer  rozłączy  takie  połączenie  aby  zwolnić  abonenta 
wewnętrznego.

⇒ przywołanie  do  połączenia -  czas  przywołania  abonenta  wewnętrznego 
do połączenia z czekającym już abonentem miejskim.

W  polu  połączenia  wewnętrzne można  wybrać  zapowiedź  słowną 
lub melodię dla:
⇒ połączeń przekazywanych -  zapowiedź, którą będzie słyszał w słuchawce 

abonent, którego połączenie jest przekazywane
⇒ funkcji budzenie - zapowiedź jaką usłyszy w słuchawce abonent, do którego 

zadzwoni serwer z funkcją „budzenie”.

W polu modem wewnętrzny konfiguruje się:
⇒ numer modemu wewnętrznego, tj. numer wewnętrzny oraz przynależność 

do  Grupy  abonenckiej.  Należy  zadbać,  aby  do  tej  Grupy  abonenckiej 
był dostęp z DISA lub z DDI ().

⇒ kod dostępu do modemu - wpisuje się kod dostępu, który jest wymagany 
podczas nawiązywania połączenia z modemem wewnętrznym.
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W  polu  sposób  wyświetlania  numeru  na  aparatach  systemowych określamy 
czy prezentacja numeru dzwoniącego na aparacie systemowym będzie wyświetlana 
na przemiennie z opisem, czy w sposób ciągły.
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 10 Administracja

 10.1 Obsada

W zakładce Obsada znajduje się wizualizacja obsady fizycznej pakietów w serwerze 
Libra  oraz  za  pomocą  pola  obsada  logiczna  możemy  zdefiniować  ręcznie 
rozmieszczenie pakietów w jednostkach serwera. Do dyspozycji są następujące karty:

• LOC4 – karta 4 linii wewnętrznych analogowych
• LOC8 – karta 8 linii wewnętrznych analogowych
• DSYS4 – karta 4 linii wewnętrznych systemowych
• DSYS8 – karta 8 linii wewnętrznych systemowych
• LIN2 – karta 2 linii miejskich analogowych
• LIN4 – karta 4 linii miejskich analogowych
• LIN6 – karta 6 linii miejskich analogowych
• PRA1 – karta łącza ISDN PRA (30B+D)
• BRA2 – karta 2 łączy ISDN BRA (2B+D)
• BRA4 – karta 4 łączy ISDN BRA (2B+D)
• BRA2 – karta 2 łączy ISDN BRA (2B+D)
• BRA6 – karta 6 łączy ISDN BRA (2B+D)
• GSM1– karta 1 linii miejskiej GSM
• GSM2 – karta 2 linii miejskich GSM
• GSM3 – karta 3 linii miejskich GSM
• GSM4 – karta 4 linii miejskich GSM.
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 10.2 Sieć

Ustawienia interfejsu Ethernet (LAN) serwera Libra dostępne są w oknie Sieć (menu 
Administracja). Domyślne ustawienia są następujace:

• adsres IP: 192.168.1.250
• maska podsieci: 255.255.255.0
• brama domyślna: 192.168.1.1

Niezbędne  dane  konfiguracyjne  uzyskasz  u  administratora  sieci 
komputerowej.

 10.3 Data i czas

Okno pozwalające na ustawienie czasu serwera poprzez synchronizację z serwerem 
czasu  SNTP,  CLIP  połaczenia  przychodzącego  lub  komputerem  podłączonym 
do serwera.
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 10.4 Statystyka połączeń

Funkcja  pozwala  ocenić  wielkość  i  proporcje  natężenia  ruchu  przychodzącego 
i wychodzącego  na  poszczególnych  liniach  miejskich  (górna  część  okna)  oraz 
ocenić  aktywność  dzwonienia  lub  odbierania  połączeń  przez  abonentów 
wewnętrznych  (dolna  część  okna).  W  oknie  Statystyka  połączeń  znajduje 
się zestawienie  wszystkich  przychodzących  i  wychodzących  rozmów 
telefonicznych  zrealizowanych  po  ostatnim  zerowaniu  serwera  lub  zerowaniu 
statystyki. 

⇒ przychodzące -  liczba  wszystkich  połączeń  przychodzących  z  miasta
z podziałem na czas, po którym odebrano rozmowę;

⇒ przychodzące odebrane - liczba połączeń przychodzących odebranych;
⇒ wychodzące - liczba zajęć poszczególnych linii miejskich przy połączeniach 

wychodzących;
⇒ wychodzące  zaliczone -  liczba  zaliczonych  w  taryfikatorze  połączeń 

wychodzących liniami miejskimi.

Przed otwarciem okna należy połączyć się zerwerem i odebrać  konfigurację 
z serwera).  W  przeciwnym  razie  w  oknie  mogą  zostać  wyświetlone 
nieaktualne  informacje.

 10.5 Raport z serwera

Zakładka,  w  której  możemy  sprawdzić  informacje  o  1024  ostatnich  zdarzeniach 
na serwerze.
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 10.6 Zmiana hasła

W oknie Zmiana hasła można zmienić hasło dostępowe do serwera Libra.

