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Przeznaczenie programów

aawansowane oprogramowanie komputerowe, daje szerokie możliwości dostosowania 
central  telefonicznych  do  złożonych  wymagań  i  potrzeb  użytkowników.  Jest 

narzędziem  umożliwiającym  konfigurację  centrali  podczas  instalacji,  a  w  okresie 
eksploatacji  dokonywanie  zmian  oraz  pozwalającym  prowadzić  szczegółową  kontrolę  
i analizę kosztów rozmów telefonicznych.

Z
Dostarczone  z  centralą  programy  stanowią  zestaw  uniwersalny,  pozwalający  zarządzać 
wieloma centralami i to zarówno lokalnie (połączenie centrali z komputerem kablem RS) 
jak i zdalnie, łączem modemowym lub poprzez sieć LAN.

Zestaw składa się z programów:

• DoCent® – Konfiguracja centrali, służący do kompletnego  zaprogramowania 
centrali  (organizacji  ruchu  telefonicznego,  uprawnień  abonentów,  dostępnych 
usług,  linii  miejskich,  parametrów sprzętowych).  Program obsługuje centrale 
PLATAN: Alfa plus, Beta i Delta 

• BilCent® – Analiza billingu i kosztów rozmów, umożliwiający odczyt danych 
o  połączeniach,  analizę  kosztów  dla  poszczególnych  abonentów  i  grup 
abonenckich, tworzenie zestawień, a także wydruki.
Program obsługuje  centrale  PLATAN:  Alfa plus,  Beta,  Delta,  Cyfra 200, 
Micra,  Sigma,  Optima,  Cyfra 50,  Progres 40,  Classic 12,  Classic ISDN, 
Solo 5P.

ver. 3.26.014



Instrukcja programu DoCent®  ver. 3.26.xx

Spis treści instrukcji programu DoCent®
1.WSTĘP.....................................................................................................9
1.1.Elementy programu.............................................................................9
1.2.Wymagania sprzętowe......................................................................10
1.2.1.Komputer..........................................................................................10
1.2.2.Modem..............................................................................................10
2.POCZĄTEK PRACY Z PROGRAMEM...................................................11
2.1.Instalacja............................................................................................11
2.2.Uwagi wstępne...................................................................................12
2.3.Pierwsza konfiguracja centrali..........................................................12
2.4.Wybór centrali....................................................................................13
2.5.Skrócona instrukcja konfiguracji centrali Alfa plus / Beta     .....13
2.6.Skrócona instrukcja konfiguracji centrali Delta     ..........................18
3.FUNKCJE PROGRAMU.........................................................................22
3.1.Elementy okna głównego programu................................................22
3.2.MENU – Plik........................................................................................22
3.2.1.Tworzenie nowej konfiguracji............................................................23
3.2.2.Otwieranie konfiguracji......................................................................23
3.2.3.Zapisywanie konfiguracji...................................................................24
3.2.4.Odczyt z centrali [Ctrl+R]..................................................................24
3.2.5.Pełny odczyt z centrali     ..................................................................25
3.2.6.Przesyłanie konfiguracji do centrali...................................................25
3.2.7.Parametry wydruku...........................................................................25
3.2.8.Zasoby systemu................................................................................26
3.2.9.System..............................................................................................27

3.2.9.1.Status połączenia..........................................................................27
3.2.9.2.Budowa centrali...     ......................................................................27
3.2.9.3.Data i czas w centrali.....................................................................28
3.2.9.4.Oprogramowanie centrali... ...........................................................29
3.2.9.5.Aktualizacja oprogramowania... ....................................................29
3.2.9.6.Nagrywanie plików dźwiękowych...     ...........................................32
3.2.9.7.Aktualizacja oprogramowania karty VoIP...    ...............................32
3.2.9.8.Zarządzaj centralami.....................................................................33
3.2.9.9.Właściwości centrali... [Alt]+[Enter]...............................................35
3.2.9.10.Zabezpieczenia systemu.............................................................41

3.2.10.Wprowadź hasło   [F9]....................................................................42
3.2.11.Cofnij hasło   [F9]............................................................................43
3.2.12.Koniec.............................................................................................43
3.3.MENU – Edycja...................................................................................43
3.3.1.Polecenie: Cofnij [Ctrl+Z]..................................................................43
ver. 3.26.01 5



Instrukcja programu DoCent®  ver. 3.26.xx
3.3.2.Polecenie: Wytnij [Ctrl+X].................................................................43
3.3.3.Polecenie: Kopiuj [Ctrl+C].................................................................43
3.3.4.Polecenie: Wklej [Ctrl+V]..................................................................44
3.3.5.Przyspieszanie procesów edycjnych.................................................44
3.4.MENU – Definicje...............................................................................45
3.4.1.Plan numeracji centrali......................................................................45
3.4.2.Parametry sprzętowe........................................................................47

3.4.2.1.Zakładka: Parametry czasowe pakietów.......................................47
3.4.2.2.Zakładka: DISA..............................................................................48
3.4.2.3.Zakładka: Bramofon.......................................................................49
3.4.2.4.Zakładka: Automatyczne zestawianie połączeń............................50
3.4.2.5.Zakładka: Parametry sygnalizacji DTMF.......................................51
3.4.2.6.Zakładka: Parametry obsługi linii miejskich...................................52
3.4.2.7.Zakładka: Parametry globalne.......................................................53
3.4.2.8.Zakładka: Rytm dzwonienia aparatów tradycyjnych......................55
3.4.2.9.Zakładka: Rytm dzwonienia aparatów systemowych....................57
3.4.2.10.Zakładka: Rytm sygnalizacji 400Hz.............................................58
3.4.2.11.Zakładka: Logowanie z zewnątrz.................................................60
3.4.2.12.Zakładka: Powiadomienia o alarmach     .................................61
3.4.2.13.Zakładka: Rejestracja połączeń     ..............................................61

3.4.3.Przełączanie trybów..........................................................................62
3.4.3.1.Zakładka: Ustawienia.....................................................................63
3.4.3.2.Zakładki: Pon. – Niedziela, Dni robocze, Dni wolne, Święta.........64
3.4.3.3.Zakładki: Kalendarz świąt, Kalendarz dni wolnych........................65

3.4.4.Tablice uprawnień.............................................................................67
3.4.4.1.Tablica uprawnień..........................................................................68

3.4.5.Powiadamianie o alarmach     .......................................................69
3.4.5.1.Polecenie: Dodaj (osobę powiadamianą)......................................71
3.4.5.2.Polecenie: Edytuj (osobę powiadamianą).....................................72
3.4.5.3.Polecenie: Usuń (osobę powiadamianą).......................................72
3.4.5.4.Polecenie: Rezygnacja..................................................................72
3.4.5.5.Polecenie: Powrót..........................................................................72

3.4.6.Skrzynki głosowe     ..........................................................................72
3.4.6.1.Zakładka: Parametry (skrzynek głosowych)     .............................73
3.4.6.2.Zakładka: Skrzynki osobiste    ......................................................74
3.4.6.3.Zakładka: Skrzynki grupowe    ......................................................75
3.4.6.4.Zakładka: Nadzór skrzynek grupowych    .....................................76

3.4.7.Niskie koszty połączenia (LCR).........................................................77
3.4.7.1.Zasada działania............................................................................77
3.4.7.2.Korzystanie z LCR.........................................................................77
3.4.7.3.Tablica prefiksów LCR...................................................................78

3.4.8.Konfiguracja urządzeń systemowych     ............................................85
3.4.8.1.Tworzenie standardowej konfiguracji     ........................................85
3.4.8.2.Ręczna konfiguracja przycisków aparatu systemowego     ...........86

ver. 3.26.016



Instrukcja programu DoCent®  ver. 3.26.xx
3.4.8.3.Ręczna konfiguracja przycisków konsoli     ...................................87

3.4.9.Infolinie     .........................................................................................88
3.4.10.Automatyczna Dystrybucja Ruchu – ACD     ...................................95
3.5.MENU – Widok...................................................................................96
3.5.1.Paski narzędzi... ...............................................................................97
3.5.2.Pasek statusu...................................................................................97
3.5.3.Dopasowanie szerokość ramek........................................................97
3.5.4.Konfiguracja sprzętowa (Alt+S).........................................................97

3.5.4.1.Lokalizacja (położenie pakietu).....................................................99
3.5.4.2.Typy pakietów..............................................................................100
3.5.4.3.Polecenie: Właściwości pakietu     ..........................................100
3.5.4.4.Polecenie: Właściwości pakietu    ...............................................101

3.6.Administrowanie centralą...............................................................111
3.6.1.Linie abonenckie (Alt+1)..................................................................111

3.6.1.1.Pole: Opis....................................................................................113
3.6.1.2.Pole: Numer.................................................................................114
3.6.1.3.Pole wyboru: Aktywność abonenta..............................................114
3.6.1.4.Pole: Numer przycisku na nPW    ............................................114
3.6.1.5.Pole: Dostępne usługi..................................................................115
3.6.1.6.Pole wyboru: Kategoria abonenta................................................115
3.6.1.7.Pole: Dane dla kategorii abonenta..............................................117
3.6.1.8.Pole wyboru: Uprawnienia abonenta...........................................118
3.6.1.9.Pole: Tablica uprawnień..............................................................119
3.6.1.10.Pole: Dostępne linie (CM)..........................................................119
3.6.1.11.Pole: Dostępne linie miejskie (wiązka I i II)...............................119
3.6.1.12.Parametr: Aparat systemowy     ............................................120
3.6.1.13.Pole wyboru: Programowanie centrali.......................................121
3.6.1.14.Pole wyboru: Obwód dzwonienia aparatu.................................121
3.6.1.15.Pole: Dozwolona grupa abonentów wewnętrznych...................121

3.6.2.Linie miejskie (Alt+2).......................................................................122
3.6.2.1.Pole: MSN....................................................................................124
3.6.2.2.Pole: Opis portu...........................................................................125
3.6.2.3.Pole: Numer.................................................................................125
3.6.2.4.Pole wyboru: Aktywność linii........................................................125
3.6.2.5.Pole: Dostęp do Centrali Miejskiej...............................................125
3.6.2.6.Pole wyboru: Typ wybierania    ................................................126
3.6.2.7.Pole: Grupa wspólnego wywołania..............................................126
3.6.2.8.Pole wyboru: Usługa DISA..........................................................126
3.6.2.9.Pole wyboru: Uzyskanie połączenia............................................128
3.6.2.10.Pole: Automatyczny transfer FAX..............................................128
3.6.2.11.Pole: Dostępni abonenci z DISA...............................................129
3.6.2.12.Pole wyboru: Taryfikacja według teletaksy................................129
3.6.2.13.Pole: Cena impulsu teletaksy....................................................130
3.6.2.14.Pole wyboru: Rejestracja symboli DTMF...................................130

3.6.3.Grupy abonenckie (Alt+3)...............................................................130

ver. 3.26.01 7



Instrukcja programu DoCent®  ver. 3.26.xx
3.6.3.1.Pole: Nazwa grupy abonenckiej..................................................131
3.6.3.2.Lista: Abonenci............................................................................132

3.6.4.Grupy wspólnego wywołania (Alt+4)................................................132
3.6.4.1.Abonent pośredniczący – GWW „AWIZO”..................................135
3.6.4.2.Pole: Nazwa grupy.......................................................................135
3.6.4.3.Pole: Numer grupy.......................................................................135
3.6.4.4.Lista: Członkowie grupy...............................................................136
3.6.4.5.Polecenie: Strategia dystrybucji dzwonków.................................136

3.6.5.Grupy linii miejskich (Alt+5).............................................................137
3.6.5.1.Pole: Nazwa grupy.......................................................................140
3.6.5.2.Lista: Członkowie grupy...............................................................140
3.6.5.3.Polecenie: DDI.............................................................................140

3.6.6.Numery alarmowe (Alt+6) – książka telefoniczna............................143
3.6.7.Dostęp do usług centrali (Alt+7)......................................................144
3.6.8.Przenoszenie wywołań abonentów     .............................................147
3.6.9.Konfiguracja wyposażeń VoIP     ....................................................148
3.6.10.Opcje programu............................................................................150

3.6.10.1.Zakładka: Widoki i okna konfiguracji.........................................150
3.6.10.2.Zakładka: Grupy abonenckie.....................................................152
3.6.10.3.Zakładka: Grupa „Awizo”...........................................................154
3.6.10.4.Zakładka: Grupa linii miejskich..................................................155
3.6.10.5.Zakładka: Ostrzeżenia i błędy....................................................156

3.7.MENU – Okno...................................................................................157
3.7.1.Uporządkowanie.............................................................................157

3.7.1.1.Polecenie: Uporządkuj standardowo...........................................157
3.7.1.2.Polecenie Uporządkuj w kaskadę................................................157
3.7.1.3.Polecenie: Uporządkuj poziomo..................................................157
3.7.1.4.Polecenie: Uporządkuj pionowo..................................................158
3.7.1.5.Polecenie: Uporządkuj ikony.......................................................158

3.7.2.Wynik weryfikacji (konfiguracji).......................................................158
3.8.MENU – Pomoc................................................................................159
3.8.1.Spis treści.......................................................................................159
3.8.2.Wiadomości ...................................................................................159
3.8.3.Informacje o producencie................................................................160

ver. 3.26.018



Instrukcja programu DoCent®  ver. 3.26.xx

1. WSTĘP
1.1.Elementy programu
W programie DoCent® programować możemy między innymi:

• numery katalogowe portów abonenckich – numerację wewnętrzną abonentów
• indywidualne kody dostępu do linii miejskich (do 6 cyfr)
• numery MSN/DDI (dla central wyposażonych w pakiety ISDN)
• kody dostępu do usług (do 6 cyfr)
• stan portów abonenckich i miejskich (aktywny/zablokowany)
• kierowanie wywołań z linii miejskich
• parametry funkcji DISA
• szczegółowe parametry linii miejskich
• uprawnienia  abonentów do „wyjścia  na miasto” i  osiągania  określonych  grup 

abonentów wewnętrznych
• uprawnienia abonentów do usług centrali
• przenoszenie wywołań abonentów na inny numer wewnętrzny lub miejski
• przyporządkowanie aparatów systemowych poszczególnym portom abonenckim
• tryby pracy centrali (kalendarz świąt i dni wolnych)
• centralową książkę telefoniczną (numery alarmowe)
• dialer alarmowy
• parametry sprzętowe takie jak:

− rytmy dzwonków
− rytmy sygnalizacji 400 Hz
− czas trwania sygnału FLASH

• parametry czasowe różnych funkcji centrali
• parametry poczty głosowej (tylko Alfa plus wyposażona w pakiet APSG)
• parametry tablicy  LCR (Delta, a centrale Alfa plus  i  Beta wyposażone w pakiet 

CLIP FSK)
Komunikację pomiędzy komputerem a centralą zapewnia kabel o standardowej długości  
~5 m, dostarczany z centralą (w razie potrzeby,  może być dłuższy,  jednak nie powinien 
przekraczać 25 m Alfa plus i Beta, oraz 15 m Delta), zestaw modemów lub sieć LAN.
W dalszej części instrukcji, jeżeli nie zaznaczono inaczej, opisy będą odnosiły się do programu 
zadedykowanemu dla wszystkich central Alfa plus, Beta i Delta.
Tam,  gdzie  występują  różnice,  akapit  (bądź  tytuł  rozdziału)  zaznaczono  wyróżniajacym 
symbolem:  gdy dotyczy wyłącznie centrali Alfa plus, symbolem  – Bety. Jeżeli pojawi się 
znak , to informacja dotyczy wyłącznie cyfrowej centrali Delta.  
Jeżeli  szerszy  opis (uzpełnienie)  znajduje  się  w  innym  miejscu  instrukcji,  wprowadzono 
symbole:  (objaśnienie dalej), lub:  (objaśnienie uprzednio). 

Uwaga, to znak umieszczony na marginesie: 
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1.2.Wymagania sprzętowe
1.2.1.Komputer
Program  DoCent® instaluje  się  na  komputerze,  stacjonarnym lub  przenośnym (laptop), 
spełniającym minimalne wymagania:
procesor Pentium 133
system operacyjny Windows 95
30 MB na dysku twardym
wolny port szeregowy RS 232
stację CD
Łącze szeregowe komputera należy dołączyć kablem dostarczanym razem z centralą.
W trakcie  eksploatacji  centrali,  w  szczególności  do  przeprowadzania  analiz  i  rozliczania 
połączeń telefonicznych,  niezbędnym wyposażeniem dodatkowym komputera  jest  drukarka, 
a  dla  archiwizowania  danych  –  również  stacja  nagrywania  płyt  CD.  Dla  komputerów 
przenośnych, które nie posiadają złącza RS oferujemy interfejs USB-RS.

1.2.2.Modem
Centrala Alfa plus, Beta i Delta współpracuje z  modemami  zewnętrznymi,  umożliwiającymi 
zdalne zarządzanie centralą. 
Wygodnie jest, gdy modem zainstalowany przy centrali posiada wyjście do telefonu, (telefon jest 
potrzebny do  komunikacji  z  obsługą  centrali  w przypadku,  gdy linie  umożliwiające zdalne 
zarządzanie centralami, nie posiadają aktywnej usługi  DISA), jak również zapewniać prędkość 
transmisji z centralą do szybkości 19 200. 
W  celu  zapewnienia  prawidłowej  pracy  zaleca  się  stosowanie  wyłącznie  modemów 
rekomendowanych przez producenta centrali i wstępnie przygotowanych do współpracy z centralą. 
Producent nie gwarantuje współpracy systemu  DoCent® i BilCent® z dowolnymi typami 
modemów, a w szczególności z modemami wewnętrznymi.
Modem z centralą (gniazdem RS) łączony jest poprzez specjalne kabel ze złączem przejściowym 
(K443) produkcji PLATAN . Do modemu należy doprowadzić linię wewnętrzną centrali. 
Dla linii tej należy zdefiniować w programie DoCent® odpowiedni profil usług. Dostęp 
do usług centrali
Możliwe jest również podłączenie modemu bezpośrednio do linii miejskiej.
Najlepsze  wyniki  są  osiągane,  jeżeli  modem  przy  komputerze  jest  również  modemem 
zewnętrznym,  tego  samego  typu  lub  przynajmniej  tego  samego  producenta,  co  modem 
zastosowany przy centrali. 

ver. 3.26.0110



Instrukcja programu DoCent®  ver. 3.26.xx

2. POCZĄTEK PRACY Z PROGRAMEM
2.1.Instalacja
Program DoCent® dostarczany jest na płycie CD ROM, łącznie  z centralą (na zamówienie, 
dostępna jest wersja dyskietkowa). Program jest samo rozpakowujący się, procedura jego instalacji 
rozpoczyna się po uruchomieniu  setup.exe. Pojawi się wówczas Kreator Instalacji  PLATAN 
DoCent®, który ułatwi dalszą instalację. W jednym z pierwszych kroków należy zapoznać 
się z treścią Umowy licencyjnej:

UMOWA LICENCYJNA

Niniejszy dokument, zwany dalej LICENCJĄ, zawiera postanowienia dotyczące warunków 
użytkowania instalowanego oprogramowania. Kontynuowanie instalacji oznacza 

akceptację jej warunków.

PLATAN Sp. z o.o. oświadcza, że jest właścicielem pakietu oprogramowania PLATAN® 

DoCent (zwanego dalej PROGRAMEM), w tym praw autorskich do PROGRAMU. 
PLATAN Sp. z o.o. przekazuje kopię PROGRAMU osobie/firmie/instytucji,  zwanej dalej 
UŻYTKOWNIKIEM,  który  ma  prawo  do  korzystania  z  PROGRAMU  z  zachowaniem 
poniższych zasad:
1.UŻYTKOWNIK  nabywa  prawa  do  korzystania  z  PROGRAMU  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem,  tj.  do obsługi  cyfrowej  centrali  telefonicznej  Delta,  lub jednej  z central 
analogowych  Alfa,  Beta,  Alfa+,  wraz  z  zakupem  centrali.  Dopuszcza  się  używanie 
programu do nieodpłatnych prezentacji i szkoleń.
2.PROGRAM  jest  przekazywany  UŻYTKOWNIKOWI  do  jego  wyłącznego  użytku. 
Dzierżawa  lub  najem  PROGRAMU,  dokumentacji  lub  ich  kopii  osobom  trzecim  są 
niedozwolone.  Przekazywanie  praw użytkowania  PROGRAMU  jest  dopuszczalne  tylko 
przy  jednoczesnym  przekazaniu  niniejszej  licencji  i  jej  akceptacji  przez  nowego 
UŻYTKOWNIKA,  przekazaniu  wszystkich  kopii  PROGRAMU  wraz  z  dokumentacją, 
a także powiadomieniu o tym fakcie firmy  PLATAN.  Przeniesienie praw do użytkowania 
PROGRAMU dotyczy również wszystkich nowszych wersji i uaktualnień.
3.UŻYTKOWNIK  nie  ma  prawa  do  modyfikacji,  zmiany  struktury,  deassemblowania 
PROGRAMU, zastosowania PROGRAMU lub jego części w innym oprogramowaniu.
4.Wszelkie  publikacje  wykorzystujące  PROGRAM  (lub  jego  elementy)  wymagają 
zachowania praw autorskich i zgody firmy PLATAN.
5.PLATAN może dochodzić swoich roszczeń w przypadku naruszenia niniejszej licencji w 
zakresie i w sposób zgodny z polskim prawem.
6.PLATAN nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić 
na skutek stosowania PROGRAMU, w tym również za ewentualną utratę informacji  lub 
straty stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania PROGRAMU.
W  przypadku  wątpliwości  co  do  warunków  użytkowania  PROGRAMU,  UŻYTKOWNIK 
powinien zgłosić się do firmy PLATAN w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

PLATAN Sp. z o.o.
ul. Platanowa 2
81-855 Sopot

Dalsza instalacja programu jest możliwa wyłącznie po zaakceptowaniu warunków Umowy 
licencyjnej.
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Kolejno,  instalator  programu  proponuje  domyślną  ścieżkę  folderu  docelowego 
C: \ Program  Files \ Platan \ Centrale,  której  nie  należy  zmieniać  (gwarantuje  to 
automatyczną,  wzajemną przenaszalność danych  do programu  BilCent®)  oraz informuje  
o wymaganej wolnej przestrzeni na dysku.

Zakończenie procesu instalacji może wymagać restartu komputera.

2.2.Uwagi wstępne
Program DoCent  posiada wbudowany system podpowiedzi dostępny z  MENU – Pomoc 

lub  ikony  .  Treść  instrukcji  należy  traktować  jako  uzupełnienie  zawartych  tam 
informacji szczególnie wszędzie tam, gdzie informacje (w Pomocy) dotyczą centrali Delta.

2.3.Pierwsza konfiguracja centrali
Przed  przystąpieniem do  definiowania  konfiguracji  należy stworzyć  odpowiedni  projekt 
systemu łączności wewnętrznej.  Powinien on  zawierać informacje dotyczące możliwości 
sprzętowych oraz uwzględniać specyfikę i potrzeby firmy.
Podstawowe zagadnienia na tym etapie to:

• określenie numeracji wewnętrznej abonentów. Może to być numeracja fabryczna, 
numeracja  oparta  na  dotychczasowych  przyzwyczajeniach  (centrala  zastępuje 
dotychczas eksploatowaną),  zgodna z numerami pomieszczeń (np.  w hotelach). 
Na  tym  etapie  warto  podjąć  decyzję,  czy  pozostawić  numery  wewnętrzne 
dwucyfrowe,  czy  zastosować  numerację  trzycyfrową,  co  może  ułatwić 
zaprogramowanie niektórych funkcji centrali (zwolnią się cyfry);

• przydział linii połączeń awaryjnych poszczególnym stanowiskom. Instrukcja 
obsługi centrali;

• określenie sposobu dystrybucji połączeń wychodzących i przychodzących;
• zachowanie się centrali w zależności od typu i pory dnia.
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Program DoCent® pozwala na utworzenie Konfiguracji centrali na dysku komputera, bez 
konieczności  nawiązania  łączności  z  centralą.  Taka  konfiguracja,  jest  oparta  na 
domyślnych, fabrycznych wartościach: wszystkie linie miejskie i abonenckie są włączone, 
mają  nadane  numery  wewnętrzne,  określone  są  kody  dostępu  do  funkcji  usługowych 
centrali  oraz  utworzona  jest jedna  Grupa  linii  miejskich,  zawierająca  wszystkie 
dostępne  linie  miejskie  i  jedna  Grupa  abonentów  wspólnego  wywołania,  nazwana 
„Awizo”, zawierająca jednego abonenta wewnętrznego. W fabrycznej konfiguracji wszyscy 
abonenci  mają  dostęp  do  linii  miejskich  bez ograniczenia,  a  rozmowy przychodzące są 
kierowane na GWW (abonenta) „Awizo”. Funkcja DISA nie jest uaktywniona, komunikat 
powitalny nie został nagrany. Ustawienia te są zdefiniowane dla wszystkich trybów pracy.
Należy odróżnić domyślną (Nową)  konfigurację (tworzoną przez program komputerowy, od 
konfiguracji  fabrycznej  centrali (zakupionego  urządzenia).  Ta  druga  zależy od  wielkości 
centrali, a w szczególności od ilości linii miejskich i abonenckich, wyposażenia dodatkowego 
(np. pakietów wyposażenia aparatów systemowych, modułów teletaksy, itp.). Aby upewnić się, 
jak  nowa  centrala  została  zaprogramowana  u  producenta,  zaleca  się  odczytać  dane
z  centrali.  Konfigurację  tę  można  skopiować,  co  pozwala  użytkownikowi  na  bezpieczne 
zapoznanie się ze wszystkimi fabrycznymi ustawieniami parametrów, jak również wprowadzić 
zmiany. 
Dopóki  nowa konfiguracja  nie  zostanie  przesłana do centrali,  urządzenie  działa zgodnie
z ustawieniami fabrycznymi.

2.4.Wybór centrali
Po uruchomieniu programu DoCent® pojawia się okno Lista zainstalowanych urządzeń.
Początkowo, na liście nie ma żadnej zdefiniowanej centrali.
W  jaki  sposób  zdefiniować  centralę,  którą  będzie  program  obsługiwał,  parametry 
połączenia  centrali  z  komputerem,  itp.  opisano  dalej.MENU –  Plik  –  System  – 
Zarządzaj centralami...
Dla  ułatwienia  i  usystematyzowania  sposobu  postępowania  przy  konfigurowaniu  centrali, 
poleca się skorzystać ze Skróconej instrukcji konfiguracji poszczególnych typów central.
Zawarty tam schemat postępowania będzie szczególnie przydatny wszystkim tym, którzy 
nie mają dużego doświadczenia w programowaniu central Alfa, Alfa plus, Beta, bądź Delta 
lub program w środowisku Windows stanowi dla nich nowość.

2.5.Skrócona instrukcja konfiguracji centrali Alfa plus /
Beta 

1. Zainstalować  na  komputerze  program  DoCent® –  z  CD  dostarczonego  wraz
z centralą;

2. Połączyć centralę z PC-tem kablem RS (kabel w komplecie z centralą);
3. Uruchomić program DoCent® ze skrótu na pulpicie i w oknie dialogowym zaznaczyć 

właściwą centralę (program służy do konfigurowania kilku typów central);
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4. Pojawi  się  okno  Właściwości  centrali -  wejść  w  zakładkę  Połączenie,  wybrać 

odpowiedni COM, pozostawić prędkość 19200 i zaznaczenie Połączenie lokalne;
5. Wejść  w  zakładkę  Abonenci  wirtualni  zadeklarować  wymaganą  ilość  abonentów 

wirtualnych (indywidualnych kont rozliczeniowych, niezależnych od ilości abonentów 
rzeczywistych);

6. Po potwierdzeniu  OK.  pojawi  się okno  konfiguratora  – odszukać w  MENU –  Plik 

komendy Odczyt z centrali [Ctrl+R] lub ikonę  z paska narzędziowego;
7. Po odczytaniu konfiguracji pojawia się okno Linie abonenckie;

• w  lewej  części  okna  mamy  listę  wszystkich  abonentów  rzeczywistych 
(lokalizacja 1.06.01 - 1.11.08 w Alfa plus lub 1.02.01 - 1.03.08 w Becie oraz 
numery 12 - 59 w Alfie plus i 12 - 27 w Becie) oraz abonentów wirtualnych 
(lokalizacja W.01 do W.48 i numery 8020 - 8067);

• po prawej lista parametrów ustawianych dla wybranego portu
• w dolnej  części  okno  weryfikacji  konfiguracji zgłaszające  ostrzeżenia 

 i błędy 
 

 w konfiguracji;
8. Zablokować  wszystkie  nieużywane  porty abonenckie  i  ew.  abonentów wirtualnych. 

W tym celu należy ich zaznaczyć w oknie z lewej strony (używając [Shift] lub [Ctrl]) 
i wybierając dla wszystkich opcję Blokada w prawym oknie;

9. Wszystkim  aktywnym  abonentom  nadać  uprawnienia i  nazwy (można  stworzyć 
wzorcowego  abonenta,  ustawić  mu wymagane  uprawnienia,  zaznaczyć  go  w lewej 
części okna, użyć  Kopiuj, zaznaczyć kilku abonentów z  [Shift] lub  [Ctrl] i wykonać 
Wklej;

10. Jakie parametry należy ustawić abonentom?
• Opis - nazwa (abonenta), pojawia się na wyświetlaczach aparatów systemowych
• Numer - definiowalny w zakresie od 1 do 6 cyfr, mogą być użyte też znaki * i #. 