 10.7 Zarządzaj

W  zakładce  Zarządzaj można  zapisać  kopię  bezpieczeństwa  (backup),  wczytać 
zapisaną wcześniej  konfigurację  oraz  można dokonać aktualizacji  oprogramowania 
online lub z pliku.
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Reset aplikacji – reset aplikacji LibraWEB.
Reset serwera – reset serwera.

 10.8 Informacje o serwerze

Okno zawierające podstawowe informacje o serwerze tj.:
• wersja oprogramowania
• numer fabryczny
• identyfikator
• rozmieszczenie modułów.
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 11 Aparaty cyfrowe

 11.1 Książki telefoniczne aparatów cyfrowych

W  oknie  Książki  telefoniczne  aparatów  systemowych  możemy  zdefiniować 
do 32 książek telefonicznych. W każdej książka telefoniczna może zawierać do 32 
numerów miejskich.

 11.2 Zestawy przycisków

Dla podłączonych  aparatów systemowych  oraz  konsol  należy przydzielić  jeden 
z 32-óch zestawów przycisków i diod LED. Dokonuje się tego w oknie programu: 
Abonenci → Uprawnienia. 

Zestawy  określają  sygnalizację  diod  oraz  działanie  przycisków. 
Pod przyciskiem można zapisać funkcję serwera, numer wewnętrzny lub miejski. 

Można skorzystać również z ustawień fabrycznych wciskając przycisk Domyślne.
W pozycjach można wpisać numery 30 cyfrowe.
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Istnieje możliwość samodzielnej konfiguracji ustawień przycisków i diod 

przez  użytkownika  z  klawiatury  aparatu  systemowego.  W  związku  z  tym, 
aby zachować ustawienia użytkownika, należy przed każdą edycją tych Zestawów 
odebrać konfigurację serwera, ponieważ każde wysłanie konfiguracji do serwera 
spowoduje zastąpienie ustawień użytkownika ustawieniami w programie.

Jeśli kilka aparatów systemowych lub konsol ma przypisany ten sam Zestaw, 
wówczas każda zmiana ustawień przycisków lub diod przez użytkownika 
na klawiaturze jednego z tych urządzeń - zmieni ustawienia dla wszystkich 

pozostałych, korzystających z tego samego Zestawu.
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 12 Taryfikacja – Grosik

 12.1 Kierunki

W oknie Kierunki należy zdefiniować przefiksy na podstawie których będą naliczane 
koszty przeprowadzonych rozmów.

 12.2 Zestawy prefiksów

W oknie zestawy prefiksów należy zdefiniować grupy prefiksów, które zostaną zostaną 
wykorzystane przy definiowaniu taryfikatora.

W celu stworzenia nowego zestawu przefiksów należy nadać nazwę i zaakceptować 
przyciskiem dodaj.

Następnie  dla  zestawu  nalezy  przypisać  Kierunki (tablice  prefiksów)  np.  GSM, 
Międzynarodowe, itp. oraz kwoty za połączenie.
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 12.3 Taryfikator

W oknie  Taryfikator  można dodać/usunąć  taryfikator.  Aby zdefiniować  taryfikator 
ustawiamy  czy  taryfikator  będzie  obowiązywał  całą  dobę  –  w  tym  celu  należy 
dla taryfikatora  ustawić  opcję  aktywność  jako  Dzień lub  będzie  obowiązywał 
w określonych godzinach – w tym celu należy dla taryfikatora ustawić aktywność 
jako Godziny. 
Dla  aktywności  Dzień w kolumnie  dzień  można przypisać  jeden  z  trzech  trybów 
sobota, niedziela lub święta.
Dla  aktywności  Godziny  w  kolumnie  godziny  definiujemy  czas  rozpoczęcia 
i zakończenia obowiązywania taryfikatora.
W kolumnie prefix przypisujemy z listy rozwijalnej jeden z wcześniej przygotowanych 
zestawów prefiksów.

 12.4 Przypisania

W  oknie  Przypisania  należy  ustawić  wybrany  z  listy  rozwijalnej  wcześniej 
zdefiniowany Taryfikator.
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 12.5 Preselekcja

W  zakładce  preselekcja  można  ustawić  taryfikację  dla  połączeń  wykonanych 
z wykorzystaniem prefiksu dowolnego operatora, np. 1033, 1044, inne.

 12.6 Raport połączeń

W oknie raport połaczeń znajduje się wykaz wykonanych połaczeń przez abonentów 
wewnętrznych wraz z naliczonymi kosztami rozmów po zdefiniowaniu i przypisaniu 
taryfikatorów do linii miejskich.

 12.7 Eksport / Import

Okno  umożliwiające  wyeksportowanie  /  zaimportowanie  przygotowanych 
wcześniej taryfikatorów.
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 13 Słowniczek:

DTMF (ang.  Dual  Tone  Multi  Frequency) to  nazwa  sygnalizacji  tonowej  używanej
w urządzeniach telefonicznych. Inna nazwa: TouchTone®. DTMF jest przykładem zastosowania 
modulacji MFSK (kluczowania wieloczęstotliwościowego).

DISA (ang.  Direct  Inward  System  Access)  to  nazwa  usługi  w  systemach 
telekomunikacyjnych  PBX polegająca  na tym,  że  można  zadzwonić  na numer  abonenta  
wewnętrznego bez pośrednictwa telefonistki.
Abonent  zewnętrzny  po  połączeniu  z  serwerem  PBX  słyszy  słowną  zapowiedź 
przygotowaną  przez  właściciela  serwera  i  w  trakcie  odsłuchania  tego  komunikatu 
lub po jego  zakończeniu  wybranie  żądanego  numeru  wewnętrznego  za  pomocą  aparatu 
z wybieraniem tonowym DTMF.
Wadą systemu jest to, że abonent wzywający płaci za połączenie od momentu zgłoszenia 
się urządzenia DISA, a więc za czas oczekiwania na podniesienie słuchawki po wybraniu 
numeru wewnętrznego.

DDI (ang.  Direct  Dial-In  (Europa)  lub  Direct  Inward  Dialing  (USA)  to  nazwa  usługi  
w systemach  telekomunikacyjnych  PBX  polegająca  na  tym,  że  można  zadzwonić 
bezpośrednio na numer abonenta wewnętrznego.
Abonent  serwera  PBX otrzymuje  od  operatora  co  najmniej  10  numerów telefonicznych 
i każdy  z  nich  jest  przypisywany  różnym  abonentom  wewnętrznym  i.  Przykładowo 
przy numeracji 7-cyfrowej abonent otrzymuje 100 numerów z zakresu 1234500 do 1234599. 
wtedy 12345 jest numerem serwera a 2 ostatnie cyfry są numerem abonenta wewnętrznego. 
Możliwe jest też numeracja DDI na jednej lub trzech ostatnich cyfrach (wtedy abonent może 
otrzymać 10 lub 1000 numerów). Połączenie pomiędzy serwerem PBX a centralą operatora 
realizowane jest najczęściej za pomocą linii ISDN.
Zaletami DDI jest:
Pozwala  wyeliminować  konieczność  połączenia  za  pomocą  telefonistki  na  serwerze 
lub za pomocą dodatkowego numeru wewnętrznego. 
Jest  tańsze  niż  zakupienie  tylu  linii  telefonicznych  od  operatora  ilu  mamy  abonentów 
wewnętrznych. Przykładowo mając do dyspozycji 100 numerów DDI płacimy operatorowi 
tylko za kilka linii. 

CLIP (Calling  Line  Identification  Presentation)  to  usługa  polegająca  na  prezentowaniu 
na wyświetlaczu Twojego telefonu (lub specjalnej przystawki do telefonu) numeru osoby 
dzwoniącej do Ciebie. Usługę udostępniają sieci stacjonarne oraz sieci komórkowe.

CLIR (ang.: Calling Line Identification Restriction) to blokada prezentacji numeru 
osoby dzwoniącej.  Dzięki usłudze CLIR, numer abonenta inicjującego połączenie 
nie będzie prezentowany nawet wówczas, gdy ktoś korzysta z usługi identyfikacji 
numeru (CLIP).

MSN (ang. Multiple Subscriber Number) to  nazwa usługi  występująca przy liniach 
telefonicznych ISDN.
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Polega ona na tym, że do jednego terminala ISDN można podłączyć kilka (co najwyżej 8)  
urządzeń  (aparat  telefoniczny,  modem,  faks)  i  przypisać  każdemu  z  nich  inny  numer 
telefoniczny.
Zaletami MSN jest:
⇒ Pozwala wyeliminować konieczność połączenia za pomocą telefonistki na serwerze 

lub za pomocą dodatkowego numeru wewnętrznego. 
⇒ Jest tańsze niż zakupienie tylu linii telefonicznych od operatora ilu mamy abonentów 

wewnętrznych.  Przykładowo  mając  do  dyspozycji  5  numerów  MSN  płacimy 
operatorowi tylko za jedną linię ISDN i ewentualnie za 4 dodatkowe numery MSN 
czyli znacznie mniej niż za 5 linii.

Prefiks (inna  pisownia:  prefix)  jest  to  ciąg  cyfr  o  postaci  10XX  lub  10XXX 
(gdzie X to dowolne  cyfry)  identyfikujący  danego  operatora  telekomunikacyjnego. 
Operatorzy  telekomunikacyjni  i  realizowane  przez  klientów tych  operatorów połączenia 
telekomunikacyjne,  są  identyfikowane  w  sieciach  telekomunikacyjnych  poprzez  nadany 
prefiks.  W nomenklaturze  urzędowej  prefiks  jest  nazywany numerem dostępu  do  sieci.  
Prefiksy  umożliwiają  w  pewnym  sensie  komunikację  pomiędzy  klientami  a  sieciami 
telekomunikacyjnymi  (których  właścicielami  są  operatorzy  telekomunikacyjni),  klient 
wskazuje  w  tym  przypadku  poprzez  prefiks,  przez  sieć  którego  operatora 
ma być zrealizowane połączenie. 
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