Numer musi być zgodny z Planem numeracyjnym ;
• Aktywność abonenta - Aktywny lub Blokada;
• Numer przycisku na 1 PBW lub  na  2 PBW -  umiejscowienie  abonenta  na 

podświetlanych przyciskach konsol systemowych (dla stanowiska Awizo)
• Dostępne usługi  -  wybór  1 z 10  definiowalnych wzorców  Dostępu do usług 

centrali ;
• Kategoria  abonenta -  zgodnie  z  opisem (standardowy  abonent  to  kategoria 

Wewnętrzny);
• Dane  dla  kategorii  abonenta -  dla  kategorii  Gorąca  linia  wewnętrzna, 

Bramofon i Wartownik wpisujemy numer wewnętrzny NW lub numer grupowy 
GWW do  którego  będą  kierowane  połączenia,  dla  kategorii  Wewnętrzny 
zostawiamy puste pole, dla Gorąca Linia Miejska - puste pole lub numer miejski 
(bez "0" - prefiksu wyjścia na miasto);

ver. 3.26.0114



Instrukcja programu DoCent®  ver. 3.26.xx
• Uprawnienia  abonenta  (4  zakładki  do  4  trybów  pracy)  -  gdy  chcemy 

ograniczać wyjście na miasto dla wybranych numerów stosujemy opcje Według 
tablicy  uprawnień,  poniżej  w  polu  Tablica  uprawnień wybieramy  1  z  7 

definiowalnych tablic ;
• W polach Dostępne linie miejskie (do CM)- wyjście przez "0" oraz (wiązka I) 

i (wiązka  II)  –  wyjście  innym  prefiksem,  przyporządkowujemy  dostępne 

abonentom linie miejskie wybierając 1 z 10 Grup linii miejskich ;

• Czy aparat systemowy – Tak / Nie decydujemy czy z daną linią abonencką 
współpracują porty cyfrowe do aparatu systemowego i konsol;

• Numer  fizyczny  AS –  wybieramy jeden  z  portów systemowych,  który wraz 
z daną  linią  wewnętrzną  będzie  kompletnym  wyposażeniem dla  hybrydowego 
aparatu systemowego;

• Ilość  przystawek  BW (konsol)  to  ilość  współpracujących  z  danym  portem 
abonenckim konsol;

• Numer  fizyczny  pierwszej  PBW i  drugiej  PBW -  to  porty  systemowe 
przyporządkowane  dla  konsol  (w  komplecie  z  powyższym  aparatem 
systemowym);

• Programowanie centrali - Tak / Nie - upoważnia dany port do wykonywania 
ustawień operatorskich: nagrywanie  DISA, wybór trybu pracy, melodii w stanie 
Hold, zmiana daty i godziny (funkcje te muszą być dla abonenta dozwolone także 
w polu Dostępne usługi)

• Dozwolona grupa abonentów wewnętrznych -  defaultowo grupa  Wszyscy 
abonenci. Parametr  daje  możliwość  ograniczenia  ruchu  wewnętrznego danemu 

abonentowi do określonej Grupy abonenckiej ; 

11. Przejść do okna  Linie miejskie , w lewej części okna mamy listę linii miejskich 
analogowych  oraz  kanałów  ISDN (1  port  BRA prezentowany  jako  
2 LM - przykładowa lokalizacja 1.03.01-01 i 1.03.01-02)

12. Zablokować  nieużywane  LM analogowe  i  niewykorzystane  porty  BRA (obydwa 
kanały).  Jeżeli  nie  definiujemy numerów  MSN,  w używanych  portach  ISDN BRA 
pozostawić aktywne linie –01, a zablokować –02 (w tym przypadku jest to wyłącznie 
blokada „sposobu zachowania się”, a nie wyłączenie kanału);

13. Jakie parametry należy ustawić dla aktywnych linii miejskich?
• MSN  (tylko  dla  linii  ISDN)  pozwala  wybrać  MSN-y,  na  wywołanie  których 

odpowiada  centrala,  co  umożliwia  współużytkowanie  łącza  BRA z  innymi 
urządzeniami  ISDN (np.  modem).  Dla  1  łącza  BRA możemy zadeklarować  2 
MSN-y (dla linii  01  i  02)  format  9  cyfrowy np.  581234567.  Jeśli  chcemy by 
centrala  odpowiadała  na  wszystkie  wywołania  na  danym  BRA,  pole  MSN 
pozostawiamy  puste  dla  kanału  01,  a  linię  02 blokujemy  (nie  blokuje  to 
przepustowości łącza BRA)

• Opis - jak dla LA
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• Numer -  numer  bezpośredniego  dostępu  do  LM  (definiowalny,  zgodnie

z Planem Numeracyjnym  )
• Aktywność linii - Blokada / Aktywny
• Dostęp do Centrali Miejskiej - prefiks dobijany (na mieście) zawsze po zajęciu 

danej LM (dopuszczalne cyfry i pauzy - litera P);
• Typ wybierania - Impulsowy / Tonowy (ten parametr nie występuje dla linii 

ISDN);
• Grupa  wspólnego  wywołania i  usługa  DISA -  kierowanie  połączeń 

przychodzących (4 zakładki dla 4 trybów);
- w  polu  Grupa  wspólnego  wywołania wybieramy  1 z  20 grup 

(utworzonych uprzednio w oknie GWW  W tym oknie tworzymy grupy 
i ustawiamy Strategię - kolejności dzwonienia);

- w polu DISA wybieramy jedną z 4 lub 2 zapowiedzi słownych, która 
ma  być  używana  na  danej  LM  w  danym  trybie  pracy  (o  ile  centrala 
wyposażona jest w moduły dodatkowej zapowiedzi głosowej, w standardzie 
jest 1 moduł). Wybór Nie wyłącza usługę DISA

• Uzyskanie połączenia - Po czasie / Polaryzacja; Teletaksa (ten parametr nie 
występuje dla linii  ISDN) - kryterium startu rozmowy.  W przypadku wybrania 
opcji  Po czasie (brak  odwrócenia  pętli i teletaksy od  operatora)  czas  ten 

ustawia  się  w  oknie  Parametry  sprzętowe  ,  defaultowo  10  sek.  po 
wybraniu ostatniej cyfry;

• Automatyczny transfer FAX - w tym polu wpisujemy NW (numer wewnętrzny) 
faksu  lub  numer  grupowy  GWW  (usługa  opcjonalna,  działa  w  połączeniu 
z DISA, nie występuje dla linii ISDN)

• Dostępni  abonenci  z DISA -  daje możliwość ograniczenia dodzwaniania  się 
korzystając z  DISA z danej  LM do określonych osób;  przyporządkowujemy tu 

jedną z Grup abonenckich, definiowalnych w odrębnym oknie ;
• Taryfikacja  według  teletaksy  -  Tak  /  Nie -  wybieramy  Tak, gdy  usługę 

teletaksy -  16  kHz  świadczy  operator,  a  nasza  centrala  jest  wyposażona 
w odbiorniki teletaksy (opcja). Poprawna praca wymaga wybrania  Polaryzacja; 
Teletaksa dla parametru  Uzyskanie połączenia; (ten parametr nie występuje 
dla linii ISDN);

• Cena impulsu  teletaksy -  pozwala  prezentować  koszt  bieżącej  rozmowy na 
wyświetlaczach aparatów systemowych, niezbędna usługa teletaksy i odbiorniki 
16 kHz w centrali (ten parametr nie występuje dla linii ISDN);

• Rejestracja symboli DTMF - to pytanie czy do billingu zapisywać wybierane 
przez abonentów * i #;
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14. Ustawiamy  tryby  pracy centrali  -  okno  Przełączanie  trybów .  Definiujemy 
momenty zmian trybów pracy w poszczególnych dniach tygodnia (max. 4 zmiany 
trybu dziennie, 4 tryby o dowolnych nazwach), dodatkowo definiujemy tryby pracy dla 
Dni wolnych i Dni świątecznych dla których przewidziano wieloletnie kalendarze.

15. Jeżeli  używamy  funkcji  Powiadamianie  o  alarmach,  to  listę  osób 

powiadamianych tworzymy w specjalnym oknie ;
16. Kierowanie  wywołań  przychodzących  MSN/DDI (tylko  dla  ISDN)  definiujemy 

w oknie  Grupy  linii  miejskich  ,  (przycisk  DDI lub  ).  Przewidziano 
możliwość  tworzenia  kilku  tablic  DDI dla  rozłącznych  grup  LM (kilku  operatorów 
ISDN).  W wybranej  grupie  (musi  posiadać  linie  ISDN)  przyporządkowujemy  do 
czterocyfrowych  końcówek  numerów  miejskich  (nieistotne  czy  DDI czy  MSN) 
abonentów  wewnętrznych (również  wirtualnych)  lub  Grupy  wspólnego 
wywołania (możemy to robić „automatycznie” np. od  1100 do  1129 – i przypisać 
kolejnych  30-tu  abonentów wewnętrznych  lub  pojedynczo  np.  od  1130 do  1130 
i przypisać jeden numer wewnętrzny lub grupę). 
W opcjach zaznaczamy:

− CLIR - brak prezentacji CLIP-a w kierunku centrali miejskiej,
− COLR -  brak  prezentacji  COLP (o  abonencie  rzeczywiście  dołączonym) 

w kierunku centrali miejskiej;
17. Dla  poprawnej  prezentacji  CLIP-a do  centrali  miejskiej  przejdź  do  Widoku 

Konfiguracja sprzętowa :

− zaznacz  pakiet ISDN i  wybierz Właściwości   zaznacz  interfejs BRA
i wybierz Numer Bazowy - pojawi się pole, w które należy wpisać pierwsze 5 
cyfr z 9-cio cyfrowego (z kierunkowym) numeru wiodącego danego interfejsu 
BRA

− czynność powtórzyć dla wszystkich linii ISDN
18. Tak przygotowaną konfigurację przesłać do centrali  - polecenie z  MENU – Plik – 

Prześlij do centrali [Ctrl+W] .
19. Zapisz konfigurację na dysku "Zapisz jako..." 
Dla centrali z LM analogowymi pomijamy punkty 15 i 16

Szczegółów  dotyczących  zmian:  "Planu  numeracyjnego",  "Parametrów  sprzętowych" 
ustawień "Poczty Głosowej" szukaj w pełnej instrukcji obsługi.
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2.6.Skrócona instrukcja konfiguracji centrali Delta 
1. Zainstalować  na  komputerze  program  DoCent® –  z  CD  dostarczonego  wraz

z centralą;
2. Połączyć centralę z PC-tem kablem RS (kabel w komplecie z centralą);
3. Uruchomić program DoCent® ze skrótu na pulpicie i w oknie dialogowym zaznaczyć 

właściwą centralę (program służy do konfigurowania kilku typów central);
4. Pojawi  się  okno  Właściwości  centrali -  wejść  w  zakładkę  Połączenie,  wybrać 

odpowiedni COM, pozostawić prędkość 115 200 i zaznaczenie Połączenie lokalne;
5. Wejść  w  zakładkę  Abonenci  wirtualni  zadeklarować  wymaganą  ilość  abonentów 

wirtualnych (indywidualnych kont rozliczeniowych, niezależnych od ilości abonentów 
rzeczywistych);

6. Po  potwierdzeniu  OK.  pojawi  się  okno  konfiguratora  i  pole  wyboru  Status 

połączenia. Wybieramy Praca z połączeniem ;
7. W  MENU – Plik wybieramy polecenie  System => Budowa centrali,  pojawia się 

okienko  z  odczytaną  obsadą  centrali  (umieszczenie  pakietów  w  slotach  centrali), 
wybieramy  przycisk  Utwórz  konfigurację  na  podstawie...,  Pojawia  się  okno 
dialogowe - potwierdzamy swoją decyzję wybierając TAK;

8. Pojawia się okno  Plan numeracyjny central  , jeśli odpowiada nam numeracja 
fabryczna potwierdzamy OK.;

9. Otwiera  się  widok  Konfiguracja  sprzętowa (wciśnięty przycisk  ),  w lewej 
części okna mamy obsadę slotów centrali w odpowiednie pakiety funkcjonalne.  Dla 
pakietów DWA12PH, DDSYS musimy przypisać porty systemowe do odpowiednich 
portów abonenckich:

− zaznaczamy 1 pakiet, wybieramy przycisk Właściwości ,
− otwiera  się  okno  Właściwości  pakietu  DWA12PH,  w lewej  części  mamy 

12 portów analogowych,  w prawej  4  porty systemowe,  u  dołu  pole  wyboru 
Sygnalizacja, w którym dla każdego portu analogowego wybieramy czy jest to 
port do zwykłego aparatu czy do systemowego z konsolami lub bez,

− defaultowo pierwszy port abonencki to  operator systemowy z 3 konsolami 
(wszystkie  4  porty  systemowe  przyporządkowane  do  tego  portu),  jeżeli 
zmienimy w polu Sygnalizacja na np. operator z 1 konsolą, to zwolnią nam 
się  2  porty  systemowe,  które  możemy  przyporządkować  innym  portom 
analogowym  tworząc  z  nich  porty  do  aparatów  systemowych  lub  aparatu 
i konsoli,

− w prawym polu z portami systemowymi musimy wybierać czy jest to port dla 
aparatu czy konsoli,

− po  potwierdzeniu  OK. przechodzimy  z  powrotem  do  okna  Konfiguracja 
sprzętowa;
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10. Wciskamy  przycisk   i  po  przeliczeniu  przez  program  wstępnej  konfiguracji 
pojawia się okno Linie abonenckie; 
• w lewej części okna mamy listę wszystkich abonentów (użytkowników aparatów 

analogowych i systemowych - o czym świadczy opis w polu sygnalizacja)
• po prawej lista parametrów ustawianych dla wybranego portu

• w dolnej części okno weryfikacji konfiguracji zgłaszające ostrzeżenia  i błędy 

 w konfiguracji;
11. Zablokować  wszystkie  nieużywane  porty  abonenckie.  W  tym  celu  należy  ich 

zaznaczyć  w  oknie  z  lewej  strony  (używając  [Shift] lub  [Ctrl]) i  wybierając  dla 
wszystkich opcję Blokada w prawym oknie;

12. Wszystkim  aktywnym  abonentom  nadać  uprawnienia i  nazwy (można  stworzyć 
wzorcowego  abonenta,  ustawić  mu wymagane  uprawnienia,  zaznaczyć  go  w lewej 
części okna, użyć  Kopiuj, zaznaczyć kilku abonentów z  [Shift] lub  [Ctrl] i wykonać 
Wklej;

13. Jakie parametry należy ustawić abonentom?
• Opis - nazwa (abonenta), pojawia się na wyświetlaczach aparatów systemowych
• Numer - definiowalny w zakresie od 1 do 6 cyfr, mogą być użyte też znaki * i #. 

Numer musi być zgodny z Planem numeracyjnym ;
• Aktywność abonenta - Aktywny lub Blokada;
• Dostępne usługi  -  wybór  1 z 10  definiowalnych wzorców  Dostępu do usług 

centrali ;
• Kategoria  abonenta -  zgodnie  z  opisem (standardowy  abonent  to  kategoria 

Wewnętrzny);
• Dane  dla  kategorii  abonenta -  dla  kategorii  Gorąca  linia  wewnętrzna, 

Bramofon i Wartownik wpisujemy numer wewnętrzny NW lub numer grupowy 
GWW do  którego  będą  kierowane  połączenia,  dla  kategorii  Wewnętrzny 
zostawiamy puste pole, dla Gorąca Linia Miejska - puste pole lub numer miejski 
(bez "0" - prefiksu wyjścia na miasto);

• Uprawnienia  abonenta  (4  zakładki  do  4  trybów  pracy)  -  gdy  chcemy 
ograniczać wyjście na miasto dla wybranych numerów stosujemy opcje Według 
tablicy  uprawnień,  poniżej  w  polu  Tablica  uprawnień wybieramy  1  z  7 

definiowalnych tablic ;
• Programowanie centrali - Tak / Nie - upoważnia dany port do wykonywania 

ustawień operatorskich: nagrywanie  DISA, wybór trybu pracy, melodii w stanie 
Hold, zmiana daty i godziny (funkcje te muszą być dla abonenta dozwolone także 
w polu Dostępne usługi)

• Dozwolona grupa abonentów wewnętrznych -  defaultowo grupa  Wszyscy 
abonenci. Parametr  daje  możliwość  ograniczenia  ruchu  wewnętrznego danemu 

abonentowi do określonej Grupy abonenckiej ; 
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14. Przejść do okna  Linie miejskie , w lewej części okna mamy listę linii miejskich 
analogowych  oraz  kanałów  ISDN (1  port  BRA prezentowany  jako  2  LM – 
przykładowa lokalizacja  1.03.01-01 i  1.03.01-02), a trakt  PRA prezentowany jako 
30 LM – przykładowe lokalizacje od 1.09.01-01 do 1.09.01-30)

15. Zablokować  nieużywane  LM analogowe  i  niewykorzystane  porty  BRA (obydwa 
kanały). W używanych portach ISDN BRA pozostawić aktywne linie 01, a zablokować 
02, w używanych portach PRA pozostawiamy aktywne linie 01 a zablokowane od 02 
do  30  (nie  ogranicza  to  przepustowości  łączy  ISDN,  w tym  przypadku  jest  to 
wyłącznie blokada „sposobu zachowania się”, a nie wyłączenie kanału);

16. Jakie parametry należy ustawić dla aktywnych linii miejskich?
• MSN  (tylko  dla  linii  ISDN)  pozwala  wybrać  MSN-y,  na  wywołanie  których 

odpowiada  centrala,  co  umożliwia  współużytkowanie  łącza  BRA z  innymi 
urządzeniami ISDN (np. modem). Dla jednego łącza BRA możemy zadeklarować 
2 MSN-y (dla linii  01 i  02) format 9 cyfrowy np. 581234567. Jeśli chcemy by 
centrala  odpowiadała  na  wszystkie  wywołania  na  danym  BRA,  pole  MSN 
pozostawiamy  puste  dla  kanału  01,  a  linię  02 blokujemy  (nie  blokuje  to 
przepustowości łącza BRA)

• Opis – jak dla LA
• Numer –  numer  bezpośredniego  dostępu  do  LM (definiowalny,  zgodnie

z Planem Numeracyjnym  )
• Aktywność linii - Blokada / Aktywny
• Dostęp do Centrali Miejskiej - prefiks dobijany (na mieście) zawsze po zajęciu 

danej LM (dopuszczalne cyfry i pauzy - litera P);
• Typ wybierania - Impulsowy / Tonowy (ten parametr nie występuje dla linii 

ISDN);
• Grupa  wspólnego  wywołania i  usługa  DISA -  kierowanie  połączeń 

przychodzących (4 zakładki dla 4 trybów);
- w  polu  Grupa  wspólnego  wywołania wybieramy  1 z  40 grup 

(utworzonych uprzednio w oknie GWW  W tym oknie tworzymy grupy 
i ustawiamy Strategię - kolejności dzwonienia);

- w polu  DISA wybieramy jedną  z  4  zapowiedzi  słownych,  która  ma  być 
używana na danej  LM w danym trybie  pracy.  Wybór  Nie  wyłącza usługę 
DISA

• Uzyskanie połączenia - Po czasie / Polaryzacja; Teletaksa (ten parametr nie 
występuje  dla linii  ISDN)  - kryterium startu  rozmowy.  W przypadku wybrania 
opcji  Po czasie (brak  odwrócenia  pętli i teletaksy od  operatora)  czas  ten 

ustawia  się  w  oknie  Parametry  sprzętowe  ,  defaultowo  10  sek.  po 
wybraniu ostatniej cyfry;

• Automatyczny transfer FAX - w tym polu wpisujemy NW (numer wewnętrzny) 
faksu lub numer grupowy GWW  (usługa, działa w połączeniu z  DISA, również 
dla linii ISDN)
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• Dostępni  abonenci  z DISA -  daje możliwość  ograniczenia  dodzwaniania  się 

korzystając z  DISA z danej  LM do określonych osób;  przyporządkowujemy tu 
jedną z Grup abonenckich, definiowalnych 

• w odrębnym oknie ;
• Taryfikacja  według  teletaksy  -  Tak  /  Nie -  wybieramy  Tak, gdy  usługę 

teletaksy -  16  kHz  świadczy  operator,  a  nasza  centrala  jest  wyposażona 
w odbiorniki teletaksy (opcja). Poprawna praca wymaga wybrania  Polaryzacja; 
Teletaksa dla parametru  Uzyskanie połączenia; (ten parametr nie występuje 
dla linii ISDN);

• Cena impulsu  teletaksy -  pozwala  prezentować  koszt  bieżącej  rozmowy na 
wyświetlaczach aparatów systemowych, niezbędna usługa teletaksy 

• i odbiorniki 16 kHz w centrali (ten parametr nie występuje dla linii ISDN);
• Rejestracja symboli DTMF - to pytanie czy do billingu zapisywać wybierane 

przez abonentów * i #;

17. Ustawiamy  tryby  pracy centrali  -  okno  Przełączanie  trybów .  Definiujemy 
momenty zmian trybów pracy w poszczególnych dniach tygodnia (max. 4 zmiany 
trybu dziennie, 4 tryby o dowolnych nazwach), dodatkowo definiujemy tryby pracy dla 
Dni wolnych i Dni świątecznych dla których przewidziano wieloletnie kalendarze.

18. Kierowanie  wywołań  przychodzących  MSN/DDI (tylko  dla  ISDN)  definiujemy 

w oknie  Grupy  linii  miejskich ,  (przycisk  DDI lub  ).  Przewidziano 
możliwość  tworzenia  kilku  tablic  DDI dla  rozłącznych  grup  LM (kilku  operatorów 
ISDN).  W  wybranej  grupie  (musi  posiadać  linie  ISDN)  przyporządkowujemy  do 
czterocyfrowych  końcówek  numerów  miejskich  (nieistotne  czy  DDI czy  MSN) 
abonentów  wewnętrznych (również  wirtualnych)  lub  Grupy  wspólnego 
wywołania (możemy to robić „automatycznie” np.  od  1100 do  1129 - i  przypisać 
kolejnych  30-tu  abonentów wewnętrznych  lub  pojedynczo  np.  od  1130 do  1130 
i przypisać jeden numer wewnętrzny lub grupę). 
W opcjach zaznaczamy:

− CLIR - brak prezentacji CLIP-a w kierunku centrali miejskiej,
− COLR -  brak  prezentacji  COLP (o  abonencie  rzeczywiście  dołączonym) 

w kierunku centrali miejskiej;
19. Tak przygotowaną konfigurację przesłać do centrali  - polecenie z  MENU – Plik – 

Prześlij do centrali [Ctrl+W] .
20. Zapisz konfigurację na dysku "Zapisz jako..." 

Dla centrali z LM analogowymi pomijamy punkt 17.

Szczegółów  dotyczących  zmian:  "Planu  numeracyjnego",  "Parametrów  sprzętowych" 
szukaj w pełnej instrukcji obsługi.
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3. FUNKCJE PROGRAMU
3.1.Elementy okna głównego programu

Pasek  MENU programu  DoCent® zawiera  (dalej  rozwijalne)  pozycje:  Plik,  Edycja, 
Definicje, Widok, Okno, Pomoc.
Kolejny pasek – narzędzi, zawiera ikony,  stanowiące skróty do najważniejszych poleceń
z  paska  MENU.  Najeżdżając kursorem myszy na ikonę,  pojawia się na ekranie etykieta 
z podpowiedzią znaczenia tej ikony.
Okno (od dołu) ogranicza linia statusu. Zawiera powtórzenie ostatnio wybranego (aktualnego) 
polecenia (lub krótką podpowiedź), prezentację czasu systemowego (komputera).

3.2.MENU – Plik
Grupa poleceń MENU – Plik udostępnia usługi:

• N  owa Ctrl+N
• O  twórz Ctrl+O
• Z  apisz Ctrl+S
• Zapisz jako...
• Zamknij
• U  suń
• Odczyt z centrali Ctrl+R
• P  ełen odczyt z centrali 
• Prześlij do centrali Ctrl+W
• D  rukuj Ctrl+P
• Podgląd wydruku...
• Parametry wydruku
• Zasoby systemu...

ver. 3.26.0122



Instrukcja programu DoCent®  ver. 3.26.xx
• System Status połączenia

Budowa centrali
Data i czas w centrali...
Oprogramowanie centrali...
Aktualizacja oprogramowania...
Nagrywanie plików dźwiękowych...
Zarządzaj centralami... Ctrl+M
Właściwości centrali...  Alt+Enter
Zabezpieczenia systemu...

• Wprowadź hasło... F9
• Cofnij hasło... F9
• K  oniec

Niektóre z funkcji mogą być niedostępne w zależności od typu centrali, statusu połączenia, bądź 
aktywnego okna programu.

3.2.1.Tworzenie nowej konfiguracji

Usługa  Plik  –  Nowa [Ctrl+N]   otwiera  nową,  opartą  na domyślnych  ustawieniach 
programu konfigurację (dla wybranego typu centrali).
Po  wybraniu  funkcji  pojawia  się  okno  Tworzenie  konfiguracji  –  Plan  numeracyjny 
centrali.

Definicje – Plan numeracji 

3.2.2.Otwieranie konfiguracji

Polecenie  Otwórz  [Ctrl+O]  otwiera  okno  Otwórz konfigurację,  zawierające  listę 
wszystkich dotychczas utworzonych (i zapisanych) konfiguracji (dla konkretnej centrali).
Kolumna Wersja konfiguracji  informuje o aktualnej wersji oprogramowania centrali, dla 
której ta konfiguracja została utworzona.
W kolumnie  Ostatnia  zmiana  zapisana  jest  dokładna  zmiana  ostatnio  wprowadzonej 
zmiany.
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Kolumna  ID  informuje  o  numerze  konfiguracji,  pod  którym  jest  zapisana  na  dysku  – 
ułatwienie określenia lokalizacji dla serwisu.
Konfiguracje można w oknie sortować (klikając myszą na polu nazwy opisu).
Dopóki  nie  nawiązano  połączenia  z  centralą,  program  zapisuje  domyślnie  najwyższą
z przewidywanych wersji (4.06.99 oraz 0.38.99). Jeżeli połączenie nawiązano, wartość 
ta jest weryfikowana do rzeczywistej wersji (AlfaCen, BetaCen, PlusCen, bądź DeltaCen).

3.2.3.Zapisywanie konfiguracji

Polecenie  Zapisz  [Ctrl+Z]   pozwala  zachować  na  dysku  (wraz  z dotychczasową 
nazwą,  formatem  i  miejscem  przechowywania  pliku)  aktywny  stan  dokumentu 
(konfigurację), z uwzględnieniem wszystkich zmian i operacji dokonanych po otwarciu.
Polecenie  Zapisz  jako  pozwala utrwalić  na  dysku  aktualny  stan  konfiguracji
(z uwzględnieniem wszystkich zmian i operacji dokonanych po otwarciu) pod nową nazwą.
W nowo  otwartym oknie  Zapisz  konfigurację  jako... należy wpisać  zmienioną  nazwę 
(domyślnie jest to data). Konfiguracja dotychczasowa zostaje bez zmian (od otwarcia lub 
ostatniej komendy Zapisz).
Pozostawienie  dotychczasowej  nazwy  jest  równoznaczne  z  komendą  Zapisz  [Ctrl+Z] 
(program wymaga potwierdzenia).

3.2.4.Odczyt z centrali [Ctrl+R]

Odczyt  z  centrali  [Ctrl+R]   nawiązuje  łączność  z  centralą  i  aktywizuje  proces 
pobierania konfiguracji.
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W przypadku braku połączenia, pojawia się okno informacyjne:


Dla  centrali  Platan  Delta,  komenda  ta  powoduje  ściągnięcie  wyłącznie  tych  danych,  które 
zmieniły się w stosunku do zapisanych w katalogu Platan \Centrale\ Użytkownicy\ centrala\ 
Konfiguracje\ Konfiguracja Aktualna
W ten  sposób,  szczególnie  przy transmisji  modemowej  można  skrócić  czas  połączenia
w stosunku do procedury Pełnego odczytu z centrali.
Stan Odczytu / Zapisu sygnalizowany jest na pasku Statusu ikoną: 

3.2.5.P  ełny odczyt z centrali 
Polecenie  zapewnia  odczyt  całej  konfiguracji,  bez  analizowania  zapisów  w  katalogu 
Platan\Centrale\Użytkownicy\centrala\Konfiguracje\Konfiguracja Aktualna

3.2.6.Przesyłanie konfiguracji do centrali

Polecenie  Prześlij do centrali [Ctrl+W]   nawiązuje łączność z centralą i aktywizuje 
proces wysyłania konfiguracji z komputera do centrali. Proces musi zostać potwierdzony.

  
Kolejne  pojawiające  się  informacje  są  analogiczne  jak  podczas  Odczytu  z centrali. 
W przypadku niepowodzenia, pojawia się stosowny komunikat.

3.2.7.Parametry wydruku...
Funkcja otwiera standardowe (systemowe) okno Ustawienia wydruku.
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3.2.8.Zasoby systemu
W oknie Zasoby systemu wyświetlane są dane, dotyczące niewykorzystanego potencjału 
w konfiguracji centrali. Można sprawdzić:

• możliwości  sprzętowe  (ilość  nie  obsadzonych  pakietów,  maksymalną  ilość 
abonentów, maksymalną ilość linii);

• niewykorzystane  grupy (ilość  grup  abonenckich,  grup  wspólnego  wywołania, 
grup linii miejskich);

• wolne zasoby portów (ilość portów abonenckich i miejskich, pozostawionych 
do późniejszego wykorzystania – bez fizycznego przypisania pakietu);

• niewykorzystane definicje (ilość numerów alarmowych i tablic dyskryminacji).

Jeżeli w trakcie konfigurowania centrali, usunięto pakiet, dane dotyczące portów mogą być 
dalej  przechowywane  jako  “wolne  zasoby”.  Przed  ponownym  zapisaniem  takiej 
konfiguracji program pyta, czy konfiguracja portów (bez pakietu) ma zostać zapisana do 
późniejszego wykorzystania. Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę, to w oknie Zasoby systemu, 
pojawi się ilość nie wykorzystanych portów abonenckich i miejskich, zaś klawisz:
Usuń „wolne zasoby” uaktywni się, pozwalając wyrzucić puste porty.
Wolne zasoby portów abonenckich i miejskich (bez fizycznego przypisania pakietu) można 
wykorzystać  w  dowolnym  momencie  –  po  włożeni  do  centrali  odpowiedniej  karty. 
Polecenie  otwiera  okno  kontrolne,  informujące  o  aktualnych  możliwościach  systemu, 
pracującego pod daną konfiguracją.
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3.2.9.System
3.2.9.1.Status połączenia

Polecenie otwiera okno Status połączenia.

• Wybór opcji Praca z połączeniem  oznacza, że możliwa będzie łączność 
z centralą i weryfikacja obsady z rzeczywistą obsadą pakietów na platerach.
Program podejmie próbę Nawiązania połączenia (zgodnie z nastawami Plik – 
System –  Właściwości  centrali  –  Połączenia  )  i  poinformuje  o  jej 
rezultacie. Jeżeli będzie on pomyślny, można podjąć kolejne kroki. Jeżeli nie, 
należy sprawdzić, czy komputer jest prawidłowo podłączony do centrali i czy 
jest ona załączona.

• Opcja  Praca bez połączenia  (po opuszczeniu okna przyciskiem Anuluj) jest 
przydatna  na  etapie  projektowania  systemu  lub  zapoznawania  się
z możliwościami programu.  wybór opcji  Praca bez połączenia oznacza, że 
podczas pracy z programem konfigurowane parametry nie będą weryfikowane 
z rzeczywistą obsadą centrali.
Dalsza praca możliwa jest po wybraniu  Nowa [Ctrl+N] lub Otwórz [Ctrl+R] 
(jeżeli mamy już zapisany odpowiedni wzorzec na dysku). 

3.2.9.2.B  udowa centrali... 
W oknie  Aktualna budowa centrali edytowana jest  bieżąca mapa pakietów w centrali. 
Daje  to  możliwość  odświeżenia  budowy sprzętowej  na podstawie  konfiguracji  pobranej
z  centrali.  Program  DoCent® co  10  sekund  aktualizuje  edytowaną  mapę  pakietów  na 
podstawie ich ułożenia w centrali.
Dostęp do okna jest  możliwy poprzez  MENU –  Plik  – System –  Budowa centrali... 
wyłącznie wtedy, gdy po uruchomieniu programu DoCent® została wybrana opcja  Praca
z połączeniem (w przeciwnym wypadku dostęp do okna jest zablokowany).
Funkcję  należy uruchomić zasadniczo  wyłącznie  podczas pierwszego  uruchomienia  centrali. 
W przeciwnym przypadku ponowny odczyt Budowy centrali  ustawi wszystkie parametry (już 
przez nas zdefiniowane) na domyślne.
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Dla edytowanej mapy pakietów opisane są następujące parametry:

Parametr Opis

Lokalizacja

Lista  parametrów położenia  pakietów w centrali:  pierwsza  cyfra  oznacza  numer 
panelu,  druga  -  numer  slotu  (gniazda).  W  przypadku  wystąpienia  konfliktu 
pomiędzy rzeczywistym rozmieszczeniem pakietów a  lokalizacją  w programie  – 
należy poprawić rozłożenie pakietów w centrali lub parametry w oknie  Definicja 
pakietów.

Typ pakietu

Lista  typów  pakietów  w centrali.  W  przypadku  wystąpienia  różnicy  pomiędzy 
rzeczywiście obsadzonym typem pakietu a zadeklarowanym w programie – należy 
poprawić  rozłożenie  pakietów  w  centrali  lub  parametry  w  oknie  Definicja 
pakietów.

Porty
Liczba portów analogowych:
dla linii abonenckich – liczba analogowych abonentów wewnętrznych. 
dla linii miejskich – liczba translacji;

Przyłącza Liczba przyłączy systemowych.
Wersja Wersja sprzętowa pakietu.
Opis Opis sygnalizacji danego portu.

3.2.9.3.D  ata i czas w centrali...
Funkcja  działa  wyłącznie  w trybie  Pracy z połączeniem  i  umożliwia ustawianie  daty
i  czasu  w centrali  z  komputera  (niezależnie  od  ustawiania  tych  parametrów z telefonu 
Instrukcja obsługi centrali).

Okno  Ustawianie daty i czasu w centrali zawiera 2 grupy elementów:  Aktualna data
i  czas  komputera  oraz Data  i  czas  odczytane  z  centrali.  W oknie  wprowadzono 
klawisz  Zsynchronizuj,  którego naciśnięcie spowoduje przepisanie  aktualnej daty i  czasu 
komputera  do  pól  edycyjnych  daty  i  czasu  centrali.  Zmiana  parametrów w centrali 
odbywa się dopiero po wybraniu klawisza Ustaw w centrali.
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W przypadku, gdy wszystko odbywa się prawidłowo, pojawi się komunikat:  „Ustawienie 
daty i  czasu w centrali  powiodło się”,  jeżeli  nie,  możliwych jest  kilka komunikatów, 
których treść zależna jest od zaistniałego zjawiska, np.: 

 
Centrala Delta automatycznie zmienia czas na tzw. „letni” i „zimowy”, stąd sezonowa korekta 
czasu w tej centrali nie jest konieczna.

3.2.9.4.O  programowanie centrali... 
Funkcja  działa  wyłącznie  w  trybie  Pracy  z  połączeniem.  Powoduje  otwarcie  okna 
Pobieranie numeru wydania (oprogramowania) i odczytanie z centrali aktualnego (dot. 
PlusCen, BetaCen, DeltaCen). 
Przycisk  Szczegóły  umożliwia  też  odczyt  numerów wersji  poszczególnych  programów 
pakietu.

3.2.9.5.Aktualizacja oprogramowania... 


DeltaCen jest pakietem całości oprogramowania (pracującego w centrali Delta). Składa się nań 
sto kilkadziesiąt programów; wśród nich:

1. tzw. jądro systemu;
2. programy poleceń systemu operacyjnego; 
3. programy  związane  bezpośrednio  z  funkcjonowaniem  centrali.  Wśród  nich 

najważniejszy  jest  program  „główny”,  realizujący  wszelkiego  typu  połączenia 
(zewnętrzne,  wewnętrzne,  konferencje  itd.)  i  funkcje  użytkowe (programowanie 
numerów  skróconych,  zamawianie  połączeń,  rezerwacja  linii,  nagrywanie 
zapowiedzi słownych itd.).

4. programy dla pakietów sprzętowych (DWA16, DWM12 itd.).
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Aktualizacja oprogramowania DeltaCen z programu DoCent®:
Aktualizacja  oprogramowania z  poziomu  programu  DoCent® jest  niedostępna  dla 
Użytkownika (jest wykonywana zdalnie przez serwis producenta)

• Przy  pracującej  i  dołączonej  do  PC  centrali  wybrać  opcję 
Plik/System/Aktualizacja oprogramowania;

• Pojawiające się okno zawiera numer wydania pakietu  DeltaCen pracującego 
aktualnie w centrali.  Pod nim występuje lista dostępnych aktualizacji (u góry 
najnowsze).  Należy wskazać  jedną  z  nich  (z  numerem wydania  źródłowego 
zgodnym z numerem wydania aktualnie pracującego w centrali);

• Pod  listą  występują  opcje  odczytu  konfiguracji  z  centrali  przed  aktualizacją. 
Zaleca się włączenie tych opcji (stan domyślny) (m.in. ze względu na możliwą 
zmianę formatu danych konfiguracyjnych z nowym wydaniem). 

• Po tych czynnościach należy wybrać przycisk Uaktualnij oprogramowanie. Następuje 
wówczas: 
1. odczyt  danych  billingowych  i  konfiguracyjnych  (jeśli  zaznaczono wyżej 

wymienione opcje);
2. przesłanie archiwum aktualizacji do centrali (wskaźnik postępu);
3. proces aktualizacji w centrali. Czas jej trwania i wykonywane akcje zależą 

od zakresu zmian między wydaniami źródłowym i docelowym.
a. W razie  potrzeby (na ogół)  następuje  przy tym restart  zasadniczego 

oprogramowania  centralowego  (program  „główny”  i  pakietów 
sprzętowych)  –  centrala  wstrzymuje  pracę  na  kilkanaście  sekund. 
(Wszelkie trwające wówczas połączenia są trwale przerywane.) 

b. Jeżeli  istotnym  zmianom  uległo  także  oprogramowanie  systemowe 
(rzadszy  przypadek),  restartowany  jest  także  system  operacyjny. 
Przerwa w normalnej pracy centrali jest wówczas dłuższa (zwykle ok. 
1 min.).

4. Po  zakończeniu  aktualizacji  DoCent® wyświetla  komunikat  o  powodzeniu 
i listę wykonanych w centrali czynności. 

5. Przesyłana jest do centrali odczytana uprzednio konfiguracja (o ile wybrano w/
w  opcję).  W  razie  potrzeby  DoCent® konwertuje  konfigurację  pobraną 
z centrali do formatu wymaganego w nowym wydaniu pakietu DeltaCen.

Oddzielną sprawą jest sposób uzyskiwania aktualizacji. Część z nich może być dołączona 
do  bieżących  wydań  instalacji  pakietu  DoCent®.  Kolejne  mogą  być  dostarczane  (lub 
pobierane ze stron internetowych – Strefa dla serwisu www.platan.pl/serwis/serwis.shtml) 
w  postaci  typowych  pakietów  instalacyjnych  stosowanych  w  systemie  Windows,  np. 
Upgrade  DoCent  3.22.02.exe (uruchomienie  programu  pakietu  będzie  powodować 
dodanie kolejnych aktualizacji do listy dostępnych w opcji Aktualizacja oprogramowania 
programu DoCent®).
Od wersji  oprogramowania  AlfaCen,  Beta Cen,  PlusCen v.  4.02.00 istnieje  możliwość 
aktualizacji  oprogramowania  wyłącznie  z  poziomu  programu  DoCent® (od  v.  3.06.00)  – 
łącznie z oprogramowaniem pakietu ISDN BRA.
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Wywołanie  polecenia  Aktualizacja  oprogramowania  ...  inicjuje  proces  podobny  do 
opisanego wyżej, w wyniku którego pojawia się okno: Aktualizacja oprogramowania ...
z listą wszystkich dostępnych wydań dla danego typu centrali (kolumna Oprogramowanie) 
i Datą wydania dla każdego z nich.

Polecenie Szczegóły... otwiera okno Właściwości wydania:

W  przypadku  dokonania  wyboru  nowego  wydania  oprogramowania  centrali,  należy 
dokonać  jego  potwierdzenia,  by  proces  aktualizacji  mógł  się  rozpocząć  (trwa  on  co 
najmniej kilka minut).
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W przypadku, gdy proces aktualizacji powiedzie się, pojawi się stosowny komunikat. Ponowne 
wywołanie funkcji Oprogramowanie centrali... powinno potwierdzić nasze oczekiwania.

  

3.2.9.6.Nagrywanie plików dźwiękowych... 

3.2.9.7.Aktualizacja oprogramowania karty VoIP...

W ramkach należy wprowadzić numer karty VoIP oraz numer IP komputera na 
którym  uruchomiony  jest  program  DoCent® i  z  którego  dokonywana  jest 
aktualizacja oprogramowania karty. 

ver. 3.26.0132



Instrukcja programu DoCent®  ver. 3.26.xx
Po  wybraniu  przycisku  Aktualizuj trzeba  wskazać  lokalizację  pliku  z  aktualną 
wersją programu.

Adres IP karty VoIP musi być inny niż adres IP centrali Delta (wyposażonej w moduł DME), są 
to dwa różne interfejsy sieciowe.

3.2.9.8.Zarządzaj centralami...
Polecenie uruchamia okno Lista zainstalowanych urządzeń.

W oknie tym możemy zdefiniować nową centralę (przyciskiem Dodaj), usunąć już istniejącą 
(Usuń)  lub  określić  dane  jej  użytkownika  oraz  sposób  uzyskania  z  nią  połączenia 
(Właściwości). Po pierwszym uruchomieniu, lista zdefiniowanych central jest pusta.
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3.2.9.8.1.Polecenie: Dodaj (centralę)
Polecenie Dodaj otwiera okno Typ obsługiwanej centrali.
W polu  wyboru  Typ  centrali  należy  zaznaczyć  urządzenie,  które  będzie  obsługiwane
i potwierdzić.

Dla każdej  zdefiniowanej  centrali  w katalogu  Centrale\Użytkownicy zostaje utworzony 
podkatalog  o  nazwie:  ‘Typ  nnn’  (np.  Delta 000),  gdzie  nnn  oznacza  kolejny  numer 
(program nadaje automatycznie najniższy wolny numer). Numer ten jest prezentowany na 
Liście zainstalowanych urządzeń w kolumnie ID.
Typ obsługiwanej  centrali  jest prezentowany w menu kontrolnym programu (lewa górna kratka 
otwartego okna) w formie odpowiedniego symbolu: α, α+, β lub Δ.
Po dokonaniu wyboru należy zdefiniować  Właściwości.  MENU –  Plik – System – 
Właściwości centrali... 

3.2.9.8.2.Polecenie: Usuń (centralę)

Polecenie Usuń  służy  do  nieodwracalnego  usunięcia  zdefiniowanej  centrali 
(zaznaczonej w oknie Lista zainstalowanych central) wraz ze wszystkimi zapisanymi jej 
danymi.  Decyzję  usunięcia, by była skuteczna należy potwierdzić w specjalnych oknach 
ostrzegawczych.
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3.2.9.8.3.Polecenie: Właściwości
Przycisk Właściwości otwiera okno Właściwości centrali..., z 4 lub 5 zakładkami: 
Użytkownik, Połączenie, Modem, Abonenci wirtualni oraz Połączenia i zdarzenia, 
dostępne również poleceniem MENU – Plik – System – Właściwości centrali... 

3.2.9.8.4.Polecenie: OK (przejdź do konfigurowania centrali)
Po  zaznaczeniu  centrali  (w  oknie  Lista  zainstalowanych  urządzeń)  i  potwierdzeniu 
klawiszem    OK    , program przechodzi do okna głównego.

3.2.9.9.W  łaściwości centrali... [Alt]+[Enter]
Okno  Właściwości  centrali  jest  dostępne  również  po  naciśnięciu  przycisku  Właściwości 
podczas definiowania nowej centrali. Zarządzanie centralami.
Okno zawiera 4 (lub  6) zakładki, które mogą różnić się szczegółami. w zależności od 
typu centrali. 

3.2.9.9.1.Zakładka: Użytkownik
Należy wypełnić dane Użytkownika oraz wpisać Numer fabryczny centrali. Wpisane dane 
adresowe będą pojawiać się na wydrukach (w tym billingowych).
Numer fabryczny  (identyfikator)  jest szczególnie potrzebny, jeżeli programem będziemy 
obsługiwać wiele różnych central.
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3.2.9.9.2.Zakładka: Połączenie

      
W zakładce Połączenie wybieramy:
• Medium:  Połączenie  lokalne (typowe,  przy  użyciu  kabla  RS),  Modem 

(w przypadku  zdalnej  obsługi)  lub  TCP/IP –  dla  obsługi z dowolnego  komputera 
sieciowego przy pomocy komputera podłączonego z centralą kablem RS i  aplikację 
etherTORS.exe  (przełączoną  w  stan  Nasłuchuj...),  USB  realizowane  na 
„przejściówce” USB ⇔ RS. Parametry dla Medium TCP/IP należy przed pierwszym 
zastosowaniem ustalić i przesłać do centrali przy pomocy innego medium (Połączenie 
lokalne).

• P  ort szeregowy (komputera) – dla wybranego  Medium. Może być on inny dla kabla 
RS, inny dla używanego (z komputerem) modemu;

• Prędkość transmisji:
− dla Połączenia lokalnego wynosi: 4 800 do 19 200 oraz 115 200
− dla  Modemu:  maksymalna osiągalna to  19 200. Centrale te,  (począwszy 

od  v.  3.xx) po  włączeniu  zasilania (i  okresowo  podczas  dalszej  pracy) 
sprawdzają, czy podłączony jest do nich modem. Jeżeli modem odpowie OK, 
zostaje ustalana automatycznie najlepsza prędkość transmisji (1 200, 2 400, 4 
800, 9 600 lub 19 200 , 115 200)

• Bezpieczeństwo połączenia – jest to grupa funkcji związana z komputerową obsługą 
centrali.  Aktualne hasło logowania musi być zgodne z zapamiętanym w centrali i jest 
zawsze sprawdzane przy nawiązywaniu łączności modemowej (wszystkie  typy central) 
oraz  przy łączności  po  RS.  Fabryczną  nastawą  hasła  w programie (jak również  
w centrali) jest nazwa MICRONET dla  lub Micronet dla .

• A  ktualne hasło logowania jest do odczytania w oknie  wyłącznie, gdy zaznaczona 
jest opcja Pokaż. Opcja ta jest fabrycznie niedostępna, można ją jednak odblokować 
(tak jak i  inne  funkcje)  aktywując  funkcję  Wprowadź  hasło  [F9]  . Wyboru 
funkcji  blokowanych  hasłem  dokonuje  się w MENU  –  Plik  –  System  – 
Zabezpieczenia systemu....
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Zmiana  hasła  w  centrali jest  możliwa  wyłącznie  po  sprawdzeniu  hasła 
dotychczas obowiązującego (nowe hasło staje się obowiązujące w systemie, gdy 
zostanie skutecznie przesłane do centrali).

• Wybór przycisku Ręczna zmiana hasła pozwala na weryfikację hasła przed wysłaniem do 
centrali. Ma zastosowanie w przypadku, gdy hasło w centrali zostało zmienione, ale nie 
przy pomocy używanego w danym momencie programu lub zmieniło się na standardowe, 
tj.  MICRONET (Micronet),  np.  w  wyniku  wymiany  pakietu  procesora. 
Potwierdzenie opcji  O K inicjalizuje jednorazową próbę zmiany hasła w centrali.  Zmień 
hasło w centrali można wpisać ciąg znaków (do 20), który po przesłaniu do centrali stanie 
się hasłem obowiązującym dla danego obiektu. 

Hasło  należy bezwzględnie  zapamiętać.  Upgrade oprogramowania  nie przywraca 
Hasła standardowego.

• Grupa Połączenie MEDIUM USB może pozostawać niedostępna dla Użytkownika,

3.2.9.9.3.Zakładka: Modem
W  zakładce  Modem  ustawia  się  wszystkie  niezbędne  parametry  transmisji  modemowej  
i programowania modemów: 
• Wybieranie – należy zaznaczyć tonowe lub impulsowe, w zależności od parametrów 

linii miejskiej, do której podłączony jest modem (komputera); 
• Sposób połączenia – automatyczny, na liniach miejskich centrali musi być aktywna 

usługa  DISA,  a  modem  załączony.  Należy  się  upewnić  (a  w razie  konieczności 
skorygować),  czy  linia  abonencka  obsługująca  modem jest  bezpośrednio  dostępna 
z linii miejskich (ustawienie standardowe).
Grupy abonentów.

• Sposób rozłączania: ATH & +++ – ustawienie standardowe
DTR – stosować w przypadku, gdy modem 
nie rozpoznaje komendy rozłączenia;

• Docelowy  numer  dostępu  do  centrali –  (do  20  znaków),  przy  połączeniu 
automatycznym  wybieranie  numeru  wewnętrznego  powinno  nastąpić  z pewnym 
opóźnieniem (czas na zestawienie połączenia). Znakiem wprowadzającym opóźnienie jest 
przecinek ’ , ‘ – każdy odpowiada 2 sek. Długość przerwy należy dobrać eksperymentalnie, 
zaczynając np. od 10 sek. W przypadku obsługi połączenia przez abonenta pośredniczącego 
(np. gdy na linii miejskiej nie została załączona usługa DISA) numeru nie definiuje się – 
połączenie przeprowadza się z telefonu podłączonego do modemu przy komputerze;

• w polach:  Ciąg inicjujący dla modemu przy komputerze i  Ciąg inicjujący dla 
modemu przy centrali wpisane są standardowe rozkazy umożliwiające komunikację 
między modemami;

• po uaktywnieniu  przycisku  Prześlij  ciąg  do centrali program inicjalizuje  połączenie, 
zgodnie z wybranymi (wpisanymi) parametrami.

ver. 3.26.01 37



Instrukcja programu DoCent®  ver. 3.26.xx

Ciąg inicjujący dla modemu przy centrali dla Delta:
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3.2.9.9.4.Zakładka: Abonenci wirtualni

Abonenci wirtualni dla centrali Delta
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3.2.9.9.5.Zakładka: Połączenia i zdarzenia

3.2.9.9.6.Zakładka: Właściwości sieci 
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Dla korzystania  z możliwości  zdalnej obsługi  centrali  poprzez sieć LAN, centrala Delta 
musi być wyposażona w moduł DME (moduł Ethernetu) oraz posiadać odpowiednią wersję 
oprogramowania.  Proces  Ustawiania IP w  centrali  (należy je ustalić z administratorem 
sieci  komputerowej)  inicjuje  się  podczas  połączenia  poprzez  RS  lub  modem.  Dopiero
w dalszej kolejności w zakładce Połączenie wybiera się Medium: TCP/IP.
Sieć LAN pozwala na administrowanie centralą bez konieczności uruchomienia komputera 
lokalnego  lub  gdy  jest  on  wykorzystywany  do  obsługi  programu  Platan  CTI,  bez 
przerywania tego procesu.

3.2.9.10.Zabezpieczenia systemu...
Polecenie  otwiera  okno  Parametry  systemu  z  dwoma  zakładkami:  Hasło 
i „DoCent.exe”.
Ta grupa usług służy do ustawienia  (blokowania)  dostępu  do  poszczególnych  modułów 
programu  (aplikacji)  i  usług,  wchodzących  w  skład  programu  DoCent®.  Poprzez 
wprowadzenie  Hasła,  administrator  może  zabezpieczyć  najważniejsze  funkcje  przed 
wprowadzeniem  zmian  przez  osoby  niepowołane,  bądź  nie  posiadające  dopowiednich 
umiejętności.  Usługa  jest  aktywna  tylko  w  przypadku,  gdy  nie  wprowadzono  Hasła 
(ustawienie fabryczne), w przeciwnym przypadku nazwa jest wyszarzona – należy najpierw 
uaktywnić usługę Wprowadź hasło [F9]. 
Ustawienia dokonane w Parametrach systemu zaczynają obowiązywać od kolejnej sesji pracy 
z programem.

3.2.9.10.1.Zakładka: Hasło

Zakładka Hasło umożliwia Zmianę hasła użytkownika:
• jeżeli  czynność  wykonywana  jest  po  raz  pierwszy  (ustawienie  fabryczne),  pole 

Poprzednie (hasło) jest wyszarzone; 
• w polu  Nowe można wpisać do  24 znaków stanowiących  Hasło (program odróżnia 

małe i wielkie litery, należy zwrócić uwagę na klawisze [Shift] i [Caps Lock]);
• Potwierdź nowe – tylko ponowne wpisanie Nowego hasła będzie akceptowane przez 

program.
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3.2.9.10.2.Zakładka: DoCent.exe

Zakładka ustawień parametrów aplikacji DoCent.exe umożliwia Blokadę usług:
 Uruchomienie aplikacji
 Odczyt konfiguracji z centrali
 Odświeżenie konfiguracji na dysku
 Przesłanie konfiguracji do centrali
 Usuwanie konfiguracji z dysku
 Wymiana oprogramowania w centrali
 Wymiana oprogramowania w centrali
 Pokazanie hasła dostępu do centrali
 Zabezpieczenia systemu...

W ustawieniu  fabrycznym aktywna  jest  blokada  usługi  Pokazanie  hasła  dostępu  do 
centrali.  Właściwości centrali – Połączenie

3.2.10.Wprowadź hasło   [F9]
Funkcja otwiera okno Hasło, zdefiniowane w oknie Parametry systemu.
 MENU – System – Zabezpieczenia systemu
W zależności od poprawności Hasła, pojawiają się stosowne komunikaty.

    
Wprowadzenie zabezpieczeń w postaci haseł i uprawnień nie chroni programu i danych przed 
zniszczeniem lub  usunięciem (np.:  przy  pomocy  narzędzi  dostępnych  z  poziomu  systemu 
operacyjnego). Zawsze więc należy tworzyć kopię bezpieczeństwa, najlepiej poza komputerem, 
na  którym  zainstalowany  jest  program  (np.  na  innym  komputerze  połączonym  siecią, 
przenośnym dysku, kopia na CD).
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3.2.11.Cofnij hasło   [F9]
Po pomyślnym wprowadzeniu Hasła, opisana wyżej funkcja 
zmienia się na  Cofnij  hasło   [F9].  Uaktywnienie  jej  cofa 
uzyskane  uprawnienia  związane  z  Hasłem,  bez 
konieczności wyjścia z programu.

3.2.12.K  oniec
Zamknięcie programu DoCent®.

3.3.MENU – Edycja
Grupa poleceń MENU – Edycja udostępnia polecenia:

• C  ofnij Ctr+Z
• Wytnij Ctr+X
• K  opiuj Ctr+C
• W  klej Ctr+V

Funkcje mogą być niedostępne w zależności statusu połączenia, bądź aktywnego okna programu

3.3.1.Polecenie: Cofnij [Ctrl+Z]
Polecenie pozwala  Cofnąć ostatnie działanie edycyjne lub formatujące. Nazwa polecenia 
zmienia  się  w zależności  od rodzaju  ostatniego  działania,  np.  Cofnij  pisanie  lub  Cofnij 
formatowanie. Polecenie Cofnij zmienia się na: Nie można cofnąć, gdy ostanie działanie 
jest nieodwołalne.
Skróty: Klawisze [Ctrl+Z] lub [Alt+Backspase].

3.3.2.Polecenie: Wytnij [Ctrl+X]
Polecenie  usuwa  z  konfiguracji  zaznaczony  tekst.  Jest  niedostępne,  jeśli  tekst  nie  jest 
zaznaczony.

Skróty: Klawisze [Ctrl+X] Pasek narzędzi: 

3.3.3.Polecenie: Kopiuj [Ctrl+C]
Polecenie pozwala skopiować z dokumentu zaznaczony tekst. Jest niedostępne, jeśli tekst 
nie jest zaznaczony.

Skróty: Klawisze [Ctrl+C] Pasek narzędzi: 
Funkcja  (łącznie z funkcją  Wklej) wykorzystywana podczas definiowania  linii  abonenckich 
(kopiowanie cech abonenta, przypisywanie parametru wielu abonentom, itp.).
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3.3.4.Polecenie: Wklej [Ctrl+V]
Polecenie pozwala wstawić kopię zawartości Schowka – w punkcie wstawiania. Polecenie 
jest niedostępne, jeśli Schowek jest pusty.

Skróty: Klawisze [Ctrl+V] Pasek narzędzi: 

3.3.5.Przyspieszanie procesów edycjnych
Definiowanie  cech  dla  wielu  portów wewnętrznych  i  miejskich  może być,  szczególnie  
w centrali Delta czynnością dość uciążliwą. Aby proces edycji usprawnić, można skorzystać 
z dostępnych w programie ułatwień.
Przykład 1

    
1. Zaznacz abonenta do kopiowania 3. Zaznacz abonentów w celu

przypisania im tych samych cech
2. Wybierz polecenie Kopiuj [Ctrl+C] 4. Wklej [Ctrl+V]
Wszystkie cechy (usługi) zostają skopiowane. Abonenci zachowują indywidualną 
Lokalizację, Numer i Typ sygnalizacji.
Przykład 2

  
1. Zaznacz abonentów do przypisania im tej samej cechy
2. Wybierz polecenie po prawej stronie okna (Blokada)
3. Zaznaczeni abonenci zostaną zablokowani
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3.4.MENU – Definicje
3.4.1.P  lan numeracji centrali
Aplikacja  DoCent® proponuje w oknie  Plan numeracyjny centrali domyślną numerację 
portów abonenckich  i  miejskich,  grup  i  numerów alarmowych oraz usług.  Okno można 

wywołać z MENU – Definicje – Plan numeracji lub po wybraniu ikony .

Dla Nowej konfiguracji program automatycznie otwiera okno (ustawienie to można zmienić 
w MENU –  Widok  –  Opcje  programu,  zakładka  Widoki  i  okna  konfiguracji)
i  proponuje  numerację  (odpowiednią  dla  danego  typu  centrali)  usług,  wszystkich 
występujących portów abonenckich i miejskich oraz tworzy podstawowe grupy np.  Awizo 
(abonent nr 19). 


Program tworzy grupę  Awizo w czasie  tworzenia  konfiguracji  podczas przejścia  z  widoku 
Konfiguracja centrali do widoku Administrowanie centralą. Znajdą się w niej pierwszy 
aparat  systemowy  z  przystawkami  bezpośredniego  wybierania  –  o  ile  taka  opcja  została 
zadeklarowana w oknie Widok - Opcje programu – Grupa Awizo.

W oknie wyświetlana jest lista, która zawiera dwie grupy Typów numeracji,  tworzących 
konfigurację: (przykład dla )

• S - zakres prefiksów portów,
• U - zakres prefiksów usług.

Numeracja proponowana przez program DoCent® może odbiegać od numeracji wprowadzonej 
przez Producenta do programu wewnętrznego centrali  PlusCen, bądź  BetaCen (szczególnie 
istotne  podczas  obsługi  central  z  oprogramowaniem  3.xx oraz  podczas  wykonywania 
„upgrade”).
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Administrator  może  stworzyć  własny  plan,  odpowiedni  do  wymagań  użytkowników.
W  tabeli  można  dodawać  Typ  numeracji (wiersze)  oraz  zmienić  zakres  numeracji, 
wpisując (w górnej części okna) odpowiednie wartości: Początek i Koniec.
W tabeli możliwe jest dodawanie wierszy (typów numeracji):

• należy zaznaczyć wiersz poniżej;
• z rozwijalnej listy w górze okna wybrać odpowiednią usługę, typ portów lub grup;
• nacisnąć klawisz Modyfikuj.

Można wstawić: 
• przedział  liczbowy,  np.  Linie  miejskie:  1001  do  1099  -  maksymalnie  po

6  znaków (początek  i  koniec  zakresu  musi  zaczynać  się  tą  samą  cyfrą  lub 
znakiem i być tej samej długości );

• jedną wartość (w polu: Początek): liczbę lub jeden ze znaków: 0,∗, #.
Jeśli zadeklarowany przez użytkownika  Plan numeracji  jest niespójny, występują w nim 
konflikty stref, program zgłasza błąd od razu przy próbie zapisania nowych parametrów. 
Aby tego uniknąć należy przestrzegać następujących zasad:

• wszystkie  kody  dostępu  do  usług  (KDU)  i  numery  abonenckie  mogą  być 
definiowane w zakresie od jednej do sześciu cyfr;

• numery  abonenckie  i  KDU nie  mogą  być  początkiem  innych,  dłuższych 
numerów, np. 11 i 110;

• jeżeli  centrala  będzie  współpracowała  z  wieloma  centralami  nadrzędnymi 
(operatorami  sieci  stacjonarnych  lub  komórkowych),  zaleca  się  zastosowanie 
numeracji wewnętrznej abonentów co najmniej trzycyfrową);

• zmiany domyślnego planu należy uwzględnić w interpretacji instrukcji obsługi centrali
Po  prawej  stronie  okna  Plan  numeracyjny centrali  znajdują  się  polecenia  edycyjne 
dotyczące planu numeracji:
Dodaj Dodaje nowe typy numeracji (usługi, linie, grupy). Odpowiedni typ 

należy wybrać na rozwijalnej liście w górnej  części okna,  zapisać 
numerację i zatwierdzić przyciskiem Dodaj. Nowy typ wyświetli się 
na  liście  Typ numeracji.  W przypadku  błędu,  program generuje 
komunikat:  „Zadeklarowana  strefa  stwarza  konflikt  z  inną  strefą  
numeracyjną”

Modyfikuj Pozwala  zmieniać  wartości  w  istniejących  typach  numeracji
i zatwierdza zmiany wartości  Początek i  Koniec dla istniejących 
Typów numeracji. 

Usuń Usuwa cały wiersz z listy Typ numeracji.
Ustaw standard Zmieniony  przez  użytkownika  plan  numeracji  (lub  odczytane

z  nowej  centrali  fabryczne  ustawienia)  zapisuje  w  pamięci  jako 
standardowy.

Standard producenta Przywraca  domyślne  (programu  DoCent® ustawienia  planu 
numeracji. 
Ustawienia te mogą nie pokrywać się z fabrycznymi ustawieniami 
zapisanymi w centrali
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Eksportuj Eksportuje (w formacie *.psn) plan numeracji np. na dyskietkę, do 

innej centrali.
Importuj Importuje plan numeracji np. z dyskietki, z innej centrali.
Anuluj Zamyka okno.
  OK   Potwierdza  zapisane  zmiany,  zamyka  okno  i  przetwarza 

konfigurację wg zapisanych zmian.

3.4.2.Parametry sprzętowe
W  oknie  Parametry  sprzętowe można  zdefiniować  parametry  sprzętowe  oraz  wybierać 
nastawy dla całej centrali. Program DoCent® proponuje ustawienia domyślne tych parametrów. 
Należy je  zmieniać  tylko w przypadku,  gdy nie  odpowiadają  nastawom dostępnych  łączy, 
najlepiej  w konsultacji  z  serwisem producenta.  Wyjątkiem jest  parametr  długości  sygnału 
FLASH, ustawiany (globalnie) do parametrów posiadanych aparatów telefonicznych.

Okno można otworzyć, wybierając jedną z opcji:
• MENU – Definicje – Parametry sprzętowe;

• ikonę na pasku narzędzi 

W oknie parametry są ułożone w grupach (zakładkach).

Przycisk  Przywróć  standardowe ustawia 
parametry (w aktualnie  otwartym oknie) 
do  wartości  proponowanych  przez 
producenta (po potwierdzeniu polecenia).

3.4.2.1.Zakładka: Parametry czasowe pakietów
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3.4.2.1.1.Parametr: Minimalny czas rozłączenia 
Jest to minimalny czas odłożenia mikrotelefonu, traktowany jako rozłączenie abonenta oraz 
maksymalny czas rozwarcia pętli abonenckiej, traktowany jako sygnał FLASH (RECALL). 
Wartość musi zawierać się w przedziale od 200 do 1000 ms. 
Długość  sygnału  FLASH  ma  zasadnicze  znaczenie  dla  dostępu  do  usług  centrali  przy 
wybieraniu tonowym. Ustawienie standardowe: 400 ms.

3.4.2.1.2.Parametr: Minimalny czas sygnału FLASH
Jest to minimalny czas rozwarcia pętli abonenckiej, traktowany jako sygnał FLASH (RECALL). 
Wartość musi zawierać się w przedziale od 50 do 200 ms.
Długość  sygnału  FLASH  ma  zasadnicze  znaczenie  dla  dostępu  do  usług  centrali  przy 
wybieraniu tonowym. Ustawienie standardowe: 80 ms.

3.4.2.2.Zakładka: DISA

3.4.2.2.1.Parametr: Czas na wybranie pierwszej cyfry
Jest to maksymalny czas, jaki ma abonent zewnętrzny na wybranie numeru wewnętrznego – 
liczony od zakończenia informacji głosowej.  Wartość musi zawierać się w przedziale od
1 do 40 sekund. Ustawienie standardowe: 5 s.
Na  wybranie  numeru  wewnętrznego  przeznaczono  maksymalnie  60  sekund.  Jest  to 
maksymalny  czas  nadania  komunikatu  (20s)  +  Czas  na  wybranie  pierwszej  cyfry 
(maksymalnie  40 s). Jeśli w tym czasie abonent wybierze numer wewnętrzny w systemie 
tonowym  (DTMF),  połączenie  zostanie  zrealizowane;  jeśli  nie  – rozmowa  będzie 
przekazana  na  odpowiedni  dla  danej  linii  miejskiej  numer  wewnętrzny  (GWW – 
stanowisko pośredniczące).  Podczas słuchania zapowiedzi w systemie DISA lub w ciągu 5 s po 
jej zakończeniu, wybierając 0, można wymusić wywołanie do stanowiska pośredniczącego.
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3.4.2.2.2.Parametr: Czas między kolejnymi cyframi
Jest  to  maksymalny  czas  pauzy,  jaki  ma  abonent  zewnętrzny,  gdy  wybiera  tonowo  numer 
wewnętrzny. Wartość musi zawierać się w przedziale od 3 do 15 sekund.
Ustawienie standardowe: 5 s.

3.4.2.2.3.Parametr: Czas wywoływania abonenta wewnętrznego
Jest to maksymalny czas wysyłania sygnału wywołania do abonenta wewnętrznego. Wartość 
musi zawierać się w przedziale od  15 do  60 sekund. Po tym czasie połączenie zostanie 
skierowane  do  stanowiska  pośredniczącego,  zdefiniowanego  w oknie  Linie  miejskie  – 
Grupa wspólnego wywołania.
Sytuacja taka ma miejsce, gdy abonent  wewnętrzny nie odbierze połączenia (po sygnale 
wywołania),  jest  zajęty (po  sygnale  zajętości),  bądź gdy wybrany przez nas  numer  jest 
nieprawidłowy (po sygnale nieosiągalności). Ustawienie standardowe: 20 s.

3.4.2.2.4.Parametr: Czas wywoływania GWW
Jest to maksymalny czas wysyłania sygnału wywołania do  GWW, jeśli połączenie w trybie 
automatycznym DISA nie powiodło się. Wartość musi zawierać się w przedziale od 15 do 180 
sekund. Po tym czasie nastąpi rozłączenie. Ustawienie standardowe: 90 s.

3.4.2.2.5.Parametr: Czas oferowania połączenia
Jest to maksymalny czas, przez który oferowane jest zajętemu abonentowi drugie połączenie. Wartość 
musi zawierać się w przedziale od 15 do 60 sekund. Po tym czasie połączenie zostanie skierowane 
do  stanowiska  pośredniczącego  ("telefonistki").  Jest  to  ustawienie  parametru  funkcji 
Przenoszenie wywołań - przy zajętości. Ustawienie standardowe: 30 s.

3.4.2.3.Zakładka: Bramofon
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3.4.2.3.1.Parametr: Czas otwierania bramy
Jest to czas, w którym rygiel bramy będzie zwolniony i będzie można ją otworzyć. Wartość 
musi zawierać się w przedziale od 2 do 8 sekund. Ustawienie standardowe: 5 s.

3.4.2.4.Zakładka: Automatyczne zestawianie połączeń
3.4.2.4.1.Parametr: Maksymalny czas prób
Jest  to  maksymalny  czas,  przez  który  centrala  będzie  podejmowała  próby  zestawienia 
połączenia z abonentem miejskim. Wartość musi zawierać się w przedziale od  1 do  125 
minut. Po tym czasie nastąpi rozłączenie. Ustawienie standardowe: 60 minut.

3.4.2.4.2.Parametr: Minimalny okres ponawiania prób (ab. zajęty)
Jest to minimalny czas między kolejnymi próbami połączenia, gdy:

• abonent miejski, do którego zamówiono połączenie, ma zajętą linię;
• abonent zamawiający połączenie jest zajęty.

Wartość  musi  zawierać  się  w  przedziale  od  1 do  60  minut.  Po  tym  czasie  nastąpi 
rozłączenie. Ustawienie standardowe: 1 minuta.

3.4.2.4.3.Parametr: Minimalny okres ponawiania prób (nie ma ab.)
Jest to minimalny czas między kolejnymi próbami połączenia, gdy:

• abonent miejski, do którego zamówiono połączenie, nie odbiera telefonu;
• abonent zamawiający połączenie nie odbiera telefonu.

Wartość  musi  zawierać  się  w  przedziale  od  1 do  60 minut.  Po  tym  czasie  nastąpi 
rozłączenie. Ustawienie standardowe: 10 minut.
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3.4.2.4.4.Parametr: Maksymalny czas wywoływania abonentów
Jest to maksymalny czas na przyjęcie połączenia przez:

• wolnego abonenta miejskiego;
• abonenta zamawiającego połączenie.

Wartość musi zawierać się w przedziale od  10 do  100 sekund.  Po  tym czasie nastąpi 
rozłączenie. Ustawienie standardowe: 40 sekund.

3.4.2.5.Zakładka: Parametry sygnalizacji DTMF

3.4.2.5.1.Parametr: Czas trwania tonu przy nadawaniu DTMF
Jest to czas trwania tonu podczas wybierania numeru w systemie DTMF w kierunku centrali 
miejskiej. Wartość musi zawierać się w przedziale od 50 do 500 ms.
Ustawienie standardowe: 100 ms.

3.4.2.5.2.Parametr: Czas trwania przerwy międzytonowej przy nadawaniu DTMF
Jest to czas trwania przerwy międzytonowej podczas wybierania numeru w systemie DTMF 
w kierunku centrali miejskiej. Wartość musi zawierać się w przedziale od 50 do 500 ms.
Ustawienie standardowe: 100 ms.
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3.4.2.6.Zakładka: Parametry obsługi linii miejskich

3.4.2.6.1.Parametr: Czas na wybranie pierwszej cyfry w LM
Jest  to  maksymalny  czas  od  zajęcia  linii  miejskiej  do  rozpoczęcia  wybierania  numeru 
abonenta  zewnętrznego.  Przekroczenie  tego  czasu  zwalnia  linię  miejską,  a  abonent 
otrzymuje sygnał zajętości.. Wartość musi zawierać się w przedziale od 3 do 30 s. 
Ustawienie standardowe: 10 s.

3.4.2.6.2.Parametr: Czasowe kryterium rejestracji
Jest to parametr stosowany w przypadku, gdy centrala publiczna nie odwraca pętli lub nie 
jest  dostępna  usługa  teletaksy.  Po  tym  czasie  (od  wybrania  ostatniej  cyfry)  nastąpi 
naliczanie  czasu  rozmowy  i  zostanie  zarejestrowany  rekord  billingowy.  Wartość  musi 
zawierać się w przedziale od 3 do 60 s. Ustawienie standardowe: 10 s.

3.4.2.6.3.Parametr: Czas rozłączenia LM
Jest to minimalny czas rozwarcia pętli w kierunku centrali publicznej (odłożenie słuchawki) 
w celu rozłączenia połączenia. Wartość musi zawierać się w przedziale od 0,8 do 5 s. 
Ustawienie standardowe: 1 s.

3.4.2.6.4.Parametr: Pauza po pierwszym 0
Jest  to czas oczekiwania  na wejście w ruch międzymiastowy w przypadku,  gdy centrala 
automatycznie wybiera numer zewnętrzny: REDIAL, wybieranie numerami skróconymi, 
wybieranie  alarmowymi  numerami  skróconymi,  Gorąca linia  zewnętrzna.  Wartość 
musi zawierać się w przedziale od 0,1 do 5 s. Ustawienie standardowe: 2 s.
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3.4.2.6.5.Parametr: Pauza po drugim 0
Jest to czas oczekiwania  na wejście w ruch międzynarodowy w przypadku,  gdy centrala 
automatycznie wybiera numer zewnętrzny: REDIAL, wybieranie numerami skróconymi, 
wybieranie  alarmowymi  numerami  skróconymi,  Gorąca  linia  zewnętrzna. Wartość 
musi zawierać się w przedziale od 0,1 do 5 s. Ustawienie standardowe: 2 s.

3.4.2.6.6.Parametr: Opóźnienie wybierania w LM
Jest  to  czas  oczekiwania  na  gotowość  centrali  nadrzędnej  w  przypadku,  gdy  centrala 
automatycznie wybiera numer zewnętrzny:  REDIAL,  wybieranie numerami skróconymi, 
wybieranie alarmowymi numerami skróconymi, Gorąca linia zewnętrzna. Wartość musi 
zawierać się w przedziale od 1 do 5 s. Ustawienie standardowe: 2 s.

3.4.2.7.Zakładka: Parametry globalne

Widok okna dla Alfy plus i Bety

    
Widok okna dla Delty
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3.4.2.7.1.Parametr: Maksymalny czas wywoływania po przekazaniu połączenia
Jest to maksymalny czas wysyłania do abonenta wewnętrznego sygnału wywołania – po 
przekazaniu  mu  połączenia.  Po  tym  czasie  połączenie  powróci  do  osoby,  która  to 
połączenie przekazała. Wartość musi zawierać się w przedziale od 15 do 180 s. 
Ustawienie standardowe: 30 s.

3.4.2.7.2.Parametr: Czas stanu zawieszenia (HOLD)
Jest  to  maksymalny  czas  pozostawania  abonenta  zewnętrznego  w  stanie  zawieszenia 
połączenia  (HOLD).  Po  tym czasie  zawieszone  połączenie  powróci  do  osoby,  która  je 
zawiesiła. Wartość musi zawierać się w przedziale od 15 do 180 s. 
Ustawienie standardowe: 60 s.

3.4.2.7.3.Parametr: Czas trwania pauzy (p) w dostępie do CM
Jest to czas opóźnienia w wybieraniu numeru “wyjścia na miasto” przez kolejne centrale 
abonenckie  (odpowiada  znakowi  “p”  w  definicji  numeru).  Wartość  musi  zawierać  się 
w przedziale od 0,1 do 5 s. Ustawienie standardowe: 2 s.

3.4.2.7.4.Parametr: Typ sygnału w stanie HOLD 
Parametr umożliwiający wybór sygnału podstawionego podczas stanu HOLD. Dostępne są 
opcje: Pierwsza muzyczka z FLASH, Druga muzyczka z FLASH, Trzecia muzyczka 
z FLASH, Czwarta  muzyczka z FLASH, Sygnał  z zewnątrz,  Komunikat  nagrany 
przez Użytkownika.  Ustawienie standardowe:  Pierwsza muzyczka z FLASH (o czasie 
trwania  120 s,  kolejne  muzyczki  standardowo  nie  są  dostępne)Instrukcja  obsługi 
centrali Delta – Zapowiedzi głosowe

3.4.2.7.5.Parametr: Powrót do usług wewnętrznych
Parametr  umożliwiający wybór  klawisza,  który będzie  pozwalał  abonentowi  z kategorią: 
Gorąca linia zewnętrzna przejść do korzystania z usług wewnętrznych centrali. Standardowo 
jest to klawisz: [*]. Można też wybrać: [#] i [FLASH]. Powrót do funkcji centrali nie działa, gdy 
linia miejska ma ustawione zaliczanie „po czasie...”.

3.4.2.7.6.Parametr: Czas trwania opóźnienia w „wejściu na trzeciego” 
Jest to czas, odmierzany od momentu uzyskania potwierdzenia przez abonenta wywołującego 
(sygnał  2  „beep”),  że  usługa  „wejście  na trzeciego” będzie  zrealizowana  – do  momentu 
skomutowania tego połączenia. Wartość regulowana w przedziale od 0,1 do 5 s. Ustawienie 
standardowe: 4 s. Instrukcja obsługi centrali Delta – Usługa „wejścia na trzeciego”.

3.4.2.7.7.Parametr: Czas trwania zalogowania abonenta (w tym wirtualnego) 
Jest to czas, po którym nastąpi samoczynne odwołanie uprawnień abonenta wirtualnego, 
nie angażując abonenta. Automatyczne „wylogowanie się” musi zawierać się w przedziale 
od 1 s do 255 sekund. Ustawienie standardowe: 10 s

3.4.2.7.8.Parametr: Czas nadawania CLIP FSK (po pierwszym dzwonku)
Jest to czas, odmierzany od momentu wysłania pierwszego dzwonka do wysłania informacji 
o numerze abonenta dzwoniącego.  Wartość regulowana w przedziale od  500 do 1000 ms. 
Ustawienie standardowe: 500 ms.
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3.4.2.7.9.Parametr:  Prefiks  dołączany  do  CLIP  (dla  REDIAL  wybierany  
z telefonu)
Są to cyfry dodawane do CLIP w celu umożliwienia wykorzystywania pamięci telefonu do 
odtwarzania połączeń (REDIAL), standardowo ‘00’.

3.4.2.7.10.Parametr: Sposób przekazywania połączenia na miasto 
Dopuszczalne są 3 scenariusze:

1. przekazanie *02 rezygnacja 0
2. przekazanie  0 rezygnacja *03
3. przekazanie *02 rezygnacja *03

3.4.2.7.11.Parametr: Dopuszczalne LM przy przekazywaniu poł. na miasto
Można wybrać: LM z polaryzacją (lub TTx) oraz ISDN (domyślnie) lub dowolne linie.

3.4.2.7.12.Parametr: Okres synchronizacji czasu systemowego z ISDN
Można wybrać: wyłączona (domyślnie) lub okresy od 15 min do 2 dni.

3.4.2.7.13.Parametr: Okres pytania o kontynuację rozmowy miejskiej
Parametr ustawialny od 30 do 300 s, standardowo 120 s. 

3.4.2.7.14.Parametr: Testowanie analogowych LM
Można wybrać: wyłączone (domyślnie) lub okresy od 1 min do 15 minut.
Opcja  umożliwia  detekcję  uszkodzonych  linii  miejskich  i  wyłączenie  ich  z  ruchu 
wychodzącego na czas nieaktywności. W parametrach tej opcji definiuje się, co jaki czas 
centrala ma sprawdzać uszkodzone linie miejskie.

3.4.2.8.Zakładka: Rytm dzwonienia aparatów tradycyjnych
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3.4.2.8.1.Parametr: Wywołanie od abonenta wewnętrznego - aparat tradycyjny
Jest  to  parametr  umożliwiający  wybór  sygnału  dzwonienia  aparatu  tradycyjnego 
(zwykłego), powiadamiającego o nadejściu połączenia od abonenta wewnętrznego.

3.4.2.8.2.Parametr: Wywołanie z linii miejskiej - aparat tradycyjny
Jest  to  parametr  umożliwiający  wybór  sygnału  dzwonienia  aparatu  tradycyjnego 
(zwykłego), powiadamiającego o nadejściu połączenia zewnętrznego (z LM).

3.4.2.8.3.Parametr: Wywołanie w trybie "budzenie" - aparat tradycyjny
Jest  to  parametr  umożliwiający  wybór  sygnału  dzwonienia  aparatu  tradycyjnego 
(zwykłego), powiadamiającego o nadejściu połączenia związanego z usługą budzenia.

3.4.2.8.4.Parametr: Wywołanie połączenia zarezerwowanego 
- aparat tradycyjny

Jest  to  parametr  umożliwiający  wybór  sygnału  dzwonienia  aparatu  tradycyjnego 
(zwykłego), powiadamiającego o nadejściu wcześniej zamówionego połączenia.

3.4.2.8.5.Parametr: Wywołanie "test dzwonka" - aparat tradycyjny
Jest  to  parametr  umożliwiający  wybór  sygnału  dzwonienia  aparatu  tradycyjnego 
(zwykłego), słyszalnego podczas ustawiania głośności dzwonienia telefonu.

3.4.2.8.6.Parametr: Tworzeniu konferencji "okólnik" - aparat tradycyjny
Jest  to  parametr  umożliwiający  wybór  sygnału  dzwonienia  aparatu  tradycyjnego 
(zwykłego), powiadamiającego o nadejściu połączenia konferencyjnego typu “okólnik”.

3.4.2.8.7.Parametr: Połączenie powracające - aparat tradycyjny
Jest  to  parametr  umożliwiający  wybór  sygnału  dzwonienia  aparatu  tradycyjnego 
(zwykłego),  powiadamiającego  o  nadejściu  połączenia  powracającego  (wcześniej 
przekazanego na inny numer).

3.4.2.8.8.Parametr: Połączenie przeniesione - aparat tradycyjny
Jest  to  parametr  umożliwiający  wybór  sygnału  dzwonienia  aparatu  tradycyjnego 
(zwykłego),  powiadamiającego  o nadejściu połączenia przeniesionego  (z  innego  numeru 
wewnętrznego).

3.4.2.8.9.Parametr: Przekazana rozmowa miejska - aparat tradycyjny
Jest  to  parametr  umożliwiający  wybór  sygnału  dzwonienia  aparatu  tradycyjnego 
(zwykłego), powiadamiającego o nadejściu przekazanego połączenia miejskiego.
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3.4.2.9.Zakładka: Rytm dzwonienia aparatów systemowych

3.4.2.9.1.Parametr:  Wywołanie  od  abonenta  wewnętrznego  –  aparat   
systemowy

Jest  to  parametr  umożliwiający  wybór  sygnału  wywołania  (rytmu  dzwonka)  aparatu 
systemowego, powiadamiającego o nadejściu połączenia od abonenta wewnętrznego.

3.4.2.9.2.Parametr: Wywołanie z linii miejskiej - aparat systemowy
Jest  to  parametr  umożliwiający  wybór  sygnału  wywołania  (rytmu  dzwonka)  aparatu 
systemowego, powiadamiającego o nadejściu połączenia zewnętrznego (z LM).

3.4.2.9.3.Parametr: Wywołanie w trybie "budzenie" - aparat systemowy
Jest  to  parametr  umożliwiający  wybór  sygnału  wywołania  (rytmu  dzwonka)  aparatu 
systemowego, powiadamiającego o nadejściu połączenia związanego z usługą budzenia.

3.4.2.9.4.Parametr:  Wywołanie  połączenia  zarezerwowanego  –  aparat  
systemowy

Jest  to  parametr  umożliwiający  wybór  sygnału  wywołania  (rytmu  dzwonka)  aparatu 
systemowego, powiadamiającego o nadejściu wcześniej zamówionego połączenia.

3.4.2.9.5.Parametr: Wywołanie "test dzwonka" - aparat systemowy
Jest  to  parametr  umożliwiający  wybór  sygnału  wywołania  (rytmu  dzwonka)  aparatu 
systemowego, słyszalnego podczas ustawiania głośności dzwonienia telefonu.

ver. 3.26.01 57



Instrukcja programu DoCent®  ver. 3.26.xx
3.4.2.9.6.Parametr: Tworzeniu konferencji "okólnik" - aparat systemowy
Jest  to  parametr  umożliwiający  wybór  sygnału  wywołania  (rytmu  dzwonka)  aparatu 
systemowego, powiadamiającego o nadejściu połączenia konferencyjnego typu “okólnik”.

3.4.2.9.7.Parametr: Połączenie powracające - aparat systemowy
Jest  to  parametr  umożliwiający  wybór  sygnału  wywołania  (rytmu  dzwonka)  aparatu 
systemowego,  powiadamiającego  o  nadejściu  połączenia  powracającego  (wcześniej 
przekazanego na inny numer).

3.4.2.9.8.Parametr: Połączenie przeniesione - aparat systemowy
Jest  to  parametr  umożliwiający  wybór  sygnału  wywołania  (rytmu  dzwonka)  aparatu 
systemowego, powiadamiającego o nadejściu połączenia przeniesionego (z innego numeru 
wewnętrznego).

3.4.2.9.9.Parametr: Przekazana rozmowa miejska - aparat systemowy
Jest  to  parametr  umożliwiający  wybór  sygnału  wywołania  (rytmu  dzwonka)  aparatu 
systemowego, powiadamiającego o nadejściu przekazanego połączenia miejskiego.

3.4.2.10.Zakładka: Rytm sygnalizacji 400Hz

3.4.2.10.1.Parametr: Podstawowy (po podniesieniu mikrotelefonu)
Jest to parametr umożliwiający przyporządkowanie rytmu 400Hz podstawowej sygnalizacji 
- po podniesieniu słuchawki.
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3.4.2.10.2.Parametr: W stanie blokady aparatu telefonicznego
Jest  to  parametr  umożliwiający  przyporządkowanie  sygnalizacji  400Hz  w  stanie,  gdy 
telefon abonenta jest zablokowany.

3.4.2.10.3.Parametr: W stanie przeniesionego wywołania
Jest  to  parametr  umożliwiający  przyporządkowanie  sygnalizacji  400Hz  w  stanie,  gdy 
abonent centrali przekazał połączenie.

3.4.2.10.4.Parametr: Po powrocie z preferencji miejskich 
Jest  to  parametr  umożliwiający  przyporządkowanie  sygnalizacji  400Hz  w  stanie,  gdy 
abonent  z  kategorią  Gorąca  linia  zewnętrzna  wybrał  możliwość  korzystania  z  usług 
wewnętrznych centrali.

3.4.2.10.5.Parametr: W trybie serwisowym
Jest  to  parametr  umożliwiający  przyporządkowanie  sygnalizacji  400Hz  w  stanie,  gdy 
abonent  znajduje  się  w trybie  serwisowym,  umożliwiającym zmianę  niektórych  nastaw 
centrali.

3.4.2.10.6.Parametr: W trybie abonenta zdalnego
Jest  to  parametr  umożliwiający  przyporządkowanie  sygnalizacji  400Hz  w  stanie,  gdy 
abonent zewnętrzny zalogował się jako abonent centrali.

3.4.2.10.7.Parametr: Sygnalizacja stanu HOLD (dla abonenta wewnętrznego)
Jest  to  parametr  umożliwiający  przyporządkowanie  sygnalizacji  400Hz  dla  abonenta 
wewnętrznego w stanie, gdy połączenie zostało zawieszone.

3.4.2.10.8.Parametr: Zwrotny sygnał wywołania w połączeniach wewnętrznych
Jest  to  parametr  umożliwiający  przyporządkowanie  sygnalizacji  400Hz  dla  abonenta 
wewnętrznego w stanie, gdy wybrał numer innego abonenta wewnętrznego.

3.4.2.10.9.Parametr: Zwrotny sygnał oferowania połączenia
Jest  to  parametr  umożliwiający  przyporządkowanie  sygnalizacji  400Hz  dla  abonenta 
zewnętrznego w stanie, gdy wybrał numer zajętego abonenta wewnętrznego.

3.4.2.10.10.Parametr: Sygnał informujący o alarmie
Jest to parametr umożliwiający przyporządkowanie sygnalizacji 400Hz dla stanu centrali, 
gdy powiadamia abonenta o alarmie.
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3.4.2.11.Zakładka: Logowanie z zewnątrz

3.4.2.11.1.Parametr: Globalne logowanie się abonentów z zewnątrz
Jest  to  globalne  włączenie/wyłączenie  (Aktywny/Blokada) logowania  się  abonentów  
z zewnątrz. Ustawienie standardowe: Blokada.

3.4.2.11.2.Parametr: Czas na wybranie cyfry przez zalogowanego abonenta
Jest  to  czas na wybranie  pierwszej cyfry funkcji  przez zalogowanego abonenta.  Wartość 
musi zawierać się w przedziale od 10 do 300 s. Ustawienie standardowe: 120 s.

3.4.2.11.3.Parametr: Okres pytania o kontynuację rozmowy miejskiej 
Jest to czas (okres) cyklicznego pojawiania się zapytania o kontynuację rozmowy miejskiej. 
Wartość musi zawierać się w przedziale od 30 do 300 s. Ustawienie standardowe: 120 s.
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3.4.2.12.Zakładka: Powiadomienia o alarmach 

3.4.2.12.1.Parametr: Minimalny czas trwania sygnału alarmu 
Jest to niezbędny, minimalny czas pojawiania się sygnału alarmu, uruchamiający procedurę 
powiadamiania. Wartość musi zawierać się w przedziale od 0,1 do 25,5 s.
Ustawienie standardowe: 0,5 s.

3.4.2.13.Zakładka: Rejestracja połączeń 
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3.4.2.13.1.Parametr: Taryfikacja na kończącego 
Jest to globalny parametr (włączona/wyłączona) przypisania połączenia wychodzącego  
(i  staryfikowania  jej)  abonentowi  kończącemu  rozmowę  (po  pierwszym przekazaniu)  - 
parametr (włączona), bądź inicjującemu (wyłączona). 
Ustawienie standardowe: wyłączona.

3.4.2.13.2.Parametr: Rejestracja połączeń przychodzących dla DISA 
Jest  to  globalny  parametr  (włączona/wyłączona)  zarejestrowania  (lub  nie)  połączenia 
przychodzącego obsługiwanego funkcją DISA. Ustawienie standardowe: wyłączona.

3.4.2.13.3.Parametr: Rejestracja połączeń przychodzących dla TRANSFER 
Jest  to  globalny  parametr  (włączona/wyłączona)  zarejestrowania  (lub  nie)  abonenta 
zewnętrznego logującego się zdalnie na numerze wewnętrznym centrali i korzystającego  
z „wyjścia na miasto” przez centralę. Ustawienie standardowe: wyłączona.

3.4.2.13.4.Parametr: Rejestracja nieodebranych połączeń przychodzących 
Jest  to  globalny  parametr  (włączona/wyłączona)  zarejestrowania  (lub  nie)  połączenia 
przychodzącego nieobslużonego przez abonenta  wewnętrznego  (połączenie  poprzez  DDI 
lub DISA). Ustawienie standardowe: wyłączona.

3.4.3.Przełączanie trybów
Okno Przełączanie trybów jest przeznaczone do definiowania i administrowania trybami 
pracy centrali. Można tu wybrać sposób przełączania trybów, zapisać ich nazwy i określić 
moment przełączania w poszczególnych dniach tygodnia, z uwzględnieniem dni szczególnych 
(np.  wolnych,  świąt).  Dane zdefiniowane w tym oknie będą miały znaczenie dla określenia 
Uprawnień abonenta, Grupy wspólnego wywołania i usługi DISA.
 Instrukcja obsługi centrali – Obsługa trybów pracy centrali
Okno można otworzyć wybierając jedną z opcji:

• menu Definicje – Przełączanie trybów;

• ikonę na pasku narzędzi 
W przypadku zaniku zasilania, zmiany czasu lub/i daty oraz zmiany oprogramowania należy 
sprawdzić, w jakim trybie pracuje centrala (i ewentualnie skorygować ustawienie).

W oknie  Przełączanie  trybów znajdują się zakładki, zawierające poszczególne elementy 
definiowania trybów.
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3.4.3.1.Zakładka: Ustawienia

Zakładka wyświetla się automatycznie, po otwarciu okna Przełączanie trybów.

3.4.3.1.1.Pole wyboru: Sposób przełączania trybów

Ręczny umożliwia przełączanie trybów z uprawnionego aparatu telefonicznego. 
Wybierając tę opcję należy w oknie  Linie  abonenckie – Dostępne 
usługi,  wybrać odpowiedni  Wzorzec,  zawierający aktywny parametr: 
Doraźna zmiana trybu pracy centrali, definiowany w oknie  Dostęp 
do usług centrali;

Automatyczny umożliwia  przełączanie  zgodnie  ze  zdefiniowanymi  w  tym  oknie 
parametrami (bez ingerencji użytkownika).

3.4.3.1.2.Parametr: Nazwy poszczególnych trybów
Program automatycznie  proponuje  nazwy dla każdego  z  4 (8)  trybów:  dzienny, 
nocny,  weekend,  druga  zmiana  oraz cztery tryby  awaryjne.  Każdą  z  tych  nazw 
można zmienić, wpisując w odpowiednim polu nową i akceptując klawiszem:   OK   Nazwa 
ta będzie wyświetlana na liście wyboru trybów dla każdego dnia tygodnia (Poniedziałek, 
Wtorek ...) oraz w oknach: Linie abonenckie – Uprawnienia abonenta, Linie miejskie 
–  Grupa  wspólnego  wywołania  oraz Konfiguracja  interfejsu  pakietu  DPRA  – 
Awaria.
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3.4.3.2.Zakładki: Pon. – Niedziela, Dni robocze, Dni wolne, Święta

Wybierając poszczególne zakładki można edytować i definiować momenty automatycznego 
przełączania trybów pracy centrali dla konkretnych dni:
Poniedziałek... Pola  na  wpisanie  progów (czasu)  przełączania  trybów  Niedziela

pracy  centrali  w  poszczególnych  dniach  tygodnia.  Dane  
należy zapisać dla każdego dnia tygodnia osobno.

Dni robocze Pola na wpisanie progów (czasu) przełączania trybów pracy centrali 
jednakowych  dla  wszystkich  dni  roboczych (poniedziałek  – 
piątek).  Wpisane  dane  będą  dotyczyć  każdego  dnia  roboczego
w tygodniu.

Dni wolne Pola na wpisanie progów (czasu) przełączania trybów pracy centrali 
jednakowych  dla  wszystkich  dni  wolnych,  określonych  w zakładce 
Kalendarz  dni  wolnych.  Wpisane  dane  będą  dotyczyć  każdego 
zdefiniowanego dnia wolnego.

Święta Pola na wpisanie progów (czasu) przełączania trybów pracy centrali 
jednakowych dla wszystkich dni świątecznych, opisanych w zakładce 
Kalendarz  świąt.  Wpisane  dane  będą  dotyczyć  każdego 
zdefiniowanego święta.
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3.4.3.2.1.Parametr: Momenty przełączenia trybów
Jest to tablica momentów przełączenia trybów, która składa się czterech progów zmiany czasu.
Czas  przełączania  trybów można  określić  dowolnie,  wg potrzeb  użytkownika  centrali.  
W polach  Pierwszy  –  Czwarty  próg należy wpisać  dokładny  czas  (godzinę,  minuty, 
sekundy), w którym centrala powinna rozpocząć pracę w odpowiednim trybie. 
Odstęp pomiędzy dwoma kolejnymi progami zmiany trybów pracy centrali raczej nie powinien 
być mniejszy niż 30 minut, gdyż może to powodować niewłaściwe zmiany trybów. Gdy czas ten 
jest krótszy, program wyświetla zapytanie, prosząc o zaakceptowanie takiej nastawy.

W nowej konfiguracji program automatycznie proponuje dwa pierwsze progi (czas) zmiany 
trybów:  pierwszy próg – 8.00,  drugi próg – 16.00.  Trzeci i  czwarty próg pozostają 
niezdefiniowane.

3.4.3.2.2.Parametr: Tablica przydzielonych trybów
Tablica przydzielonych trybów która składa się z czterech list z nazwami poszczególnych 
trybów pracy, definiowanymi w oknie Przełączanie trybów – Ustawienia. 
W nowej  konfiguracji  program automatycznie  przypisuje  nazwy dla  dwóch  pierwszych 
progów zmiany trybów.

3.4.3.2.3.Przełączanie trybów w zależności od awarii pakietu DPRA
W  centrali  Delta  istnieje  możliwość  monitorowania  aktywności  pakietu  DPRA.  Gdy 
funkcja  ta  zostanie  włączona  w  oknie  Konfiguracja  interfejsu  pakietu  DPRA  – 
Awaria to w przypadku uznania pakietu DPRA za nieaktywny, centrala przełączy się 
w zadeklarowany tryb pracy. Po ustąpieniu awarii pakietu DPRA centrala powróci do trybu 
pracy zgodnie z aktualnym czasem.

3.4.3.3.Zakładki: Kalendarz świąt, Kalendarz dni wolnych

W  oknach  Przełączanie  trybów  -  Kalendarz  świąt  (Kalendarz  dni  wolnych) 
prezentowana  jest  lista  dni  dla  poszczególnych  kalendarzy,  uwzględnianych  podczas 
automatycznej zmiany trybów w centrali. 
Podczas tworzenia nowej konfiguracji  w oknie  Kalendarz świąt prezentowana jest lista 
automatycznie  generowana  przez program.  Lista  w oknie  Kalendarz dni  wolnych  jest 
pusta. 
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Należy odróżnić definiowany tu  Kalendarz świąt i  Dni wolnych,  służący do  Przełączania 
trybów pracy  centrali  od  kalendarza  używanego  do  taryfikacji  połączeńBilCent® 

Polecenie: Dodaj (datę)

Aby dodać datę święta/dnia wolnego, należy:
• wybrać klawisz Dodaj;
• w oknie Definicja świąt (dni wolnych) określić odpowiednią datę. 

Poszczególne daty na listach świąt i dni wolnych układają się chronologicznie.

Wybór daty święta odbywa się z tablicy kalendarza.  Program domyślnie proponuje  datę 
bieżącą.
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Program przy zapisywaniu zmian, weryfikuje utworzoną listę dat.

3.4.3.3.1.Polecenia: Edytuj i Usuń (datę)

Wybór odpowiednich przycisków pozwala dokonać zmian w zapisanej już tablicy świąt/dni 
wolnych lub na usunięcie poszczególnych pozycji.

3.4.4.Tablice uprawnień
Tablice uprawnień  pozwalają  w  sposób  indywidualny,  dostosowany  do  potrzeb 
użytkownika zarządzaniem (ograniczaniem) ruchu wyjściowego centrali. Dzięki nim można 
korzystać  z  „tanich  połączeń”  (np.  0800,  0801  pomimo,  że  formalnie  są  to  prefiksy 
„międzymiastowe”),  wykluczyć  kierunki  niepożądane  (np.  0700,  0300),  udostępnić 
rozmowy służbowe  (np.  z  telefonami komórkowymi,  stanowiącymi  wyposażenie  firmy),
a ograniczyć inne, traktowane jako prywatne, itp. (patrz też LCR)
W  oknie  Tablice  uprawnień można  zarządzać  Tablicami  prefiksów:  dozwolonych
i zabronionych: Dodawać, Edytować, i Usuwać. Tworzenie tego rodzaju uprawnień i zastrzeżeń 
pozwala  administrować  połączeniami  wychodzącymi  w  sposób  elastyczny,  dostosowany  do 
wymagań firmy. 
Program pozwala zdefiniować 7 Tablic – prefiksów zabronionych lub dozwolonych, każda do 
35 prefiksów. 
Dostęp do okna jest możliwy poprzez:

• MENU – Definicje – Tablice uprawnień;

• ikonę na pasku narzędzi 
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Okno Tablice uprawnień zawiera:

• listę zdefiniowanych tablic (fabryczna lista jest pusta);
• zestaw przycisków administrujących tablicami.

Lista zdefiniowanych tablic zawiera:

Parametr Opis

Nazwa tablicy Dowolna nazwa zdefiniowana przez administratora centrali. Nazwy 
tablic wyświetlają się na liście w porządku alfabetycznym

Typ tablicy Dozwolone/zabronione.
Prefiksy główne Cyfry, cząstki dozwolonych /zabronionych numerów.

Jeżeli w oknie Tablice uprawnień wybierzemy klawisz Dodaj lub Edytuj otworzy się okno 
Tablica uprawnień.

3.4.4.1.Tablica uprawnień
W oknie  Tablica uprawnień należy opisać poszczególne elementy danej tablicy. Dane te 
pojawią się na liście w oknie edycji wszystkich tablic - Tablice uprawnień:

3.4.4.1.1.Pole: Nazwa tablicy uprawnień
W polu tym należy wpisać dowolną nazwę (np. kojarzącą się z uprawnieniami konkretnej 
reprezentacji  abonentów).  Może  zawierać  do  30  znaków:  liter  i  cyfr.  Nazwa  tablicy 
uprawnień jest widoczna na liście w oknie  Tablice uprawnień  i wybierana w polu 
Linie  abonenckie  –  Uprawnienia  abonenta oraz  Linie  abonenckie  –  Tablica 
uprawnień.

3.4.4.1.2.Pole wyboru: Typ tablicy uprawnień
Definiuje się w tym miejscu rodzaj tablicy: Tablica prefiksów zabronionych lub Tablica 
prefiksów dozwolonych. Wybrany typ pojawia się na liście w oknie Tablice uprawnień. 
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Dla  abonentów,  którym  przyznaje  się  w  miarę  swobodny  dostęp  do  ruchu  wyjściowego 
korzystniejsze  jest  stosowanie  Tablicy  prefiksów  zabronionych  (z  wyjątkami).  Dla 
abonentów,  którym  dopuszcza  się  korzystanie  z  linii  miejskich  sporadycznie  i  tylko  pod 
konkretne  numery (np.  do  wyniesionej  siedziby firmy)  łatwiej  będzie  zdefiniować  Tablicę 
prefiksów dozwolonych, w której umieści się konkretne dozwolone numery miejskie.

3.4.4.1.3.Polecenie: Dodanie prefiksu głównego
Przycisk  Dodanie  prefiksu  głównego otwiera  okno  Prefiks 
główny, w którym można wpisać do 20 cyfr (bez spacji). 

3.4.4.1.4.Polecenie: Dodanie wyjątku
Przycisk  Dodanie  wyjątku otwiera  okno  Wyjątek  do 
prefiksu..., w którym można wpisać do 20 cyfr (bez spacji). 
Dodanie  wyjątku może  nastąpić  tylko,  gdy został  wybrany 
prefiks główny. 

3.4.4.1.5.Polecenie: Edycja
Przycisk  Edycja otwiera  okno  edycji  numeru  wybranego 
prefiksu  głównego lub  wyjątku  (umożliwia  to  np.  zmianę 
tego numeru). 

3.4.4.1.6.Pozostałe polecenia
Usunięcie Usuwa wybrany prefiks główny lub wyjątek. 
Anuluj Zamyka  okno  Tablica  uprawnień,  nie  zapisując  wprowadzonych 

zmian.
   OK    Otwiera okno edycji wszystkich tablic - Tablice uprawnień

3.4.5.Powiadamianie o alarmach 
Centrala Alfa plus, Beta może automatycznie powiadomić o zagrożeniu określonych wcześniej 
abonentów,  po  otrzymaniu  z  systemu  alarmowego  sygnału  w razie  włamania  czy 
pożaru.Instrukcja obsługi centrali 
Zarządzanie powiadamianiem odbywa się w oknie Osoby powiadamiane o alarmach.
Dostęp do okna Osoby powiadamiane o alarmach jest możliwy poprzez:

• MENU – Definicje – Powiadamianie o alarmach;

• ikonę na pasku narzędzi 
W oknie Osoby powiadamiane o alarmach wyświetla się lista Kodów potwierdzenia oraz 
Numerów telefonów osób powiadamianych,  które  zostały zdefiniowane  w konfiguracji. 
Podczas tworzenia nowej konfiguracji okno jest puste.

ver. 3.26.01 69



Instrukcja programu DoCent®  ver. 3.26.xx
Lista może zawierać do  6 abonentów,  do  których  centrala zadzwoni  w razie włamania, 
pożaru itp. Dla każdego z nich program pozwala przyporządkować po 3 numery telefonów. 
Dane abonentów są  porządkowane  na liście wg  kodów potwierdzenia (od  najniższego 
numeru do najwyższego). Jeśli został przyporządkowany ten sam numer potwierdzenia – 
wg zapisanych numerów telefonów. 

Pierwszy abonent na liście posiada najwyższy priorytet powiadamiania.

Okno zawiera przyciski poleceń:

Dodaj Dodawanie  nowego  abonenta  do  listy  powiadamianych  abonentów– 
otwiera okno Osoba powiadamiana o alarmie.

Edycja
Otwiera  okno  Osoba  powiadamiana  o  alarmie dla  konkretnego 
abonenta, wybranego z listy. Można wprowadzać zmiany we wpisanych 
danych.

Usuń Usuwa z listy osób powiadamianych o alarmie wybranego abonenta.
Rezygnacja Zamyka okno bez zapisywania wprowadzonych danych.
Powrót Zamyka okno, zapisując wprowadzone dane.

W polu  informacyjnym  Uwagi  znajdują  się  wskazówki,  jak należy skonfigurować  linie 
miejskie dla usługi powiadomienia o alarmach.Linie miejskie (Alt+2).
Należy  też  sprawdzić/ustawić  parametry  w  oknie  Parametry  sprzętowe,  zakładki: 
Powiadomienie  o  alarmach, Automatyczne  zestawianie  połączeń  i  Rytm 
sygnalizacji 400Hz 
Powiadamianie  o  alarmach  jest  realizowane  przez  grupę  linii  miejskich,  zdefiniowaną  dla 

Numerów alarmowych .

Aby  zdefiniować  nową  tablicę  uprawnień,  należy  w  oknie  Osoby  powiadamiane 
o alarmie wybrać przycisk Dodaj, który spowoduje otwarcie okna: Osoba powiadamiana 
o alarmie. 
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3.4.5.1.Polecenie: Dodaj (osobę powiadamianą)

Wszystkie  wpisane  w  tym  oknie  dane  są  wyświetlane  na  liście  w  oknie:  Osoby 
powiadamiane o alarmach.

3.4.5.1.1.Pole: Kod potwierdzający przyjęcie powiadomienia o alarmie 
W polu tym należy wpisać numer,  którym powiadomiony o alarmie abonent  potwierdzi 
przyjęcie  połączenia.  Jest  to  dla  centrali  sygnał  spełniający  kryterium  skutecznego 
powiadomienia. Kod może zawierać do 6 znaków (cyfry, #, ∗).

Jeśli ten numer nie został zdefiniowany, potwierdzenia nie są wymagane.

• powiadomienia  bez  potwierdzenia wymagają  linii  skonfigurowanych  na  start 

rozmowy po odwróceniu pętli lub otrzymaniu impulsu teletaksy ;
• powiadomienia z  potwierdzeniem mogą być  realizowane  przez linie  o  dowolnym 

kryterium startu rozmowy.  W tym przypadku informowanie  o włamaniu rozpoczyna 
się  po  spełnieniu  czasowego  kryterium startu  połączenia  –  o  ile  nie  wystąpi 
wcześniej sygnał startu rozmowy. Gdy powiadomienie o włamaniu z potwierdzeniem 
odbywa się przez linię bez odwrócenia pętli lub teletaksy, przedwczesne odłożenie 
słuchawki (bez potwierdzenia) będzie traktowane jako połączenie nieodebranie, gdyż 
nie ma możliwości rozróżnienia tych sytuacji.

Podczas powiadamiania przynajmniej jedna linia jest pozostawiana dla połączeń interakcyjnych 
(jeżeli grupa zawiera więcej niż jedną linię).
W  centrali  Alfa  plus  można  nagrać  zapowiedź  głosową  informującą  o  alarmie  (wymaga 
zainstalowania  układu  dodatkowej  zapowiedzi  i  zainstalowania  w  gnieździe  nr  4  pakietu 
sterowania centralą). Instrukcja obsługi centrali

3.4.5.1.2.Pola:  Pierwszy (Drugi,  Trzeci) numer telefonu, pod którym można
zastać osobę powiadamianą

W polach tych wpisuje się numer telefonu, który centrala wybierze do powiadamiania jako 
pierwszy (kolejny) dla danego abonenta. Może zawierać do 20 cyfr.
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3.4.5.2.Polecenie: Edytuj (osobę powiadamianą)
Otwiera okno  Osoba powiadamiana o alarmie dla konkretnego  abonenta,  wybranego
z listy. Można wprowadzać zmiany we wpisanych danych.

3.4.5.3.Polecenie: Usuń (osobę powiadamianą)
Usuwa z listy Osób powiadamianych o alarmie wybranego abonenta.

3.4.5.4.Polecenie: Rezygnacja
Zamyka okno bez zapisywania wprowadzonych danych.

3.4.5.5.Polecenie: Powrót
Zamyka okno, zapisując wprowadzone dane.

3.4.6.Skrzynki głosowe 
Poczta głosowa  jest wyposażeniem opcjonalnym centrali Alfa plus, w znaczący sposób 
usprawniającym i podnoszącym komfort obsługi systemu łączności w firmie.
Warunkiem korzystania  z  usługi  Poczta  głosowa,  jest  wyposażenie  centrali  w  Pakiet 
Skrzynki Głosowej (APSG). 
Pakiet  ten  należy  zdefiniować  w  Lokalizacji  1.01 podczas  Definiowania  pakietów. 

Konfiguracja sprzętowa 

Opis posługiwania się Pocztą głosowąInstrukcja obsługi centrali
Konfiguracja Poczty głosowej odbywa się w oknie Skrzynki pocztowe dostępnym:

• MENU – Definicje – Skrzynki głosowe 

• lub ikony 
i zawierającym 4 zakładki. Okno otwiera się domyślnie na zakładce Parametry.
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3.4.6.1.Zakładka: Parametry (skrzynek głosowych) 

W zakładce Parametry definiuje się globalne parametry dotyczące wszystkich wiadomości 
(ilość, czas trwania i okres przechowywania).
Podczas programowania parametrów maksymalnych należy kierować się czasem dostępnym na 
nagranie wszystkich wiadomości – 300 sek. oraz ilością abonentów uprawnionych do obsługi 
poczty.

3.4.6.1.1.Parametr: Maksymalna liczba wiadomości w skrzynce
W konfiguracji można zadeklarować do 127 wiadomości w skrzynce.
Wartość domyślna: 5 wiadomości.

3.4.6.1.2.Parametr: Maksymalna długość pojedynczej wiadomości
Parametr można ustawić na max. 60 sek.
Wartość domyślna: 5 sek.

3.4.6.1.3.Parametr: Maksymalny okres przechowywania wiadomości
Parametr można ustawić na max. 365 dni. 
Wartość domyślna: 7 dni.

3.4.6.1.4.Parametr: Czas powiadamiania o nowych wiadomościach
Ustawienie standardowe: 3 min, zakres: 1 min do 12 min (co 1 min).
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3.4.6.2.Zakładka: Skrzynki osobiste

Zakładka  zawiera  listę  abonentów  centrali  (Lokalizację,  Numer,  Opis),  zgodną 

z definicjami wprowadzonymi w MENU – Okno – Linie  abonenckie (Alt+3)  lub  . 
Kolejność  abonentów na  liście,  determinowana  jest  fizycznym numerem  linii  abonenckiej 
(Lokalizacją, tj. portu, do którego dołączone są kable telefonu abonenta);
Przyznawanie/zmienianie  uprawnień  dokonuje  się  w  oknie  Konfiguracja  uprawnień, 
dostępnym po przyciśnięciu klawisza Konfiguruj...

3.4.6.2.1.Polecenie: Konfiguruj... (skrzynki osobiste) 

Abonenci mogą posiadać Uprawnienia do:
• Skrzynki dla połączeń wewnętrznych
• Skrzynka dla połączeń zewnętrznych
• N  agrywania wiadomości.
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3.4.6.3.Zakładka: Skrzynki grupowe

Okno Skrzynki grupowe, jest analogiczne do okna Skrzynki osobiste z tą różnicą, że na 
liście  prezentowane  są  zamiast  danych  abonentów  nazwy  i numery  Grup  wspólnego 
wywołania,  zgodne z definicjami dokonanymi w MENU –  Okno – Grupy  wspólnego 

wywołania (Alt+4) lub 
Grupy na liście są prezentowane w kolejności utworzenia.
Przycisk Konfiguruj... otwiera okno, w którym konkretnej grupie (lub wszystkim zaznaczonym 
grupom) przypisuje Uprawnienia

3.4.6.3.1.Polecenie: Konfiguruj... (skrzynki grupowe) 

Grupy Wspólnego Wywołania mogą posiadać Uprawnienia do:
• Skrzynki dla połączeń wewnętrznych
• Skrzynka dla połączeń zewnętrznych
• N  agrywania wiadomości.
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3.4.6.4.Zakładka: Nadzór skrzynek grupowych

Okno  zawiera  listę  zdefiniowanych  przyporządkowań  Abonentowi  nadzorującemu 
Nadzorowanych grup (posiadających aktywne Skrzynki grupowe).
Początkowo,  po  pierwszym  otwarciu  programu  lista  ta  jest  pusta.  Przypisanie  nadzoru 
(dokonanie  zmian w istniejącym) można dokonać w oknie  Nadzór  skrzynek grupowych, 
dostępnym po przyciśnięciu klawisza Dodaj... lub Edytuj....

3.4.6.4.1.Polecenia: Dodaj... lub Edytuj...(nadzór skrzynki grupowej) 

W lewej części okna zaznacza się  Abonenta nadzorującego,  w prawej  Nadzorowaną 
grupę. Zatwierdzenie przyporządkowania dokonuje się przyciskiem    OK     
Poleceniem Dodaj... definiujemy nowe przyporządkowanie.
Polecenie Edytuj... pozwala wprowadzić zmiany.
Polecenie Usuń... usuwa z listy przyporządkowanie.
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3.4.7.Niskie koszty połączenia (LCR)
3.4.7.1.Zasada działania
Usługa LCR (Least Cost Routing) ma na celu ograniczenie kosztów rozmów telefonicznych 
w centrali. Polega na automatycznym wybraniu grupy LM, przez którą zostanie zestawione 
połączenie na podstawie analizy numeru wybieranego przez abonenta. Tam, gdzie jest to 
wymagane,  zamieniana  jest  część  początkowa  wybieranego  numeru  (prefiks)  na  inną, 
określoną w konfiguracji  tej usługi.  To czy efekt zostanie osiągnięty,  zależy od ustawień
w  konfiguracji,  dokonanych  przez  administratora  systemu.  Usługa  może  być  również 
wykorzystywana  do  usuwania  prefiksu  lokalnego  dla  połączeń  z  wykorzystaniem 
zapamiętanych w telefonach z CLIP FSK (opcja) numerów przychodzących.
Realizacja usługi jest dostępna wyłącznie dla central z odpowiednim wyposażeniem sprzętowym 
(kartą CLIP FSK LW, kartą DCLIP):

Po zakończeniu definiowania tablicy LCR pojawia się okno z informacją:

3.4.7.2.Korzystanie z LCR

O  tym,  czy  zostanie  wykonana  funkcja  LCR decydują  ustawienia  (zezwolenie) 

w  konfiguracji  danego  abonenta.  Dostęp  do  usług  centrali  lub   parametr: 
Rozmowy wychodzące zgodnie z LCR.
Jeśli  wymuszone  jest  stosowanie  LCR,  to  abonent,  chcąc  wykonać  rozmowę  miejską, 
wybiera (tak jak dotychczas, bez  LCR) stosowny kod dostępu do  LM (standardowo „0”) 
i otrzymuje sygnał ciągły 400Hz. Jednak nie oznacza to (w przypadku  LCR) zajęcia linii 
miejskiej, tylko wyłącznie gotowość centrali abonenckiej do rejestrowania kolejnych cyfr 
wybieranych  przez  abonenta  i  analizowanie  ich  pod  kątem  LCR.  Dopiero  po  podjęciu 
decyzji (przez program centrali) o grupie LM (wiązce) i o zamianie prefiksów – zajmowana 
jest linia miejska i stosowne cyfry są w niej nadawane.
Abonent może dokręcić kolejne cyfry w dowolnym momencie, jednak ma na to ograniczony 
czas (tzw. timeout), po przekroczeniu którego otrzyma sygnał nieosiągalności.
Przy definiowaniu prefiksów należy pamiętać, że prefiks dłuższy ma priorytet w stosunku 
do krótszego. Jeżeli w tablicy zdefiniowano prefiksy 060 i 0601, to wybrany przez abonenta 
numer 0601101101 będzie analizowany wg drugiego wzorca, tj. prefiksu 0601.
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3.4.7.3.Tablica prefiksów LCR

3.4.7.3.1.Definiowanie tablicy

Po wybraniu funkcji: MENU – Definicje – Niski koszt połączenia (LCR) lub .  otwiera się 
okno:

Początkowo okno jest puste. Po naciśnięciu 
klawisza Dodaj... pojawia się kolejne okno: 
Niskie koszty połączeń (LCR) – 
Konfiguracja prefiksu. Należy tu zdefiniować: 
Prefiks wybierany przez abonenta:

Następnie należy przycisnąć klawisz Dodaj poziom.

Wybieramy  Grupę linii  miejskich  i definiujemy Prefiks podstawiany przez  centralę. 
Akceptowane są cyfry, litera ‘P’ (PAUZA) oraz znaki ‘#’ i ‘∗’.
W programie  DoCent® może zostać zdefiniowanych 128 prefiksów dla centrali Delta 
natomiast dla central Alfa oraz Beta - 64 prefiksów.
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3.4.7.3.2.Alternatywne poziomy LCR
Można zdefiniować alternatywne prefiksy centrali oraz alternatywne wiązki linii miejskich, 
którymi  może  zostać  zrealizowane  połączenie  w  przypadku  zajętości lub  uszkodzenia 
pierwszej „wybranej drogi połączenia”

Alternatywne  poziomy  (od  1  do  3)  definiuje  się  w  sposób  analogiczny  jak  poziom 
podstawowy.
W przytoczonym przykładzie połączenie z siecią operatora komórkowego jest kierowane na 
Grupę LM „GSM” (zainstalowaną bramę GSM). W przypadku zajętości bramki, następuje 
próba  połączenia  przez  Grupę LM „Operator  A (II)”.  Należy zauważyć,  że  w  poziomie 
podstawowym  nastąpiła  zmiana  prefiksu  (brak  ‘0’  przy  wybieraniu  numeru 
komórkowego),  w poziomie 1,  został on przywrócony (połączenie przez sieć operatora 
stacjonarnego).

3.4.7.3.3.Przykład konfigurowania LCR
Zasadę konfigurowania usługi LCR można przedstawić za pomocą przykładów:
Przytoczone  przykłady  służą  wyłącznie  do  celów  szkoleniowych,  a  ewentualna  zbieżność 
prefiksów z rzeczywistymi jest przypadkowa.
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Przykład definicji GLM dla potrzeb LCR:

Zdefiniowane GLM:

„dla potrzeb LCR”: dostępne linie miejskie (CM)
„dla abonenta”
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Centrala dołączona jest do sieci publicznej wiązkami – grupami łączy (GLM):
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)
Funkcję LCR udostępniono abonentom, którzy mają dostępne linie miejskie (CM) jedną 
z  wiązek,  jak w powyższej  tabeli:  Zarząd  (=wszystkie  linie),  Handlowy,  Produkcja, 
Świetlica.
Tablicę  prefiksów  LCR  zdefiniowano  w  oknie  programu  DoCent® –  Niskie  koszty 
połączeń (LCR) 
Przykład tablicy LCR 
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Komentarz do danych konfiguracyjnych:

Wiersz 1:  Cały  ruch  centrali  dla  niezdefiniowanych  prefiksów (np.  numery 
lokalne,  bez wybrania  prefiksu strefowego – np.  dla  Gdańska 058), 
kierowany jest na sieć stacjonarną operatora A (Operator A) – fizyczne 
linie  1  i  2.  W  przypadku  niedostępności  tych  linii,  przewidziano 
alternatywną  wiązkę  linii  miejskich  –  na  sieć  stacjonarną  operatora 
A (Operator  A [II])  –  fizyczna linia  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). Niezdefiniowanego prefiksu nie można stosować w . 
Wówczas należy wpisać prefiksy do tablicy LCR.

Wiersz 2: Połączenia  z  numerem miejskim (np.  domowym)  abonenta  centrali 
o numerze wewnętrznym 57 (wybranie ‘0’, a potem umownego znaku 
‘#’ przed 57), mogą być zrealizowane przez sieć stacjonarną operatora 
A (Operator  A) –  fizyczne  linie  1  i  2.  Dzięki  zamianie  numeru, 
abonent wewnętrzny nie musi wybierać pełnego numeru (ani nawet go 
znać).  Centrala  realizuje  usługę  podobną  do  Centralowej  książki 
telefonicznej  (Numery  alarmowe)  –  z  uwzględnieniem 
odpowiednich  uprawnień  abonenta.  Połączenie  alternatywne  jak 
Wiersz 1.

Wiersz 3: Połączenia  z  numerem  komórkowym  abonenta  centrali  o numerze 
wewnętrznym  57  (wybranie  ‘0’,  a  potem umownego znaku  ‘∗’ 
przed 57),  mogą  być  zrealizowane  przez  bramę  GSM (linia  4, 
niedostępna  dla  Produkcji  i  Świetlicy).  Dzięki  zamianie  numeru 
przez  LCR,  abonent wewnętrzny nie musi wybierać pełnego numeru 
(ani nawet go znać). 
Centrala  realizuje  usługę  podobną  do  Centralowej  książki 
telefonicznej  (Numery  alarmowe)  –  z  uwzględnieniem 
odpowiednich  uprawnień  abonenta  (np.  tablicy  prefiksów 
dozwolonych/zabronionych). 
Dla  połączenia  alternatywnego  Wiersz  1,  następuje 
uzupełnienie  prefiksu  o  ‘0’,  niezbędne  dla  osiągnięcia  sieci 
komórkowej przez łącza operatora stacjonarnego.

Wiersz 4 Ruch telefoniczny kierowany jest przez dwie pierwsze linie miejskie 
centrali  do  sieci  stacjonarnej  Operatora  A z  dodaniem  prefiksu 
operatora  B (010bb) –  realizowana jest  usługa preselekcji  (również 
dla połączeń lokalnych). Należy zwrócić uwagę, że abonenci, którym 
przypisano  GLM Świetlica nie  uzyskają  połączenia,  gdy centrala 
zestawi  połączenie  drugą  linią  miejską.  Dla  połączenia 
alternatywnego  Wiersz  1,  połączenie  nastąpi  przez  sieć 
stacjonarną Operatora A [II].

Wiersz 5 Ruch  międzynarodowy  kierowany jest  przez  1  i  2  linię  miejską 
centrali (sieć stacjonarna Operatora A) poprzez numer dostępowy na 
bramę operatora zagranicznego (tzw. ‘tanie połączenia”).
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Dla połączenia alternatywnego  Wiersz 1,  połączenie nastąpi 
przez  sieć  stacjonarną  Operatora  A [II], z pominięciem  prefiksu 
numeru  dostępowego.  Takie  połączenie  będzie  dostępne  jedynie  dla 
abonentów,  którym  przypisano  GLM  Zarząd.  Niezależnie, 
sprawdzane  są  (dla  każdego  abonenta  niezależnie)  przypisane 
uprawnienia  do  (w  tym  przypadku  międzynarodowe  lub  wg 
tablicy uprawnień  Uprawnienia abonenta centrali). 

Wiersz 6,7,8,9,10 Połączenia z abonentami operatorów GSM, centrala 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 1.

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

3.4.7.3.4.Praca centrali z punktu widzenia LCR
• tablica  LCR  działa  wyłącznie  na  tzw  „wiązce  głównej”  centrali  (dostępnej 

standardowo kodem ‘0’)
• w celu  uniemożliwienia  omijania  tablicy  LCR  nie  należy w oknie  Dostęp  do 

usług centrali   udostępniać poszczególnym abonentom usługi  Wyjście na 
miasto przez konkretną linię miejską.

• niezależnie  od  ustawień  LCR  obowiązują  restrykcje  połączeń,  zadeklarowane
w  Linie  abonenckie  – Uprawnienia  abonenta  (np.  „Według  tablicy 
uprawnień”). Odnoszą się one do „prefiksu wybieranego przez centralę”.

Sposób  przeszukiwania  tablicy  LCR przy  realizowaniu  połączeń  zewnętrznych  oraz  sposób 
analizowania tablicy LCR przez centralę został również opisany w Instrukcji obsługi centrali.
W przypadku, gdy chcemy uzyskać w miarę równomierny ruch wyjściowy w konkretnej Grupie 
Linii Miejskich (np. tam, gdzie podłączyliśmy 2 bramki GSM z limitem połączeń darmowych) 
zaleca się rozdzielenie tej GLM (w omawianym przypadku na 2 niezalezne grupy). Dla wyjścia 
pierwszą bramką można np. zdefiniować prefiksy 0600, 0604, 0603, ..., dla drugiej bramki 0602, 
0606, 0601, ..... (a dla drogi alternatywnej – na odwrót). Po pewnym czsie obserwacji można 
dokonać  niezbędnych  korekt.  Innym rozwiązaniem,  może być zamiana miejscami kart  SIM 
w bramkach w połowie okresu rozliczeniowego z operatorem.
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3.4.7.3.5.Przykłady zastosowania LCR do preselekcji
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3.4.8.Konfiguracja urządzeń systemowych 
W oknie  tym  (MENU –  Definicje  -  Konfiguracja  urządzeń  systemowych)  można 
definiować  przyciski  aparatów  systemowych  i  konsol  podłączonych  do  centrali  Delta 
zarówno do pakietu DDSYS jaki do pakietu DWA12PH oraz DASPH.
W oknie znajdują się wszystkie aktywne zaciski systemowe wraz z numerem, lokalizacją 
oraz  opisem.  Jeśli  na  danym  zacisku  jest  zdefiniowany  aparat  systemowy  wraz
z  przypisanymi  konsolami  -  przed  konfiguracją  przycisków  należy  określić,  które 
urządzenie  (aparat  systemowy  czy  konsola)  będziemy  definiować  (wybór  parametru: 
Urządzenia)

Przed  przystąpieniem  do  konfiguracji  przycisków  urządzeń  systemowych  należy  odebrać 
konfigurację z centrali, aby mieć pewność, że edytujemy aktualne ustawienia.

3.4.8.1.Tworzenie standardowej konfiguracji 
Funkcja tworzenia standardowej konfiguracji pozwala szybko i automatycznie przypisać 
abonentów centrali oraz linie miejskie do przycisków aparatów systemowych.

ver. 3.26.01 85



Instrukcja programu DoCent®  ver. 3.26.xx
W  oknie Automatyczne  definiowanie  klawiszy  funkcyjnych  przyporządkowuje  się 
abonentów oraz linie miejskie do klawiszy aparatu systemowego lub konsoli. Jeśli chcemy 
przyporządkować np.  do konsoli  samych abonentów,  wówczas zaznaczona powinna być 
tylko opcja Przyporządkuj abonentów do klawiszy.
Dodatkowe opcje:
Zdefiniuj tylko dla wybranego urządzenia systemowego – kreator zdefiniuje przyciski 
jedynie dla aktualnie wybranego urządzenia systemowego.
Zdefiniuj dla wszystkich urządzeń wybranego abonenta – kreator zdefiniuje przyciski 
łącznie  dla  aparatu  systemowego  oraz dla  przypisanych  mu konsol.  Kreator  rozpocznie 
numerację od przycisków aparatu systemowego i zakończy na ostatniej konsoli. 
Zdefiniuj dla wszystkich abonentów – kreator przyporządkuje przyciski dla wszystkich 
abonentów i ich wszystkich urządzeń.
Sortuj prefiksy linii miejskich – gdy zaznaczone – linie miejskie będą sortowane według 
ich numeracji, natomiast gdy nie zaznaczone – linie miejskie będą sortowane według ich 
lokalizacji.
Sortuj prefiksy abonentów – gdy zaznaczone – linie abonenckie będą sortowane według 
ich numeracji, natomiast gdy nie zaznaczone – linie abonenckie będą sortowane według ich 
lokalizacji.
Skasuj niewykorzystane klawisze – gdy zaznaczone – kreator przyporządkuje wybrane 
w kreatorze linie miejskie i/lub abonenckie natomiast niewykorzystane (pozostałe) przyciski 
urządzeń systemowych wykasuje (wyzeruje).

3.4.8.2.Ręczna konfiguracja przycisków aparatu systemowego 
Aby rozpocząć ręczną  konfigurację  przycisków aparatu  systemowego  należy na  wstępie 
wybrać urządzenie systemowe – aparat systemowy.
Następnie  wciskamy  znajdujący  się  poniżej  przycisk  z  ilustracją  aparatu 
systemowego.

W  oknie  tym  można  ręcznie  przyporządkować  wybranemu  przyciskowi  dowolne  linie 
miejskie lub abonenckie. 
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Za  pomocą  strzałek można  schować  lub  rozwinąć  dodatkową  pulę  przycisków zgodnie

z posiadanym aparatem systemowym. Maksymalna liczba przycisków w aparacie 
systemowym wynosi 48.

Po wciśnięciu dowolnym przycisku liniowego pojawi się dodatkowe pole konfiguracyjne:

Opcje przycisku:
niezdefiniowany – przycisk będzie nieaktywny
abonent – przyciskowi będzie przypisany abonent wybrany z listy obok
linia miejska – przyciskowi będzie przypisana linia miejska wybrana z listy obok
grupa wspólnego wywołania – przyciskowi będzie przypisana grupa wspólnego wywołania

   (jeśli jest zdefiniowana) i wybrana z pola obok.
dowolny numer – dowolny numer niezdefiniowany w centrali
dowolny numer – aktualnie niewykorzystywane
Konfigurację lampek może przeprowadzić niezależnie od przycisków, jednak zaleca się aby 
lampki były powiązane z przyciskiem. Wówczas lampka będzie sygnalizowała stan linii 
przyporządkowanej pod przyciskiem.
Wprowadzone  ustawienia  zatwierdzamy  przyciskiem  OK umieszczony  na  słuchawce 
aparatu systemowego.

3.4.8.3.Ręczna konfiguracja przycisków konsoli 
Aby  rozpocząć  ręczną  konfigurację  przycisków  konsoli  należy  na  wstępie  wybrać 
urządzenie systemowe – konsola.
Następnie wciskamy znajdujący się poniżej przycisk z ilustracją konsoli:
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Sposób konfiguracji  przycisków jest identyczny jak w przypadku aparatów systemowych
i został już opisany .

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

W centrali można zdefiniować 16  Infolinii. Dokonuje się tego w oknie  Konfiguracja Infolinii  
(menu: Definicje Infolinie)

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

W standardzie centrali są do dyspozycji 64 zapowiedzi słowne o łącznym czasie trwania 52 
minut.  Przy korzystaniu z  Infolinii może brakować czasu na zapowiedzi  słowne,  dlatego 
warto skorzystać z opcjonalnego wyposażenia centrali w postaci 240 minut na posiadane 
zapowiedzi słowne. 

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.
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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  centrali,  natomiast 
wywołanie  grup  informacyjnych  na tle  melodii.  Gdy wybrana  GWW jest  zajęta  lub  nie 
odbiera przez zadeklarowany czas, centrala powinna 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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ver. 3.26.0190

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

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

Polecenie jakie wykona centrala 
w razie zajętości numeru GWW 
lub abonenta

Umożliwienie dostępu z 
poziomu Infolinii do 
wybranych Grup 
abonentów wewnętrznych

Polecenie jakie wykona centrala 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

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

Wybór zapowiedzi 
na danym poziomie
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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  centrala  uruchomi 
poziom 3 tej Infolinii.

Poziom nr 1:
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Na  tym  poziomie  centrala  wywołuje  GWW1  natomiast  AbM  w słuchawce  słyszy  np. 
muzykę.  Gdy  przez  określony  czas  nikt  nie  odbierze  wywołania,  centrala  uruchomi 
poziom     4   tej Infolinii, czyli zapowiedź z przeprosinami (zgodnie z założeniem).

Poziom nr 2:

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

Poziom nr 3:

Poziom  3  jest  kontynuacją  poziomu  startowego.  Centrala  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.  Centrala  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,  centrala  powinna  próbować  połączyć  rozmowę  z  abonentami  w GWW2. 
W przypadku  dalszej  zajętości  lub  braku  zgłoszenia  GWW2 centrala  powinna  pozostać 
w tym poziomie, zgłaszając zapowiedź informacyjną. 
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3.4.10.Automatyczna Dystrybucja Ruchu – ACD 
W oknie  tym (jest  dostępna  opcja  ACD.  Działanie  funkcji  ACD polega  na  kierowaniu 
połączeń przychodzących do wybranych odbiorców na podstawie Tablicy ACD.

Aby korzystać z funkcji ACD na analogowych liniach miejskich centrala musi być wyposażona 
w odbiornik CLIP na tych liniach.

Tablicę ACD definiuje  się w oknie  Konfiguracja ACD (MENU – Definicje  – Tablica 
ACD).  Po wciśnięciu  przycisku  Dodaj lub  Edytuj (po  zaznaczeniu  rekordu)  pojawi  się 
dodatkowe  pole  edycyjne  wspomagające  konfigurowanie  Tablicy.  
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 centrali, Grupa Wspólnego Wywołania  – wówczas centrala skieruje połączenie 
do wybranej grupy lub Infolinia – połączenie zostanie skierowane na wybraną infolinię.
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Wybierz/Nr odbiorcy
W tej kolumnie wpisuje się numer dla wcześniej zdefiniowanego odbiorcy jeśli został wybrany 
abonent wewnętrzny. Jeżeli natomiast wybrano jako odbiorcę grupę wspólnego wywołania lub 
Infolinię, należy z rozwijalnego menu wybrać nazwę pożądanej grupy lub infolinii.

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

3.5.MENU – Widok
W programie DoCent® podejście do konfiguracji centrali jest dwuetapowe. Dotyczy: 

• Konfiguracji sprzętowej centrali,
• Administrowania centralą.

Przełączanie się pomiędzy tymi podstawowymi Widokami możliwe poprzez jedną z opcji:

• MENU – Widok – Konfiguracja sprzętowa (Alt+S) lub 

• MENU – Widok – Administrowanie centralą (Alt+A) lub 
Optymalizacja  prezentacji  okien,  zgodnie  z  upodobaniami  Użytkownika  odbywa  się 
poprzez wstępne ustawienie opcji MENU – Widok:

• P  aski narzędzi...
• Pasek statusu
• Dopasowanie szerokości ramek:

− Szerokość ramek z listami
− Szerokość ramek z parametrami

Ustawienie domyślnych parametrów programu można ustawić w MENU – Widok – Opcje 
programu, gdzie dostępne są następujące zakładki:

• Widoki i okna konfiguracji
• Grupy abonenckie
• Grupa „Awizo”
• Grupa linii miejskich
• Widoki i okna konfiguracji
• Ostrzeżenia i błędy

ver. 3.26.0196



Instrukcja programu DoCent®  ver. 3.26.xx
3.5.1.P  aski narzędzi... 
Standardowo  wszystkie  Paski  narzędziowe  i  Podpowiedzi  na  narzędziach  są 
włączone:

3.5.2.Pasek statusu
Standardowo Pasek statusu jest załączony.

3.5.3.Dopasowanie szerokość ramek
Usługa posiada opcje:

• szerokość ramek z listami
• szerokość ramek z parametrami

Wybór  jednej  z  opcji  Dopasowania  szerokość  ramek  pozwala  na  zoptymalizowanie 
wielkości  poszczególnych  części  okna  (lewej –  zawierającej  Listy  i  prawej –
z Parametrami)  do  ogólnych  ustawień,  zdefiniowanych  w MENU –  Widok  –  Opcje 
programu, zakładka Widoki i okna konfiguracji.

3.5.4.Konfiguracja sprzętowa (Alt+S)
Dostęp do okna jest możliwy poprzez jedną z opcji: 

• MENU –  Widok – Konfiguracja sprzętowa;

• ikonę na pasku narzędzi 

W  Konfiguracji  sprzętowej (okno Definicja lokalizacji  pakietów) należy szczegółowo 
opisać:  lokalizację  i  typ  pakietów  abonenckich,  miejskich  (analogowych/ISDN), 
systemowych oraz Poczty głosowej  i sygnałów AUDIO. 
Można tego dokonać  na podstawie znajomości obsady pakietów w centrali odpowiednio je 
zadeklarować  w  programie (pracując  np.  bez  połączenia  z  centralą)  lub  w  sposób 
automatyczny, po odczytaniu konfiguracji centrali. 
W  centralach ,  po  pierwszym  odczytaniu  konfiguracji  prezentowana  jest  pełna 
(maksymalna) obsada pakietów analogowych pakietów linii miejskich i abonenckich, natomiast 
pakiety ISDN znajdą się na właściwych pozycjach.. Użytkownik może kontynuować pracę, nie 
dokonując  korekt,  a jedynie  blokując  poszczególne  linie  w oknach  Linie  miejskie  i Linie 
abonenckie..  Niezależnie  od  wybranej  metody  postępowania  i tak  należy  ręcznie 
zdefiniować  pakiety wyposażeń  aparatów systemowych  i  poczty głosowej  (o ile  występują 
w centrali).
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Jeżeli w tym oknie zmienimy typ wcześniej obsadzonego pakietu lub całkowicie usuniemy 
go  ze  wskazanej  lokalizacji,  to  po  przełączeniu  na  widok  Administrowanie  centralą 

 zmiany ilości  i  położenia  portów abonenckich  lub  miejskich  są  automatycznie 
uwzględniane.
W  przypadku  błędnej  Lokalizacji  pakietu  (niezgodnej  z  możliwościami  technicznymi 
centrali) w polu  Wyniki weryfikacji konfiguracji  pojawia się stosowny komunikat. Okno 

Wynik weryfikacji dostępny jest z poziomu MENU – Okno – Wynik weryfikacji lub . 

Okno to jest domyślnie aktywne. Zakres generowania ostrzeżeń jest ustawiany w MENU – 
Widok – Opcje programu, zakładka Ostrzeżenia i błędy.
Przedstawiony  przykład  podaje  ostrzeżenie  o  niewłaściwej  lokalizacji  pakietu  linii 
miejskich w slocie 1.11.

Przykładowy widok okna Definicja lokalizacji pakietów (dla centrali Alfa plus)

Oprócz  zdefiniowania  parametrów  w  tym  oknie,  należy  też  uwzględnić  Parametry 

czasowe  pakietów.   MENU –  Definicje  –  Parametry  sprzętowe  (lub  ), 
zakładka Parametry czasowe pakietów.
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Przykładowy widok okna Definicja lokalizacji pakietów (dla centrali Delta)

3.5.4.1.Lokalizacja (położenie pakietu)
W  kolumnie  Lokalizacja wyświetlana  jest  lista  wszystkich  możliwych  parametrów 
położenia pakietu. Pierwsza cyfra oznacza numer panelu w centrali (wartość 1 dla ), 
druga - numer slotu (gniazda). Instrukcja obsługi centrali – Rysunki
Aby przypisać pakiet do danej lokalizacji, należy:

• w lewej części okna w kolumnie Lokalizacja zaznaczyć na liście wiersz (lub grupę 
wierszy - przytrzymując klawisz [Shift]);

• w  prawej  części  okna  w  kolumnie  Typ  pakietu  wybrać  z  pola  wyboru 
odpowiednią opcję.

Jeżeli dla danej lokalizacji nie jest przypisany żaden pakiet, program automatycznie wybiera 
opcję: Brak pakietu. 
Listę  rozmieszczenia  pakietów  w  centrali  można  segregować.  Po  wybraniu  opcji 
Lokalizacja, rekordy układają się rosnąco – wg kolejności parametrów położenia (numeru 
panelu  i  slotu).  Po  kliknięciu  opcji  Typ pakietu,  rekordy zostaną  posortowane w taki 
sposób, że w dolnej części okna znajdą się lokalizacje z przypisanymi pakietami (rosnąco), zaś
w górnej części okna - bez przypisanych pakietów.
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3.5.4.2.Typy pakietów


W centrali  Delta  można stosować różne  pakiety (karty):  DWA, DWAP, DWM, DASPH, 
DWA12PH,  DIST,  DPRA,  DPCLIP,  DDSYS,  dodatkowe  DPRST  (wykonania 
specjalne ). Pakiety w centrali są umieszczane w poszczególnych panelach, w uniwersalnych 
slotach. Otwarta architektura centrali pozwala stosować pakiety o różnych funkcjach.

Pakiety  DPRA,  DPCLIP  można  umieszczać  w  lokalizacjach  obsługujących  32  szczeliny 
telestrady  -  jest  to  wyspecjalizowany  slot  1.09  oraz  dowolny  inny  slot  nieparzysty,  pod 
warunkiem pozostawienia kolejnego slotu parzystego jako wolny.
We  właściwościach  pakietu  DPCLIP  można  wybrać  opcję  16  nadajników  FSK,  która 
pozwala obsadzić pakiet w parzystej lokalizacji.




W centralach PLATAN Alfa plus i Beta w określonej lokalizacji nie ma takiej dowolności, sloty 
są  dedykowane  do  jednego,  bądź  wybranych  typów  pakietów.  Jeżeli  (w  programie) 
zadeklarujemy niewłaściwy  Typ  do  określonej  Lokalizacji,  konfiguracja  taka nie  zostanie 
pozytywnie zweryfikowana). 

3.5.4.3.Polecenie: Właściwości pakietu 
W  oknie  dialogowym  Właściwości  pakietu,  szczegółowo  definiuje  się  parametry 
konkretnego  pakietu,  istniejącego  w  centrali.  Aby  zdefiniować  Właściwości  pakietu, 
należy najpierw wybrać w oknie  Definicja pakietów typ (z listy wyboru),  który będzie 
opisywany oraz zlokalizować go w centrali.  Następnie na dole tego samego okna należy 
wybrać  klawisz  Właściwości.  Opcję  tę  można  też  wybrać  z MENU  –  Definicje  - 

Właściwości pakietu lub na pasku narzędzi ikonę: 
Dla  wyposażeń  analogowych  parametry  takie  jak:  ilość  portów  na  pakiecie,  wersja 
sprzętowa pakietu, typ sygnalizacji dla każdego gniazda (slotu) program DoCent® opisuje 
automatycznie.

W takich  przypadkach,  po  wybraniu  przycisku 
Właściwości pojawia się komunikat: 

3.5.4.3.1.Właściwości pakietu BRA

Jest to pakiet dwóch (2BRA lub jednego 1BRA) dostępu podstawowego BRA, styk S/T.
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Dla każdego łącza definiuje się Numer bazowy ..., który powinien zawierać:

• dwucyfrowy numer kierunkowy (np. 58 dla Gdańska)
• 3 pierwsze cyfry numeru katalogowego (uzyskanego od operatora). Numer bazowy 

jest wykorzystywany w usłudze CLIP w ruchu wychodzącym (centrala przekazuje do 
sieci publicznej  Numer bazowy  z „doklejonym” czterocyfrowym numerem  DDI, 
przypisanym danemu abonentowi w MENU – Okno – Grupy linii miejskich, 

polecenie DDI lub 

3.5.4.3.2.Właściwości pakietu 2WM1BRA

Jest to pakiet „mieszany”, dla którego określa się właściwości jedynie dla łącza ISDN BRA.

3.5.4.4.Polecenie: Właściwości pakietu
3.5.4.4.1.Właściwości pakietu DWA

Jest to pakiet  n wyposażeń abonenckich (styk Z).  Pakiet DWAP  posiada dodatkowo 
układ odwrócenia pętli na wszystkich wyposażeniach. 
Pakiet  DWA obsługuje  również  hybrydowe  aparaty  systemowe  „wspólnie”  z  pakietem 
DDSYS. Do pakietu DWA podłącza się tor rozmówny hybrydowego aparatu systemowego 
natomiast w poniższym oknie, dla odpowiedniego zacisku, wybiera się „hybrydowe łącze 
do  aparatu  systemowego”.  Po  prawej  stronie  okna  wskazuje  się  położenie  aparatu 
systemowego  (zacisk  pakietu  DDSYS,  do  którego  podłączono  tor  cyfrowy  aparatu 
systemowego) oraz ewentualnie położenie przystawek bezpośredniego wybierania.
We właściwościach pakietu  DDSYS zaciski, do których są podłączone hybrydowe aparaty 
systemowe i współpracujące z nimi konsole powinny być „niewykorzystane”.
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Dzięki  takiemu  rozwiązaniu  można  m.in.  przyporządkować  przystawki  szybkiego 
wybierania do aparatu podłączonego do innego pakietu niż przystawka.

3.5.4.4.2.Właściwości pakietu DWM

Jest to pakiet n wyposażeń miejskich (typu abonenckiego, z sygnalizacją ASS).
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3.5.4.4.3.Właściwości pakietu DWA12PH

Pakiet  DWA12PH obsługi  hybrydowych stanowisk operatorskich przeznaczony jest  do 
obsługi  stanowisk  pośredniczących  centrali  (Awizo),  wyposażonych  w  hybrydowe  aparaty 
systemowe  i  przystawki  bezpośredniego  wybierania  (konsole).  Typ  sygnalizacji  i  ilość 
wyposażeń systemowych (dostępne 4 na pakiecie) można przypisać do odpowiednich portów 
abonenckich zgodnie z wybraną opcją Sygnalizacja:

• analogowy abonent wewnętrzny z sygnalizacją ASS
• hybrydowe łącze do aparatu systemowego
• aparat systemowy z jedną przystawką bezpośredniego wybierania
• aparat systemowy z dwiema przystawkami bezpośredniego wybierania
• aparat systemowy z trzema przystawkami bezpośredniego wybierania

Należy zwrócić uwagę na odpowiednie przyporządkowanie portów systemowych do kolejnych 
wyposażeń  abonenckich  (sugerujemy zajmowanie  kolejno  1.,  2.,  3....  portu  cyfrowego.  np. 
stanowisko AWIZO złożone z jednego aparatu systemowego i jednej przystawki bezpośredniego 
wybierania zajmowałoby pierwszy z karty port abonencki oraz pierwszy i drugi port cyfrowy).

Jeżeli  na  stanowisku  operatorskim przewidziano  mniejszą ilość  konsol,  wówczas  wolne 
porty cyfrowe można wykorzystać dla kolejnych aparatów systemowych.
Przyporządkowanie przycisków konsoli do portów abonenckich w centrali Delta, odbywa 
się z aparatu systemowego danego stanowiska operatorskiego.
Hybrydowe  aparaty  systemowe  można  podłączyć  również  do  pakietów  DDSYS (tor 
cyfrowy)  oraz  DWA (tor  rozmówny).  Konfigurację  zacisków  dokonuje  się  we 
właściwościach pakietu DWA.
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3.5.4.4.4.Właściwości pakietu DASPHn

Pakiety DASPH8 i DASPH4 przewidziane są wyłącznie do pracy z hybrydowymi aparatami 
systemowymi.  Pakiety  posiadają  stałe  przyporządkowanie  linii  abonenckich  do  portów 
cyfrowych.  Do stanowiska z aparatem systemowym fizycznie doprowadza się pierwszą linię 
abonencką  i pierwszy port  cyfrowy z  tej  karty  (do  następnego  -  odpowiednio:  drugą  linię 
abonencką i drugi port cyfrowy itd.).
Hybrydowe aparaty systemowe można podłączyć również do pakietów DDSYS (tor cyfrowy) 
oraz  DWA (tor rozmówny). Konfigurację zacisków dokonuje się we właściwościach pakietu 
DWA.

3.5.4.4.5.Właściwości pakietu DDSYSn

Pakiety  DDSYS8  i DDSYS16 przewidziane  są  do  pracy  z  jednoparowymi  cyfrowymi 
aparatami systemowymi (i konsolami). 
Obsługiwane są następujące cyfrowe aparaty systemowe firmy Panasonic®:
KX-T7630,  KX-T7633,  KX-T7636,  KX-T7665,  KXT7433,  KXT7436,  KXT7230, 
KXT7565
konsole firmy Panasonic®:
KXT7441, KXT7440, KXT7240, KXT7040, KXT7740
oraz  rozszerzenie  telefonu  KX-T7633  oraz KX-T7636  listwę  z  dodatkowymi 
12 przyciskami: KXT-7603.
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Pakiet  DDSYS8 występuje w  2 wykonaniach: (z jedną nadstawką  MFPGA1 –  dla  4 łączy 
cyfrowych oraz z dwiema nadstawkami – dla  8), natomiast pakiet  DDSYS16 może posiadać 
trzy nadstawki MFPGA1 – dla 12 łączy cyfrowych lub cztery – dla 16).
W  oknie  Właściwości  pakietu  DDSYS w  lewej  części  definiuje  się  przeznaczenie 
poszczególnych portów, natomiast w prawej części tego okna przydziela się odpowiednie 
urządzenia do tych portów (aparat systemowy lub przystawka BW - konsola).
Przeznaczenie może być następujące:
• Cyfrowe łącze do aparatu systemowego – gdy port dedykowany jest dla  cyfrowego 

aparatu systemowego bez dołączonych konsol.
• aparat systemowy z jedną przystawką bezpośredniego wybierania – gdy port 

dedykowany jest dla cyfrowego aparatu systemowego z przydzieloną jedną konsolą.
• aparat systemowy z dwiema przystawkami bezpośredniego wybierania – gdy port 

dedykowany jest dla cyfrowego aparatu systemowego z przydzielonymi dwoma konsolami.
• aparat systemowy z trzema przystawkami bezpośredniego wybierania – gdy port 

dedykowany jest dla cyfrowego aparatu systemowego z przydzielonymi trzema konsolami.
• Niewykorzystany – gdy port nie jest dedykowany do obsługi cyfrowego aparatu systemowego.
W  przypadku  konfiguracji  portu  do  obsługi  cyfrowego  aparatu  systemowego  wraz 
z przydzielonymi  mu  konsolami  należy w pierwszej  kolejności  porty  przeznaczone  dla 
konsol  (jeden  port,  dwa  lub  trzy porty)  ustawić  jako  Niewykorzystany (aby  program 
wiedział, że porty są wolne; w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z ustawieniem 
portu systemowego). Dopiero wówczas ustawia się port jako aparat systemowy z jedną 
(dwiema, trzema) przystawką bezpośredniego wybierania, a następnie po prawej stronie 
przydziela się dla wcześniej wybranych portów urządzenie przystawka BW, czyli konsolę.
Po  skonfigurowaniu  portów  w  pakiecie  DDSYS w  programie  należy  przejść  do 
administracji  centralą  np.  do  okna  Linie  abonenckie  –  Uprawnienia  abonentów
i dokonać konfiguracji nowo powstałych abonentów w ramach dostępu do funkcji centrali, 
restrykcji połączeń wychodzących itd.
Po  wysłaniu  konfiguracji  do  centrali  cyfrowy aparat  systemowy wraz  z  konsolami  jest 
gotowy do pracy (zaprogramowania przycisków aparatu i/lub przystawki BW).
Instrukcja obsługi centrali Delta.

3.5.4.4.6.Właściwości pakietu DISTn

Dla każdego łącza definiuje się  Numer bazowy ..., analogicznie jak dla pakietu  BRA  dla 
central  
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Przycisk  Zaawansowane  ... otwiera  okno  Konfiguracja  interfejsu  xx pakietu  DISTn,
w którym określa się szczegółowe zasady współpracy łącza ISDN z centralą nadrzędną.

  

3.5.4.4.7.Właściwości pakietu DPRA
Dla pakietu ISDN PRA (DPRA) po wybraniu polecenia  Właściwości pojawia się od razu 
okno  Interfejs 01 pakietu DPRA, w którym definiuje się  Numer bazowy,  analogicznie 
jak dla interfejsów BRA. 

Przycisk  Zaawansowane  ... otwiera  okno  Konfiguracja  interfejsu  pakietu  DPRA, 
w którym określa się szczegółowe zasady współpracy łącza ISDN z centralą nadrzędną.
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Dla opcji Zarządzanie kanałami – żądanie kanału  dostępne jest okno  Mapa aktywnych 
kanałów B: 

W zakładce  Awaria włącza się funkcję monitorowania aktywności pakietu  DPRA w centrali 
Delta. Celem uaktywnienia tej funkcji jest przełączenie centrali w inny tryb pracy w przypadku 
stwierdzenia  nieaktywności  pakietu  DPRA.  Awaryjny  tryb  pracy  centrali  może  być  tak 
skonfigurowany, aby cały ruch wychodzący nie korzystał z łącza ISDN PRA. 
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Funkcję uaktywnia się zaznaczając pole Monitoruj ten pakiet. Następnie określa się w jaki tryb 
pracy  ma  przejść  centrala  w  przypadku  awarii  oraz  po  jakim  czasie  centrala  ma  uznać 
nieaktywność pakietu DPRA (parametr ustawialny od 30 do 240 s.). 
W przypadku występowania w centrali kilku pakietów DPRA, centrala realizuje awaryjny tryb 
pracy przypisany pakietowi, który pierwszy uległ awarii. W przypadku jednoczesności zdarzenia 
awaryjnego – scenariusz przypisany pakietowi umieszczonemu w niższym numerze slotu.

3.5.4.4.8.Właściwości pakietu DCLIP


We właściwościach pakietu DCLIP ustawia się ilość aktywnych nadajników FSK. Funkcja 
CLIP FSK wymaga dodatkowo ustawień w Parametry globalne – Czas nadawania CLIP 
FSK oraz Prefiks dołączany do CLIP.

Abonentom (dot. również ) należy uaktywnić w przypisanym im Wzorcu usług centrali, 
funkcję: Dostęp  do  usług  centrali  –  Wysyłanie  CLIP  FSK  na  porty  abonenckie 
analogowe..
W  celu  zapewnienia  prawidłowego  funkcjonowania  usługi  CLIP, zaleca  się  szczególnie
w przypadkach,  gdy  usługa  jest  ograniczona  programowo  do  16  kanałów,  uaktywniać  ją 
wyłącznie na portach abonenckich wyposażonych w aparaty przystosowane do odbioru CLIP 
FSK.
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3.5.4.4.9.Właściwości pakietu DVOIP

Po wybraniu właściwości pakietu  DVOIP pojawia się okno  Konfiguracja karty 
VoIP. W zakładce  Ogólne po naciśnięciu przycisku Pobierz ID z karty pojawia 
się numer identyfikacyjny karty. Następnie w okno Licencja na porty VoIP należy 
wpisać kod licencyjny karty, odpowiadającymi jej identyfikatorowi. Po wpisaniu 
kodu wybierz przycisk Sprawdź kod.

Maksymalna  liczba  portów,  którą  oferuje  karta  VoIP  jest  zależna  od  typu 
wykupionej licencji. 

Jeśli  kod  jest  prawidłowy,  pojawi  się  informacja  o  liczbie  dostępnych  portów 
VoIP. Można wówczas przydzielić porty na abonentów wewnętrznych (AB) oraz 
na linie miejskie (LM).

Gdy  wprowadzony  jest  nieprawidłowy  kod  licencyjny,  karta  sygnalizuje  to 
mruganiem czerwonej diody LED wraz z mruganiem diody zielonej.

Wartość  w  ramce  Ilość  operatorów określa,  ilu  operatorów  będzie  można 
skonfigurować, by przypisać do nich VoIP'owe linie miejskie. Liczba ta nie może 
przekraczać liczby linii miejskich VoIP.

W zakładkach  LAN i  DNS dostępne są ustawienia interfejsu LAN. Niezbędne 
dane  konfiguracyjne  uzyskasz  u  administratora  sieci  komputerowej.  Parametry: 
Adres IP,  Maska podsieci,  Brama domyślna,  Adres preferowanego serwera 
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DNS,  Adres alternatywnego serwera DNS mogą być zdefiniowane manualnie 
lub pobierane automatycznie z serwera DHCP po zaznaczeniu opcji Klient DHCP 
(zakładka  LAN) i Adres DNS z DHCP (zakładka  DNS).  Domyślne ustawienia 
DNS to adresy serwerów DNS Telekomunikacji Polskiej. W przypadku, gdy karta 
VoIP jest powiązana z siecią wirtualną (VLAN), podaj identyfikator VLAN.
Ostatni  parametr  do  wprowadzenia  to  Publiczny adres  IP –  adres  zewnętrzny 
sieci, w której pracuje centrala. Jest on niezbędny do poprawnej realizacji połączeń 
VoIP.
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3.6.A  dministrowanie centralą
Jest to drugi po Konfiguracji sprzętowej podstawowy widok programu DoCent®.
Dostęp do widoku Administrowanie centralą jest możliwy poprzez:

• MENU – Widok – Administrowanie centralą;

• ikonę na pasku narzędzi 

W widoku tym w poszczególnych Oknach, możliwe jest zarządzanie parametrami portów 
abonenckich  i miejskich  oraz  parametrami  elementów  otaczających  konfigurację  (tryby 
pracy, grupy, numery alarmowe i inne).

3.6.1.Linie abonenckie (Alt+1)
Administrowanie  Liniami  abonenckimi odbywa  się  w programie  DoCent®:  MENU – 
Administrowanie  centralą  –  Okno  –  Linie  abonenckie (Alt+1).  Dostęp  do  okna  jest 

zapewniony również ze skrótu (ikony) .

Ilość  prezentowanych  linii  (abonentów)  zależna  jest  od  zdefiniowanych  pakietów 
(Konfiguracji sprzętowej).
W  centralach ,  niezależnie  od  ilości  pakietów prezentowana  jest  lista 48 abonentów 
wirtualnych.
Okno Linie abonenckie jest podzielone na dwie części. Z lewej strony znajdują się opisy 
automatycznie  generowane  przez  program  lub  zapisywane  przez  użytkownika 
w odpowiednich polach:

Parametr Opis

Lokalizacja

Dokładne położenie pakietu w centrali: numer panelu, numer slotu, numer 
portu  (automatycznie  przypisywany  przez  program  na  podstawie  Lokalizacji 
zdefiniowanej  w  oknie  Definicja  pakietów).  Lokalizacja  dla  abonentów 
wirtualnych  jest  pojęciem  umownym,  niezwiązanym  z  parametrami 
sprzętowymi centrali.

Opis Nazwa pozwalająca zidentyfikować danego abonenta (wpisywana w lewej części 
okna w polu Opis).

Numer Wewnętrzny numer  abonenta  (wpisywany w polu  Numer,  w lewej  części 
okna).

Typ 
sygnalizacji

Typ  sygnalizacji  określony  w  oknie  Definicja  pakietów  –  Właściwości 
pakietu (automatycznie przypisywany przez program).

W prawej części okna znajdują się parametry, pozwalające skonfigurować linie abonenckie:
Parametr Opis

Opis Nazwa identyfikująca abonenta.
Numer Wewnętrzny numer abonenta.
Aktywność abonenta Stan linii abonenckiej.
Dostępne usługi Wzorzec dostępu do usług centrali.
Kategoria abonenta Rodzaj kategorii linii abonenckiej.
Dane dla kategorii abonenta Parametry kategorii abonentów.
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Uprawnienia abonenta Typ dostępu do uzyskiwania połączeń zewnętrznych.
Dostępne linie miejskie Dostęp do linii miejskich.
Dostępne linie miejskie (wiązka I) Dostęp do wydzielonych linii miejskich.
Dostępne linie miejskie (wiązka II) Dostęp do wydzielonych linii miejskich.
Programowanie centrali Dostęp do programowania centrali.
Obwód dzwonienia aparatu Wartości obwodu dzwonienia aparatu.
Dozwolona grupa abonentów 
wewnętrznych Dostępna grupa abonentów.

Podczas tworzenia nowej konfiguracji linii abonenckich należy:
• przypisać  abonentów  do  konkretnych  portów:  nazwać  abonentów,  zmodyfikować 

numerację  wewnętrzną  (w  Planie  numeracyjnym centrali),  przyznać  uprawnienia  i 
kategorie abonentów,

• zdefiniować ruch wychodzący w centrali:
− przyporządkować Uprawnienia abonenta do połączeń zewnętrznych, 
− przyporządkować abonentom Wzorce dostępu do usług centrali.
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Dla  pakietów  obsługi  hybrydowych  stanowisk  operatorskich  (DWA12PH)  oraz  pakietów 
obsługi  hybrydowych  aparatów  systemowych  (DASPH)  w  kolumnie  Typ  sygnalizacji 
prezentowane są  Właściwości pakietu.  Konfiguracja sprzętowa (analogicznie jest dla 
pakietów obsługi cyfrowych aparatów systemowych)

3.6.1.1.Pole: Opis
Opis portu  abonenckiego  to  zestaw  znaków  (nazwa,  stanowisko,  numer  pokoju  itp.), 
ułatwiających identyfikację abonenta centrali.  Wprowadza się go w polu  Opis  w prawej 
części  okna  Linie  abonenckie.  Po  wpisaniu  nazwy  w  polu  po  prawej  stronie  - 
automatycznie  wyświetla  się  ona  po  lewej  stronie,  w  kolumnie:  Opis. Można  wpisać 
maksymalnie  30  znaków.  Pierwszych  13  znaków  nazwy  pojawia  się  na  wyświetlaczu 
aparatu systemowego abonenta odbierającego wywołanie.
Opis abonenta  ułatwia  dalszą konfigurację i  administrowanie  centralą (np.  definiowanie 
Grup abonentów ,  Grup wspólnego wywołania, analizę danych billingowych 
, itp.).
Parametr  Opis (wraz  z  pozostałymi  indeksami  abonentów:)  jest  wyświetlany w innych 
oknach administrowania centralą, np. Grupy wspólnego wywołania, Grupy abonenckie.
Opis portu abonenckiego nie może być identyczny z opisem grupy.
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3.6.1.2.Pole: Numer
Numer oznacza  wewnętrzny  numer  abonenta  centrali  (prefiks  abonenta),  definiowany 
w oknie  Linie abonenckie.  Może składać się maksymalnie z 6 cyfr.  Wybranie  numeru 
powoduje  wywołanie  danego  abonenta  (połączenie  następuje,  gdy wywoływany abonent 
podniesie słuchawkę). Każdy abonent centrali musi mieć inny numer. Program DoCent® 

proponuje automatycznie numerację abonentów wewnętrznych. Można jednak zastosować 
inne oznaczenia (zgodne z planem) lub całkowicie zmienić plan numeracyjny centrali.
Numery  abonentów zaprogramowane  w pamięci  centrali  u  producenta  mogą  odbiegać  od 
proponowanej numeracji w programie DoCent®.

Parametr:  Numer (wraz  z  pozostałymi  indeksami  abonentów)  są  wyświetlane 
w pozostałych  oknach  administrowania  centralą,  np.  Grupy  wspólnego  wywołania, 
Grupy abonenckie. 
Dla każdego abonenta trzeba opisać też pozostałe parametry linii abonenckiej.

Numery abonentów nie mogą pokrywać się z numerami grup.

3.6.1.3.Pole wyboru: Aktywność abonenta
Aktywność  abonenta jest  to  stan  linii  abonenckiej,  definiowany  w  oknie  Linie 
abonenckie. W prawej części okna można wybrać odpowiedni parametr:  Aktywność lub 
Blokada, czyli  włączenie  lub  wyłączenie  linii  abonenckiej  z ruchu  wychodzącego 
i przychodzącego.
Wybór opcji Blokada wyłącza linię abonencką. Zablokowany zostaje aparat abonencki: nie 
przychodzą  żadne  rozmowy,  a  po  podniesieniu  słuchawki  -  nie  ma  sygnału  zgłoszenia 
(podstawiany jest sygnał niedostępności).  Włączenie parametru  Aktywność odblokowuje 
linię  abonencką.  W przypadku wyłączenia  linii,  należy zweryfikować  utworzone  Grupy 
abonentów oraz Grupy wspólnego wywołania.
Aktywność (lub  Blokadę)  można  ustawić  zarówno  dla  abonenta  centrali,  jak  i  grupy 
konfigurowanych  abonentów.  Blokadę  należy  stosować również w  przypadku,  gdy  
w  Konfiguracji  sprzętowej  zdefiniowano  nadmiarową  ilość  pakietów,  w  stosunku  do 
rzeczywistego wyposażenia centrali.
Należy odróżnić  Blokadę  linii  abonenckiej  od  Blokady aparatu telefonicznego, ustawianej 
przez abonenta z klawiatury aparatu – funkcja  83skHASŁOsk1sp.  Instrukcja obsługi 
centrali

3.6.1.4.Pole: Numer przycisku na nPW
W polu tym przypisujemy abonenta do przycisku (klawisza) na przystawce bezpośredniego 
wybierania (konsoli). Aby obsługiwać aparaty systemowe i konsole, centrala musi posiadać 
pakiety wyposażeń systemowych. Parametr globalny, definicja jest wspólna dla wszystkich 
zainstalowanych przystawek (drugich).
Przypisanie tego samego przycisku dwóm abonentom lub dwóch przycisków na jednej lub 
dwóch przystawkach temu samemu abonentowi traktowane jest jako błąd.
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3.6.1.5.Pole: Dostępne usługi
W centrali abonenci wewnętrzni mogą mieć niejednolity dostęp do usług centrali. W tym celu 
w programie  DoCent® definiuje  się  Wzorce  usług,  czyli  zestawy usług  i  funkcji centrali, 
wybierane z prezentowanej listy. Można stworzyć do 10 różnych wzorców (profili) różniących 
się ilością aktywnych funkcji i przypisać je abonentom wewnętrznym, zależnie od potrzeb.

Przykładowo, grupa „Administrator” będzie mogła korzystać ze wszystkich usług centrali, 
natomiast grupa „Pracownicy” – z niektórych. Abonent powinien zostać poinformowany, 
do których usług ma dostęp.
Jeśli  usługa  nie  jest  dostępna  dla  abonenta,  to  usłyszy  w  słuchawce  telefonu  sygnał 
nieosiągalności.
Aby  nie  dopuścić  do  niepożądanej  zmiany  parametrów  i  usług  centrali  (np.  takich  jak 
nagrywanie zapowiedzi słownych, wybór melodii w stanie HOLD, wejście w tryb serwisowy), 
należy szczególnie starannie dobrać zestawy usług dostępnych poszczególnym abonentom.
Dostępne  usługi określają  wzorzec  dostępu  abonenta  do  usług.  Parametr  wybiera  się 
w oknie  Linie abonenckie. Wzorce definiuje się w  Okno – Dostęp do  usług centrali 

(Alt+7) lub  .

3.6.1.6.Pole wyboru: Kategoria abonenta
Kategoria  abonenta oznacza  zestaw  cech,  określających  sposób  obsługi  danej  linii 
abonenckiej przez centralę. 
Rozróżnia się następujące Kategorie abonenta:

• Wewnętrzny
• Gorąca linia wewnętrzna
• Gorąca linia zewnętrzna
• Bramofon
• Wartownik

3.6.1.6.1.Parametr: Abonent wewnętrzny
Abonenci  centrali  mogą różnić  się między sobą możliwością  połączeń do  innych  abonentów 
wewnętrznych.  W  standardowej  konfiguracji  centrali  połączenia  pomiędzy  abonentami 
wewnętrznymi nie są ograniczone.  Ruch wewnętrzny można usystematyzować tworząc  Grupy 

abonentów.  MENU – Okno – Grupy abonenckie lub .
W  celu  zorganizowania  ruchu  przychodzącego  istnieje  możliwość  łączenia  abonentów 
centrali  w  Grupy  wspólnego  wywołania.  Wówczas  –  oprócz  posiadanego  numeru 
wewnętrznego  (NW)  –  otrzymają  oni  dodatkowo  wspólny  numer  grupowy  (NG). 
Wywołania przychodzące na ten numer spowodują dzwonienie telefonów u abonentów tej 
grupy (jednocześnie lub w określonej kolejności).   Grupy wspólnego wywołania. 
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3.6.1.6.2.Parametr: Gorąca linia wewnętrzna
Gorąca  linia  wewnętrzna umożliwia  bezpośrednie  połączenie  z  innym  abonentem 
wewnętrznym  (lub  Grupą  wspólnego  wywołania),  przypisanym  w  programie 
komputerowym.
Abonent z kategorią  Gorąca linia wewnętrzna uzyskuje połączenie od razu po podniesieniu 
słuchawki (bez wybierania numeru). W przypadku zajętości linii abonent z tą kategorią musi 
ponowić próbę połączenia. Taki abonent może być wyposażony w aparat „bez tarczy”.
Tej kategorii nie można przypisać Abonentowi wirtualnemu.

3.6.1.6.3.Parametr: Gorąca linia zewnętrzna
Gorąca linia  zewnętrzna umożliwia  –  w zależności  od  zdefiniowanych  parametrów – 
bezpośredni  dostęp  do  linii  zewnętrznej  lub  połączenie  z  określonym  abonentem 
zewnętrznym (bez wybierania jego numeru).
Abonent z kategorią Gorąca linia zewnętrzna, który otrzymał możliwość bezpośredniego 
dostępu do linii miejskiej, może w każdej chwili przejść do usług wewnętrznych centrali. 
Wówczas  powinien  wybrać  jeden  z przycisków:  [∗] (standardowo),  [#]  lub  [FLASH]. 
Funkcję klawisza Powrót do usług wewnętrznych przypisuje się w programie DoCent® – 
Administrowanie  centralą  –  Definicje  –  Parametry  sprzętowe  (lub z  ikony   ) 
zakładka – Parametry globalne.

3.6.1.6.4.Parametr: Wartownik
Wartownik jest  to  kategoria  abonenta  wewnętrznego,  pozwalająca  na  bezpośrednie, 
priorytetowe  połączenie  z  innym  abonentem  wewnętrznym  lub  GWW –  zdefiniowanymi 
w konfiguracji centrali.
Wartownik nie wybiera numeru wewnętrznego: gdy podniesie słuchawkę, u wywoływanej 
osoby (GWW) dzwoni telefon.
W odróżnieniu  od  Gorącej  linii  wewnętrznej,  Wartownik nie  musi  ponawiać  próby 
połączenia w przypadku zajętości abonenta (GWW), do którego dzwoni. 
Abonent  (GWW)  przywołany do  obsługi  Wartownika, słyszy w trakcie  rozmowy sygnał 
oferowania (pomimo, że jest to połączenie wewnętrzne), a po skończeniu rozmowy gdy odłoży 
słuchawkę, centrala oddzwoni, łącząc od razu z Wartownikiem. 
Tej kategorii nie można przypisać Abonentowi wirtualnemu.

3.6.1.6.5.Parametr: Bramofon
Bramofon jest  to  kategoria  wykorzystywana  do  obsługi  linii  podłączonej  do  adaptera 
bramofonu. Poprzez taką linię (z dodatkowym wyposażeniem: adapter bramofonu, kaseta, 
rygiel)  abonent  centrali  (lub  członek  Grupy  wspólnego  wywołania)  może  zdalnie 
(telefoniczne)  otwierać bramę wjazdową oraz przeprowadzić  rozmowę z  osobami  chcącymi 
wejść do firmy.
Tej  kategorii  nie  można przypisać  Abonentowi  wirtualnemu.  Tom I  –  Zeszyt  C – 
Adaptery bramofonu.
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Wywołanie  od  bramofonu  może  przychodzić  do  abonenta  wewnętrznego  lub  GWW, 
zdefiniowanych  w parametrze  Dane dla  kategorii  abonenta,  w przeciwnym wypadku 
połączenia  nie  będą  skuteczne.  Aby  abonent  mógł  otworzyć  bramę,  zarówno  on,  jak
i abonent z kategorią  Bramofon  muszą być w tej samej  Grupie abonentów, przypisanej 
w parametrze Dozwolona grupa abonentów wewnętrznych.
Niestandardowym wykorzystaniem kategorii  abonenta  typu  Bramofon jest  funkcja  niańka,  
która umożliwia uprawnionemu abonentowi „podsłuchiwanie”, co się dzieje w nadzorowanym 
pomieszczeniu. W tym celu, w pokoju należy zainstalować telefon z układem głośno mówiącym 
i włączyć układ głośnik – mikrofon. Warunkiem wykorzystania kategorii  Bramofon jako tej  
funkcji jest brak wpisu numeru w Danych dla kategorii abonenta  (pozostawienie tego  
pola pustego). Adapter  bramofonu  może też być wykorzystany do sterowania  wzmacniacza  
akustycznego (radiowęzeł).

3.6.1.7.Pole: Dane dla kategorii abonenta
Dane dla kategorii abonenta są to odpowiednie numery wybiercze, opisujące cztery (z pięciu) 
kategorii abonentów. Każdy numer może zawierać maksymalnie 20 cyfr, wpisywanych w sposób 
ciągły (bez spacji):
Abonentowi  typu  Gorąca  linia  wewnętrzna należy  przypisać  numer  abonenta 
wewnętrznego lub  Grupy wspólnego wywołania,  z  którymi  ma uzyskać  połączenie  po 
podniesieniu słuchawki. Brak numeru centrala odczyta jako błąd.
Jeżeli wybrano abonenta typu Gorąca linia zewnętrzna to w polu tym należy odpowiednio 
zdefiniować jeden z możliwych priorytetów:

Rodzaj preferencji Dane dla kategorii abonenta
Bezpośredni dostęp do linii miejskiej
(abonent po podniesieniu słuchawki może 
wybierać numer miejski)

Nie trzeba wpisywać żadnych parametrów

Bezpośrednie połączenie z określonym abonentem 
zewnętrznym (abonent po podniesieniu słuchawki 
uzyskuje połączenie z odpowiednim numerem miejskim)

Numer abonenta zewnętrznego
(do 20 cyfr, wpisywanych bez spacji)

Wartownikowi należy przypisać numer abonenta wewnętrznego lub Grupy wspólnego 
wywołania,  z  którymi  ma uzyskać  połączenie  po  podniesieniu  słuchawki.  Brak numeru 
centrala odczyta jako błąd. 
Dla  Bramofonu należy wpisać  numer  uprawnionych  do  odbierania  wywołań  od  strony 
bramy:

• dla abonenta centrali – numer wewnętrzny (NW);
• dla Grupy wspólnego wywołania – numer grupowy (NG).

GWW dla Bramofonu może uwzględniać kilka miejsc w firmie, dokąd będą przychodzić 
wywołania  od  strony bramy.  Jeżeli  chcemy,  aby telefony u  poszczególnych  abonentów 
dzwoniły kolejno (z opóźnieniem),  a nie  jednocześnie,  należy uwzględnić  to  w strategii 
dzwonienia.  Grupy wspólnego wywołania.  Numer należy wpisać tylko w przypadku, 
gdy w centrali został zainstalowany bramofon. 
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Dla  pełnego  skonfigurowania  Bramofonu należy  też  w  MENU –  Definicje  –  Parametry 
sprzętowe zakładka – Bramofon ustawić parametr Czas otwierania bramy (standardowo:  5s), 
czyli czas, przez jaki rygiel bramy będzie zwolniony. 

3.6.1.8.Pole wyboru: Uprawnienia abonenta
Uprawnienia  abonenta określają  możliwości  abonenta  centrali  do  uzyskania 
automatycznych  połączeń  wychodzących.  Jest  to  parametr  wybierany  w  oknie  Linie 
abonenckie. Z prezentowanej listy należy wybrać żądany typ uprawnień:

• Międzynarodowe: abonent może bez ograniczeń łączyć się z dowolnym numerem 
zewnętrznym;

• Międzymiastowe: abonent może łączyć się z dowolnym numerem zewnętrznym w 
strefie lokalnej i międzymiastowej; niedostępne są rozmowy międzynarodowe (00);

• Lokalne:  abonent  może  łączyć  się  z  dowolnym  numerem zewnętrznym  tylko  
w strefie lokalnej; niedostępne są rozmowy międzymiastowe i międzynarodowe (0) 
i (00); Uwaga niżej

• Wewnętrzne:  abonent  może prowadzić  tylko rozmowy wewnętrzne,  nie posiada 
uprawnień do „wyjścia na miasto”;

• Według tablicy uprawnień: abonentowi przypisuje się dowolny zestaw prefiksów 
dozwolonych  (z  wyjątkami)  lub  zabronionych  (z  wyjątkami).  W  programie 
DoCent® można zdefiniować do  7 tablic po 35 prefiksów. Ich zastosowanie pozwala 
administratorowi centrali w elastyczny sposób ograniczyć połączenia zewnętrzne. 

Fakt  przyznania  „wyższej”  kategorii  uprawnień  (np.  międzynarodowych)  nie  oznacza 
priorytetowego dostępu do wolnej linii miejskiej.
W związku z wprowadzeniem jednolitej  numeracji abonentów z tzw. „prefiksem” wybór 
„Lokalne”  stracił  zastosowanie.  Należy korzystać z opcji  „Według tablicy uprawnień” 
i/lub Tablicy LCR.
Podczas  konfigurowania  centrali  każdemu  abonentowi  centrali  zostaje  przyznana  lista 
Dostępnych linii miejskich, z których może korzystać w ruchu zewnętrznym wychodzącym 
w ramach posiadanych uprawnień (np. spośród 4 linii miejskich centrali dla jednego abonenta 
udostępnia się 3, dla innego 1). 
Jeśli abonent wewnętrzny nie jest uprawniony do wykonania danego połączenia, to usłyszy  
w słuchawce  telefonu  sygnał  nieosiągalności.  Wówczas  może  skorzystać  z  usług  abonenta 
pośredniczącego, który takie uprawnienia posiada (np. recepcjonistki, sekretarki).Dostępne 
linie (CM) – Grupy linii miejskich.
W ciągu doby oraz zależnie od rodzaju dnia abonent może mieć różne uprawnienia, gdyż 
definiuje  się  je  osobno  dla  każdego  z  czterech  trybów  pracy centrali:  dziennego, 
nocnego,  weekend,  drugiej  zmiany  oraz  czterech  trybów awaryjnych  (dla  pakietu 

DPRA)MENU –  Definicje – Przełączanie  trybów (lub  ) oraz Właściwości 
pakietu DPRA  - Awaria

ver. 3.26.01118



Instrukcja programu DoCent®  ver. 3.26.xx
3.6.1.9.Pole: Tablica uprawnień
W oknie  Linie abonenckie – Uprawnienia abonenta przypisuje się abonentowi odpowiednią 
Tablicę uprawnień. Podczas tworzenia nowej konfiguracji lista tablic zawiera tylko jedną pozycję: 
Brak  przyporządkowania.  W  przypadku zaznaczenia  abonentowi  opcji  Według  tablicy 
uprawnień niezbędne jest zdefiniowanie odpowiedniej Tablicy uprawnień (lub kilku tablic – 

do wyboru). MENU – Definicje – Tablice uprawnień (lub ).

3.6.1.10.Pole: Dostępne linie (CM)
Dostępne linie miejskie (CM) jest to parametr określający linię lub grupę linii miejskich 
dostępnych dla połączeń  wychodzących dla danego abonenta. Przypisuje się go w oknie 
Linie abonenckie, natomiast definiuje w MENU – Okno - Grupy linii miejskich (Alt+5) 

(lub  ).

Linie miejskie centrali można podzielić na trzy wiązki. Każda wiązka to jedno lub kilka łączy 
do  innej  centrali  (należy  je  zdefiniować  w  programie  DoCent® jako  Grupy  linii 
miejskich). 
Wyjście  przez  konkretną  wiązkę  możliwe  jest  przy  użyciu  indywidualnego  prefiksu. 
Przykładowo,  jedną  wiązkę  –  główną  –  dostępną  po  wybraniu  prefiksu  „0”,  można 
przyłączyć do sieci użytku publicznego, pozostałe 2 wiązki wydzielone – np. do sieci resortowej, 
czy też operatora sieci komórkowej (poprzez interfejs GSM – wyposażenie dodatkowe centrali). 
Kryteria uprawnień abonenta,  jak również funkcje  Redial,  wybieranie  numerów skróconych 
oraz zamawianie połączeń mają zastosowanie wyłącznie dla wiązki głównej. 

Domyślnie program podstawia automatycznie utworzoną grupę Wszystkie linie (o ile taka opcja 
została  zadeklarowana),  Oznacza  to,  że  wszystkie  linie  miejskie  są  dostępne  po  wybraniu 

standardowego kodu dostępu „0” Plan numeracyjny centrali 

3.6.1.11.Pole: Dostępne linie miejskie (wiązka I i II)

Dostępne linie miejskie (wiązka I i II) są to parametry określające linię miejską lub grupę linii, 
które  pełnią  rolę  łączy do  innej  centrali  abonenckiej  lub  centrali  miejskiej  innego  operatora. 
Przypisuje się go w oknie Linie abonenckie, natomiast definiuje w MENU – Okno - Grupy linii 

miejskich (Alt+5) (lub  ).
Dzięki temu, po wybraniu odpowiedniej linii, abonent ma od razu dostęp do innej centrali lub 
operatora, bez stosowania dodatkowego prefiksu.  Wiązkę można  udostępniać wszystkim lub 
niektórym abonentom.  Dostęp  abonenta  do  danej  Wiązki  określa  się  wybierając  z  listy 
odpowiednią opcję.
Można zdefiniować 20 zestawów Dostępnych linii miejskich albo 40
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3.6.1.12.Parametr: Aparat systemowy 
Centrala  realizuje  połączenia  wewnętrzne  i  zewnętrzne  wychodzące  automatycznie. 
Natomiast  rozmowy  zewnętrzne  przychodzące  obsługiwane  są  przez  abonenta 
pośredniczącego lub automatycznie (gdy dla danej linii miejskiej uaktywniony jest system 
DISA  albo  bezpośrednio  stosując  DDI  na  liniach  ISDN BRA).  Oba  systemy  mogą 
występować równocześnie.
Funkcję  abonenta  pośredniczącego  może  pełnić  abonent,  który  posiada  odpowiednie 
uprawnienia do usług centrali i dostęp do linii miejskich.
Na  stanowisku  operatorskim  –  ze  względu  na  znaczną  ilość  obsługiwanych  łączy 
zewnętrznych  i  wewnętrznych  –  korzystniej  jest,  aby  abonent  używał  aparatu 
systemowego.  Taki  aparat  pozwala  obserwować  stan  abonenta  oraz  ułatwia 
przekazywanie połączeń i korzystanie z usług centrali.  Patrząc na diody przy klawiszach 
aparatu,  można zorientować się,  czy linia  jest  wolna  czy zajęta,  a po  naciśnięciu  tylko 
jednego  przycisku  wywołać  abonenta,  linię  miejską  lub  usługę  centrali.  Dodatkowo  na 
wyświetlaczu  aparatu  systemowego  przedstawiane  są  komunikaty  o  aktualnym  stanie 
centrali (rodzaj realizowanej usługi, czas, tryb pracy itp.). 


Aparaty  systemowe  (i  konsole)  przypisywane  są  do  portu  abonenckiego  w  oknie 
Konfiguracja urządzeń systemowych.

Uzupełnieniem aparatu systemowego jest przystawka bezpośredniego wybierania, pozwalająca 
na  jednoprzyciskowe  połączenia  z  abonentami  wewnętrznymi  (przyciski  z  diodami, 
sygnalizującymi stan linii).  Instrukcja obsługi centrali.
Do obsługi aparatów systemowych i przystawek bezpośredniego wybierania centrala wymaga 
wyposażenia aparatów systemowych.

3.6.1.12.1.Pole wyboru: Czy aparat systemowy? 
Jeżeli abonent jest wyposażony w aparat systemowy to w miejscu tym należy wybrać opcję 
Tak, dla aparatu standardowego – opcję Nie.

3.6.1.12.2.Pole: Numer fizyczny aparatu systemowego 
Na  podstawie  Planu  łączności,  wybrać  numer  wyposażenia  aparatu  systemowego,  do 
którego przyłączono tor cyfrowy aparatu systemowego.

3.6.1.12.3.Pole: Ilość przystawek BW 
Należy  wybrać  Brak,  Jedna  lub  Dwie,  w  zależności  od  wyposażenia  w  konsole 
konkretnego abonenta (nie centrali).

3.6.1.12.4.Pole: Numer fizyczny pierwszej (drugiej) PBW 
Na  podstawie  Planu  łączności,  wybrać  numer  wyposażenia  aparatu  systemowego,  do 
którego przyłączono tor cyfrowy konsoli.
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3.6.1.13.Pole wyboru: Programowanie centrali
Programowanie  centrali jest  to  parametr  określający  możliwość  zmiany  niektórych 
funkcji centrali przez abonenta (z poziomu aparatu telefonicznego). 
Wybór opcji  Tak przyzwala  abonentowi na zmianę trybu pracy centrali,  odsłuchiwanie  
i nagrywanie zapowiedzi powitalnych DISA, wybór melodii w stanie HOLD, wejście w tryb 
serwisowy - przy użyciu tarczy lub klawiatury telefonu. 
Możliwość ingerowania w najważniejsze funkcje centrali jest dodatkowo zabezpieczona poprzez 
wybór odpowiedniego  Wzorca usług (w polu  Dostępne usługi.  MENU –  Okno – 

Dostęp do usług centrali (Alt+7) lub  .

3.6.1.14.Pole wyboru: Obwód dzwonienia aparatu
Obwód  dzwonienia  aparatu jest  to  parametr  określający odpowiednią  dla  danej  linii 
abonenckiej nastawę impedancji obwodu dzwonienia aparatu telefonicznego.
Przy ustawieniu  Obwodu dzwonienia aparatu <25k jest włączona kontrola stanu linii. 
Oznacza to,  że  centrala  sprawdza linię  i  w przypadku  jej  rozwarcia  (brak telefonu)  nie 
wysyła w nią sygnału wywołania.
Natomiast przy nastawie impedancji  Obwodu dzwonienia >25k kontrola stanu linii jest 
wyłączona. Tę opcję należy wybrać, gdy z centralą współpracują aparaty o niestandardowej 
rezystancji obwodu dzwonka. Zastosowanie w takiej sytuacji nastawy <25k (a tym samym 
włączenie  kontroli  stanu  linii)  może  spowodować,  że  np.  urządzenie  fax  nie  będzie 
odbierało połączeń, a telefon nie będzie dzwonił.

3.6.1.15.Pole: Dozwolona grupa abonentów wewnętrznych
Dozwolona  grupa  abonentów  wewnętrznych jest  to  parametr  określający  grono 
abonentów  wewnętrznych,  z  którymi  będzie  możliwe  połączenie  przez  daną  linię 
abonencką.
W  konfiguracji  fabrycznej  wszyscy  abonenci  mogą  dzwonić  do  siebie.  Jeśli  istnieje 
konieczność  wprowadzenia  ograniczeń  tych  połączeń,  danej  linii  abonenckiej  można 
przypisać  dostępną  grupę  abonentów centrali  (inną  niż  Wszyscy abonenci).  Wówczas 
połączenie  się  z  abonentami  nie  należącymi  do  tej  grupy,  będzie  wymagało  udziału 
abonenta  pośredniczącego  -  wspólnego  dla  danej  grupy  i  dzwoniącego  abonenta. 

MENU – Okno – Grupy abonenckie lub .

W przypadku abonentów z kategorią Bramofon, Gorąca linia wewnętrzna i Wartownik – w 
przypisanej grupie musi znaleźć się zarówno abonent (linia abonencka) z tą kategorią, jak też 
abonent zdefiniowany w parametrze Dane dla kategorii abonenta.
W  przeciwnym  wypadku,  połączenia  nie  będą  skuteczne.  Np.  jeżeli  linia  abonencka  
z kategorią  Bramofon  i  uprawniony do odbierania wywołań nie znajdą się w tej samej 
Grupie abonentów, to obsługa jej nie będzie możliwa.
Grupy abonentów służą również do ograniczenia automatycznych połączeń z zewnątrz przy pomocy 

usługi DISA. MENU – Okno – Linie miejskie lub .
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3.6.2.Linie miejskie (Alt+2)
Administrowanie portami generującymi ruch wyjściowy do innych central – miejskich lub 
abonenckich,  odbywa się w programie  DoCent®,  MENU –  Administrowanie centralą – 

Okno  –  Linie  miejskie  (Alt+2)  lub  .  Ilość  prezentowanych  linii  zależna  jest  od 
zdefiniowanych pakietów (Konfiguracji sprzętowej).
Okno  Linie  miejskie jest  podzielone  na dwie  części.  Z  lewej  strony  znajdują  się  opisy 
automatycznie generowane przez program lub zapisywane przez użytkownika w odpowiednich 
polach:

Parametr Opis

Lokalizacja
Jest to dokładne położenie pakietu: numer panelu, numer slotu, numer 
portu  (automatycznie  przypisywany  przez  program  na podstawie 
Lokalizacji zdefiniowanej w oknie Definicja pakietów).

Opis Jest  to  nazwa  pozwalająca  zidentyfikować  daną  linię 
(wpisywana w lewej części okna w polu Opis).

Numer Jest  to  indywidualny  numer  dostępu  do  linii  miejskiej 
(wpisywany w polu Numer, w lewej części okna).

Typ sygnalizacji
Jest to typ sygnalizacji określony w oknie Definicja pakietów – 
Właściwości  pakietu (automatycznie  przypisywany  przez 
program).

W prawej części okna znajdują się parametry, pozwalające skonfigurować linie miejskie:
Parametr Opis

MSN Numer MSN (tylko dla ISDN)
Opis Nazwa identyfikująca linię miejską.
Numer Numer dostępu do linii miejskiej.
Aktywność linii Stan linii miejskiej.
Dostęp do Centrali Miejskiej Numer dostępu do kolejnych central abonenckich.
Typ wybierania  Typ nadawania informacji wybierczej.

Grupa wspólnego wywołania Nazwa  Grupy wspólnego wywołania, do której kierowane 
jest połączenie z LM.

Usługa DISA Uaktywnienie usługi DISA, wybór zapowiedzi
Uzyskanie połączenia Kryterium startu rozmowy.
Automatyczny transfer FAX Automatyczne kierowanie połączeń po rozpoznaniu sygnału FAX.

Dostępni abonenci z DISA Nazwa  Grupy abonentów wewn., do których można  dzwonić  w 
automatycznym ruchu przychodzącym

Taryfikacja wg teletaksy Usługa teletaksy na danej linii miejskiej.
Cena impulsu teletaksy Cena jednego impulsu teletaksy.
Rejestracja symboli DTMF Rejestrowanie w billingu znaków DTMF.
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Podczas tworzenia nowej konfiguracji należy (dot. linii analogowych):
• nazwać kolejne linie miejskie, 
• określić ilości rzeczywiście dołączonych linii (stan portów),
• zdefiniować ruch przychodzący w centrali: 

− przyporządkować dla kolejnych linii miejskich Grupy wspólnego 
wywołania w kolejnych Trybach pracy centrali,

− wybrać numer zapowiedzi (lub brak) w systemie DISA dla 
poszczególnych LM w kolejnych Trybach pracy centrali;

• zdefiniować ruch wychodzący w centrali:
− określić kolejne parametry linii miejskich, m. in.: tryb nadawania 

informacji wybierczej, kryterium startu rozmowy, automatyczny transfer 
fax, usługa teletaksy;

• uwzględnić  Parametry obsługi linii miejskich (MENU –  Definicje – Parametry 

sprzętowe lub  ).

Okno  można  otworzyć  przełączając  program  na widok  Administrowanie  centralą 
i wybierając jedną z opcji:

• MENU – Okno – Linie miejskie (Alt+2);

• ikonę na pasku narzędzi 
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3.6.2.1.Pole: MSN
W polu tym (tylko dla wyposażeń ISDN) wpisujemy:

• numer MSN składający się z 2 cyfrowego numeru kierunkowego i 7 cyfrowego numeru 
przyznanego  przez  operatora  (np.  585558800)  –  usługa  wykorzystywana  przede 
wszystkim w konfiguracji  punkt – wielopunkt.  Przy wywołaniu na zdefiniowany tu 
numer  MSN,  centrala działa wg schematu linii miejskiej analogowej (wykorzystując 
usługę DISA lub/i poprzez abonenta pośredniczącego); 
W kanałach  A (01) i  B (02) jednego wyposażenia  BRA  jak również w żadnym 
z kanałów PRA nie może powtarzać się ten sam numer MSN, dotyczy to również 
dwóch  pól  pustych.  Stąd  domyślnie  pole  MSN  jest  puste  i  tylko  pierwszy kanał 
Aktywny. Stan Blokada odnosi się tylko do sposobu reagowania centrali na przyjście 
numeru MSN, nie stanowi to wyłączenia kanału (jak w przypadku linii analogowych). 

• pozostawiamy  puste,  jeżeli  przewidujemy  połączenia  automatyczne  wykorzystujące 
indywidualne (grupowe) numery DDI – usługa typowa dla pracy punkt – punkt.

• istnieje możliwość konfiguracji: Kanał A niezdefiniowany („pusty”) dla obsługi DDI, 
kanał B obsługuje numer MSN. 
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3.6.2.2.Pole: Opis portu
Opis  portu linii  miejskiej to  zestaw  znaków  (nazwa,  numer  itp.),  ułatwiających 
identyfikację danej linii w centrali (jej numer „miejski”, np.: 058 555 88 01). Wpisuje się 
go w polu Opis w prawej części okna Linie miejskie. Po wpisaniu nazwy w polu po prawej 
stronie  -  automatycznie  wyświetla  się  ona  po  lewej  stronie,  w kolumnie:  Opis.  Można 
wpisać maksymalnie  30  znaków (liter  lub  cyfr).  Opis LM ułatwia  dalszą konfigurację  
i administrowanie.

3.6.2.3.Pole: Numer
Numer  jest  to  indywidualne  oznaczenie  dostępu  do  linii  miejskiej.  (prefiks  portu), 
definiowany w oknie  Linie miejskie. Może składać się maksymalnie z 6 cyfr. Wybranie 
Numeru powoduje zajęcie konkretnej linii miejskiej – ma to praktyczne znaczenie, jeżeli są 
one  obsługiwane  przez różnych  operatorów lub  któraś  z  linii  przyłączona  jest  do  innej 
centrali abonenckiej.
Program DoCent® proponuje automatycznie numerację linii miejskich. Są to czterocyfrowe 
numery  od  1001  do  1099,  (w  przypadku  większej ilości  LM  należy  zastosować 
numerację  pięciocyfrową  z  zakresu:  11001  –  11199).  Można  jednak  zastosować  inne 
oznaczenia  (zgodne  z  Planem  numeracyjnym)  lub  całkowicie  zmienić  Plan 
numeracyjny centrali.

3.6.2.4.Pole wyboru: Aktywność linii
Aktywność  linii jest  to  stan  portu  miejskiego,  definiowany  w oknie  Linie  miejskie.  
W prawej części okna można wybrać odpowiedni parametr: Aktywność lub Blokada, czyli 
włączenie lub wyłączenie linii miejskiej z ruchu wychodzącego i przychodzącego. 
Wybór opcji  Blokada wyłącza linię. Wówczas należy też usunąć ją z utworzonych Grup linii 
miejskich, przypisywanych abonentowi w oknie  Linie miejskie –  Dostępne linie miejskie 
(CM). Jeśli zablokowana linia pozostanie w tej grupie, abonent przy próbie połączenia 
wychodzącego może trafić na linię nieczynną. Włączenie parametru Aktywność  odblokowuje 
linię miejską. 

Dla wyposażeń  ISDN BRA  i PRA  jeżeli  nie zdefiniowano numerów  MSN  tylko  jeden 
kanał może być  aktywny. Pozostałe kanały należy postawić w stan  blokady.  Nie jest to 
równoznaczne z „nieczynnością” linii (jak w liniach analogowych), a tylko z wyłączeniem 
wzorca (algorytmu) zachowania się.

3.6.2.5.Pole: Dostęp do Centrali Miejskiej
Dostęp do Centrali Miejskiej jest to numer dostępu do nadrzędnej centrali abonenckiej, 
wpisywany w oknie  Linie miejskie.  Numer może zawierać maksymalnie 20 cyfr  i  pauz 
(„p”), zawierający numery „wyjścia na miasto” kolejnych nadrzędnych central abonenckich, 
wpisywanych w sposób ciągły (bez spacji). W ten sposób jest możliwy bezpośredni dostęp 
do centrali miejskiej przez inne centrale (tranzyt).  Numer jest wybierany automatycznie,  
w sposób niezauważalny dla abonenta.
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Czas pauzy wynosi standardowo  2 sek. Może być modyfikowany w zakresie  0.0 do 5.0 

sek.  w  MENU –  Definicje  – Parametry  sprzętowe (lub  ),  zakładka  Parametry 
globalne.
Postawienie  samej  pauzy,  umożliwia  korzystanie  z  wewnętrznej  funkcji  Redial  (przycisku) 
telefonu,  wprowadza  jednak  również  opóźnienie  przy  standardowym  dostępie  do  tej  linii 
(przez „0”).

3.6.2.6.Pole wyboru: Typ wybierania
W polu  Typ wybierania –  można  wybrać  sposób  nadawania  przez  centralę  informacji 
wybierczej.  Centrala  może  nadawać  na  danej  linii  miejskiej  informację  wybierczą  
w systemie impulsowym (dekadowym) lub tonowym (DTMF). Należy zadeklarować taki 
sam typ wybierania jak w centrali nadrzędnej. 
Jeżeli  centrala  nadrzędna  pracuje  w DTMF,  to  należy  koniecznie  zadeklarować wybieranie 
Tonowe  (nie  ma  na  to  wpływu  typ  używanych  na  liniach  wewnętrznych  aparatów 
telefonicznych).

3.6.2.7.Pole: Grupa wspólnego wywołania
W polu Grupa wspólnego wywołania w oknie Linie miejskie można wybrać grupę, do której 
będą kierowane połączenia przychodzące z danej linii miejskiej. Grupy, które wyświetlają się na 

liście w tym polu definiuje się w oknie Grupy wspólnego wywołania  .
W ciągu doby oraz zależnie od rodzaju dnia wywołania mogą być kierowane do różnych grup, 
gdyż  definiuje  się  je  osobno  dla każdego  z  czterech  Trybów pracy centrali:  dziennego, 
nocnego, weekend, drugiej zmiany.

MENU – Definicje – Przełączanie trybów lub 
Brak  nazwy  grupy  (Brak  przyporządkowania) spowoduje,  że  linia  miejska  nie  będzie 
obsługiwana przez żadnego abonenta wewnętrznego (GWW). Połączenia przychodzące na 
tę  linię  mogą  być  wówczas  realizowane  wyłącznie  przez  usługę  DISA  (musi  być 
przywołana do tej linii).

3.6.2.8.Pole wyboru: Usługa DISA
Usługa  DISA umożliwia  automatyczne  (bez  udziału  telefonistki  na  stanowisku 
pośredniczącym)  połączenie  się  abonenta  zewnętrznego  z  wewnętrznym  (lub  Grupą 
wspólnego wywołania)  –  po  wybraniu  tonowo  odpowiedniego  numeru  wewnętrznego. 
Połączenie takie jest możliwe, o ile abonent centrali znajduje się w Grupie abonentów, 

udostępnionej  dla  usługi  DISA. Grupy  abonenckie  (lub   ),  w  przeciwnym 
wypadku – automatyczne połączenie z linii miejskiej będzie niewykonalne.
Abonent  zewnętrzny,  po  zgłoszeniu  się  centrali,  słyszy  zapowiedź  głosową  DISA 
(nagrywaną samodzielnie  przez użytkownika).  Komunikat  może zawierać np.  powitanie, 
nazwę firmy oraz informację  o  możliwości  automatycznego  połączenia  się  z abonentem 
wewnętrznym,  np.:  „Tu firma PLATAN.  Proszę wybrać  tonowo  numer  wewnętrzny lub  
poczekać na zgłoszenie się telefonistki.”
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W centrali  PLATAN Alfa  plus,  Beta  w standardzie  dostępne  są  po  jednej  zapowiedzi 
głosowej (powitalnej).  System  DISA można rozbudować do  4 zapowiedzi powitalnych 
(lub 2).Instrukcja obsługi centrali. Deklarując system DISA dla danej linii miejskiej 
należy  wybrać  zapowiedź,  która  poinformuje  dzwoniących  o  możliwości  tonowego 
wybierania numerów wewnętrznych. 


W  centrali  PLATAN  Delta  dostępne  są  dla  systemu  DISA cztery  zapowiedzi  głosowe 
(powitalne).  Nagrane  zapowiedzi  są  przechowywane  w  modułach  na  pakiecie  procesora 
sygnalizacji tonowej Każdy z nich ma pojemność od 2 do 8 MB (odpowiednio od 4 do 16 minut 
nagrania).  Maksymalny czas  trwania  pojedynczej  zapowiedzi  głosowej  wynosi  60s  (ale  nie 
krócej niż 10s).
W centrali wyodrębniono przestrzenie dla nagrań:

• wbudowanych: zapisywanych przez producenta i niemodyfikowanych przez użytkownika;
• nagrywanych przez użytkownika (z możliwością zmiany).

Lokalizacja tych przestrzeni jest następująca:

Moduł Przestrzeń 
wbudowana [%]

Przestrzeń 
użytkownika [%] Uwagi

1 50 50 Obsadzenie standardowe: 2MB
2 100 0
3 0 100
4 0 100

Odpowiednie zapowiedzi można nagrywać (i odsłuchać) stosując właściwy kod:
W polu Usługa DISA w oknie Linie miejskie można określić stan systemu DISA dla danej 
linii  miejskiej.  Ustawienie  wybiera  się  osobno  dla  każdego  z  czterech  Trybów pracy 
centrali:  dziennego,  nocnego,  weekend,  drugiej  zmiany.  Jeżeli  dla  takiej  linii  nie 
przydzielimy zapowiedzi  głosowej,  staje  się  ona  niedostępna  dla  abonentów zewnętrznych 
(ustawienie celowe – linia wykorzystywana wyłącznie do połączeń wychodzących);
Należy zwrócić  uwagę,  aby przynajmniej  jeden  abonent  centrali  miał  możliwość  nagrania 
zapowiedzi słownej. W tym celu powinien mieć przyznane odpowiednie uprawnienia: MENU – 
Okno – Linie abonenckie (Alt+1) – Programowanie centrali –Tak. Odpowiednie zapowiedzi 
można nagrywać stosując właściwy kod.Instrukcja obsługi centrali.

Dla aktywnego systemu DISA w oknie Linie miejskie – Grupa wspólnego wywołania 
powinna być przypisana  GWW. Wówczas w sytuacji, gdy abonent zewnętrzny nie wybierze 
tonowo żadnego numeru wewnętrznego, połączenia automatycznie trafi do tej grupy.
W  przeciwnym  wypadku  nastąpi  rozłączenie  połączenia  po  zadeklarowanym  Czasie 
wywołania abonenta wewnętrznego MENU – Definicje – Parametry sprzętowe (lub 

), zakładka DISA.
Ponadto – jeżeli połączenia poprzez system DISA mają być kierowane także na fax - należy w 
oknie Linie miejskie – Automatyczny transfer FAX wpisać odpowiedni numer.

Od wersji  2.18.08  programu DeltaCen dodano możliwość  obsługi  nowych  pamięci  na 
DPrST, a tym samym zwiększenie czasu zapowiedzi DISA. Łączny czas trwania zapowiedzi 
słownych może wynosić do 52min.
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3.6.2.9.Pole wyboru: Uzyskanie połączenia
W  polu  Uzyskanie  połączenia  jest  możliwość  wyboru  kryterium  startu  rozmowy. 
Za początek rozmowy przyjmuje się:

• Polaryzację  (zmianę  polaryzacji  w  linii  miejskiej po  zgłoszeniu  się  abonenta 
wywoływanego) i/lub Teletaksę (przyjście na tej linii impulsu teletaksy – centrala musi 
posiadać  odbiornik  TTx).  Dostępność  wymienionych  kryteriów  zależy  od  centrali 
miejskiej, obsługującej linie zewnętrzne’

• Po  czasie (domyślny  programu),  w  przypadku,  gdy  kryteria  powyższe  są 
niedostępne. Jest to czas od zakończenia wybierania numeru, po którym można 
przekazać połączenie wychodzące oraz zostaje zarejestrowany start rozmowy 
w rekordzie billingowym. 

Pole dostępne wyłącznie dla analogowych linii miejskich.

3.6.2.10.Pole: Automatyczny transfer FAX
W polu Automatyczny transfer FAX w oknie Linie miejskie można zadeklarować automatyczne 
kierowanie  połączeń po rozpoznaniu sygnału FAX (sygnału DTMF i 1100 Hz pilot  fax). Aby 
uaktywnić usługę, należy spełnić kilka warunków:

− centrala na danej LM w musi być wyposażona w moduł Automatycznego transferu 
FAX.  Jest on montowany opcjonalnie jako nadstawka na pakiecie  Wyposażenia 
linii  miejskich.  Występuje  jako samodzielny moduł  ATF  lub łącznie z modułem 
odbioru teletaksy TTx+ATFInstrukcja obsługi centrali.
Pakiety  „mieszane”  2WM1BRA na  analogowych  liniach 
miejskich,posiadają w wyposażeniu standardowym aktywne odbiorniki  sygnału 
fax.  Dla wyposażeń ISDN BRA usługa niedostępna, do urządzenia fax 
należy zainstalowanego na linii wewnętrznej dodzwaniamy się przy pomocy 
DDI. W centrali Delta można zdefiniować usługę Automatyczny transfer FAX 
dla wszystkich analogowych i cyfrowych wyposażeń miejskich.

− na danej LM powinna zostać włączona usługa DISA
− abonent typu FAX powinien mieć zdefiniowany odpowiedni profil usług.  MENU – 

Okno – Dostęp do  usług centrali (lub  ):  Sygnał dzwonienia zawsze  
w  rytmie  1s/4s,  Sygnał  zgłoszenia  zawsze  ciągły,  Sygnał  oferowania 
wyłączony.

Jeżeli  te  wymagania  są  spełnione,  to  można  wpisać  w  tym  miejscu  NW  (numer 
wewnętrzny)  lub  NG  (numer  GWW) z  urządzeniem  FAX.  Na  numer  ten  będą 
automatycznie  kierowane  połączenia,  po  rozpoznaniu  sygnału  FAX.  Dla  różnych  linii 
miejskich można określić różne numery wewnętrzne lub grupowe.
Wpisany numer nie podlega procedurze Weryfikacji konfiguracji. 
Jeżeli  do  firmy  dociera  dużo  faxów,  w  centrali  można  zaprojektować  grupę  faxów 
skonfigurowaną  jako  Grupa wspólnego wywołania.  Aby urządzenia  pracowały wydajnie, 
należy zwrócić  uwagę  by nie  włączały się  jednocześnie,  ale  z  pewnym opóźnieniem (gdy 
pierwszy jest zajęty,  drugi  włącza się dopiero po następnym dzwonku).  W tym celu trzeba 
zaplanować  odpowiednią  strategię  dzwonienia  (z  przesunięciem  dzwonków).Grupy 
wspólnego wywołania.

ver. 3.26.01128



Instrukcja programu DoCent®  ver. 3.26.xx
3.6.2.11.Pole: Dostępni abonenci z DISA
Z listy w polu Dostępni abonenci z DISA w oknie Linie miejskie należy zadeklarować 
Grupę  abonentów wewnętrznych,  do  których  będzie  możliwe  dodzwanianie  się  przez 
daną linię miejską w automatycznym ruchu przychodzącym DISA. Parametr powinien być 
zadeklarowany, jeśli uaktywniono Usługę DISA.

Grupę abonentów definiuje się w MENU – Okno – Grupy abonenckie (lub ).
Domyślnie program DoCent® podstawia automatycznie utworzoną grupę Wszyscy abonenci
(o ile taka opcja została zadeklarowana w oknie MENU – Widok - Opcje programu, zakładka 
Grupy abonenckie). Oznacza to, że korzystając z systemu DISA można zadzwonić do każdego
z abonentów centrali.
Parametr  Dostępni abonenci z DISA stosuje się również dla ograniczenia   bezpośredniego 
ruchu  przychodzącego  do  wybranych  abonentów (np.  prezesa firmy).  Jeżeli  w przywołanej 
Grupie abonentów nie ma któregoś z abonentów, dostęp do niego w ruchu automatycznym z 
miasta jest niemożliwy. W takim przypadku można do nich zadzwonić wyłącznie przez stanowisko 
pośredniczące  (np.  sekretariat).  Jest  to  rozwiązanie  spełniające  funkcję  usługi  “NIE 
PRZESZKADZAĆ”.

3.6.2.12.Pole wyboru: Taryfikacja według teletaksy
Jeżeli w polu  Taryfikacja wg teletaksy zadeklarujemy tę usługę, możliwe będzie wówczas 
naliczanie i prezentacja kosztu rozmowy na wyświetlaczu aparatu systemowego oraz prezentacja 
rekordów  w  programie  billingowym  zgodnie  z  taryfikacją  operatora  (ilością  odebranych 
impulsów 16 kHz). 
Usługę można uaktywnić, jeżeli:

• centrala miejska wysyła na danej linii miejskiej impulsy teletaksy;
• nasza centrala na tej linii jest wyposażona w moduł odbioru teletaksy;
• w  polu  Uzyskanie  połączenia został  zadeklarowany  parametr 

Polaryzacja, Teletaksa.

Parametr dostępny wyłącznie dla analogowych linii miejskich.
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3.6.2.13.Pole: Cena impulsu teletaksy
Aby na  wyświetlaczu  aparatu  systemowego była  przedstawiana  cena bieżącej  rozmowy, 
należy ustawić wartość: Cena impulsu teletaksy.
Cena impulsu, odbieranego przez moduł teletaksy jest podana w groszach, w przedziale 
od  0 do  100.  Koszt  połączenia  podczas  rozmowy jest  prezentowany  na  wyświetlaczu 
aparatu  systemowego  i  wyliczany  na  podstawie  ilości  impulsów i  zdefiniowanej  ceny. 
Impulsy teletaksy są wysyłane z centrali operatora zgodnie z taryfą. 
Naliczanie  i  prezentacja kosztu rozmowy będzie  możliwe,  gdy w została zadeklarowana 
Taryfikacja według teletaksy. 
Jeśli cena impulsu będzie określona jako cena netto, to całkowity koszt rozmowy brutto można 
wyliczyć  dodając  do  końcowej  kwoty  22% podatku  VAT.  Jeżeli  w tym miejscu  zostanie 
zadeklarowana  cena brutto  (z  niezbędnym zaokrągleniem),  całkowity koszt  rozmowy może 
różnić się od rzeczywistego o sumę zaokrągleń. Dla szybkich, bieżących rozliczeń jest to jednak 
bardziej dogodny sposób prezentacji.
Pole dostępne wyłącznie dla analogowych linii miejskich.

3.6.2.14.Pole wyboru: Rejestracja symboli DTMF
Parametr  Rejestracja  symboli  DTMF w  oknie  Linie  miejskie pozwala  zdefiniować 
symbole, które będą zapisywane w rejestracji połączeń (moduł programu BilCent®). Jest to 
parametr przydatny do rejestracji zamawianych usług z cyfrowych central miejskich.

3.6.3.Grupy abonenckie (Alt+3)
Okno  Grupy abonenckie jest przeznaczone do definiowania i administrowania grupami 
abonenckimi.  Zdefiniowane  tu  grupy  mają  zastosowanie  przy  określaniu  parametrów: 
Dozwolona grupa abonentów wewnętrznych (Linie abonenckie) oraz  Dostępni 
abonenci  z  DISA  (Linie  miejskie). W  ustawieniu  fabrycznym  domyślnie  jest 
zdefiniowana przez program grupa  Wszyscy abonenci,  do której należy każdy abonent 
opisany w oknie Linie abonenckie. Możliwe są wówczas połączenia pomiędzy wszystkim 
abonentami  centrali,  zaś  poprzez  system  DISA –  dodzwanianie  się  do  wszystkich 
abonentów centrali. 
Jeżeli  celowe jest  shierarchizowanie  połączeń,  należy zdefiniować kolejne  grupy abonentów 
wewnętrznych. Umożliwi to:

• ograniczenie  połączeń  wewnętrznych  między  abonentami  centrali:  swobodne 
połączenia  mogą  odbywać  się  między  abonentami  danej  grupy.  Połączenie  do 
abonenta innej grupy wymaga pośrednictwa abonenta wspólnego dla obu grup;

• ograniczenie bezpośredniego  dostępu z linii  miejskich do konkretnych abonentów 
centrali przez system DISA.

W programie DoCent® można utworzyć do 10 Grup abonenckich  i 40 grup dla. 
(w każdej grupie do 40 abonentów).
Do Grupy abonenckiej można przypisać również Abonentów wirtualnych.
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Okno można otworzyć przełączając program na widok Administrowanie centralą i wybierając 
jedną z opcji:

• Menu – Okno – Grupy abonenckie (Alt+3);

• ikonę na pasku narzędzi 
Okno Grupy abonenckie jest podzielone na dwie części. Z lewej strony znajduje się:

Parametr Opis

Nazwa grupy abonenckiej Jest  to  indywidualna  nazwa  grupy abonenckiej  (wpisywana  
w polu Nazwa grupy abonenckiej w prawej części okna). 

W prawej części okna są opisy, pozwalające skonfigurować Grupy abonentów:

Parametr Opis
Nazwa grupy abonenckiej Nazwa identyfikująca grupę abonentów.
Abonenci Tablica indeksów abonentów.

Lokalizacja

Dokładne  położenie  pakietu:  numer  panelu,  numer  slotu, 
numer portu (automatycznie przypisywany przez program na 
podstawie  Lokalizacji zdefiniowanej  w  oknie  Definicja 
pakietów).

Numer
Indywidualny,  wewnętrzny  numer  abonenta  (automatycznie 
przypisywany przez program na podstawie  Numeru w oknie Linie 
abonenckie).

Opis
Nazwa identyfikująca abonenta (automatycznie przypisywana 
przez program na  podstawie  Opisu zdefiniowanego w oknie 
Linie abonenckie).

Podczas tworzenia nowej konfiguracji w oknie Grupy abonenckie należy:
• zdefiniować  ruch  przychodzący w centrali  i  ograniczyć  dostępność  niektórych 

abonentów z systemu DISA:
• obok grupy “Wszyscy abonenci” stworzyć grupę np. „Wszyscy oprócz...” lub 

inne, które pozwolą wybrać określonych abonentów dostępnych przez DISA; 
• utworzoną  grupę  udostępnić  w  oknie  Linie  Miejskie  –  Dostępni  abonenci 

z DISA.

3.6.3.1.Pole: Nazwa grupy abonenckiej
Aby zdefiniować Nazwę grupy abonentów, należy:

• na liście w lewej części okna zaznaczyć Grupę abonencką;
• nadać jej nazwę w polu Nazwa grupy abonenckiej w prawej części okna;

Kolejno  tworzone  grupy  są  układane  alfabetycznie  na  liście  w  lewej  części  okna. 
Wybierając zdefiniowaną grupę ponownie, można zmienić jej nazwę i skład. 
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3.6.3.2.Lista: Abonenci

Przypisanie  abonentów  do  grupy  (nazwanej)  odbywa  się  poprzez  podwójne  kliknięcie 
odpowiednich  kwadratów  (lub  zaznaczając  klawiszem  [Spacja]) w  polu  Abonenci 
członków tej grupy o określonej Lokalizacji, Numerze i Nazwie 

3.6.4.Grupy wspólnego wywołania (Alt+4)
Grupa wspólnego wywołania (GWW) jest to grupa abonentów centrali, mająca wspólny 
wewnętrzny Numer grupy (NG) oraz Nazwę grupy. Mogą to być np. wszyscy pracownicy 
Działu Handlowego,  Serwisu lub  nawet  całej  firmy (np.  współużytkownika centrali).  Ci 
sami abonenci mogą być członkami wielu grup. Zdefiniowane  GWW mają zastosowanie 
przy określaniu abonentów, do których będzie kierowana rozmowa przychodząca z danej 
linii miejskiej lub abonenckiej oraz strategii dystrybucji sygnałów wywołania (dzwonków) 
wewnątrz grupy.
W centrali można utworzyć do 20 takich grup (40 grup). Na  Numer grupy (NG) 
mogą  przychodzić  zarówno  połączenia  zewnętrzne,  jak  i wewnętrzne  (w  tym  typu 
WARTOWNIK, OKÓLNIK, BRAMOFON).
Zdefiniowana grupa powinna mieć przyporządkowanego przynajmniej jednego abonenta. 
Aby możliwe było tworzenie  GWW, używane linie abonenckie muszą być aktywne oraz 
mieć przyporządkowany numer wewnętrzny;
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Dla  GWW ustala  się  Strategię dzwonienia,  czyli  informowania  o  połączeniach 
przychodzących poszczególnym członkom Grupy (np. jednoczesne dzwonienie wszystkich 
aparatów lub wg określonej kolejności).
Sposób połączenia się z członkiem GWW jest taki sam, jak z abonentem wewnętrznym.
Okno  można  otworzyć  przełączając  program  na  Widok –  Administrowanie  centralą 

(Alt+A) lub  i wybierając jedną z opcji:

• MENU – Okno – Grupy wspólnego wywołania (Alt+4);

• ikonę na pasku narzędzi 

Okno  Grupy  wspólnego  wywołania jest  podzielone  na dwie  części.  Z  lewej  strony 
znajdują  się  opisy  automatycznie  generowane  przez  program  lub  zapisywane  przez 
użytkownika w odpowiednich polach:

Parametr Opis

Nazwa grupy Jest  to  nazwa  identyfikująca  Grupę  wspólnego  wywołania, 
(wpisywana w polu Nazwa grupy, w lewej części okna).

Numer grupy Jest  to  wewnętrzny  numer  Grupy  wspólnego  wywołania 
(wpisywany w polu Numer, w lewej części okna).

W prawej części okna są parametry, pozwalające skonfigurować grupy abonentów:
Parametr Opis

Nazwa grupy Nazwa identyfikująca grupę abonentów.
Numer grupy Tablica indeksów abonentów.

Członkowie grupy Tablica  indeksów  abonentów,  członków  Grupy  wspólnego 
wywołania. 

Lokalizacja
Dokładne położenie pakietu: numer panelu, numer slotu, numer 
portu (automatycznie przypisywany przez program na podstawie 
Lokalizacji zdefiniowanej w oknie Definicja pakietów).

Opis
Nazwa  abonenta  wewnętrznego  (automatycznie  przypisywana 
przez  program na  podstawie  Opisu zdefiniowanego  w oknie 
Linie abonenckie).

Numer
Indywidualny  numer  wewnętrzny  abonenta  (automatycznie 
przypisywany  przez  program  na  podstawie  Numeru 
zdefiniowanego w oknie Linie abonenckie).

Strategia Prezentowanie zaprogramowanej strategii oferowania połączeń.

Określenie strategii Programowanie  kolejności  oferowania  połączenia 
poszczególnym członkom GWW
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Aby zdefiniować Grupę wspólnego wywołania, należy:

• na liście w lewej części okna zaznaczyć Grupę wywoławczą;
• nadać Nazwę grupy w polu w prawej części okna;
• nadać  Numer  grupy (program automatycznie  przypisuje  kolejny  numer  wg 

planu numeracji centrali), można też nadać inny numer;
• przypisać (klikając odpowiednie kwadraty lub zaznaczając klawiszem [Spacja] 

w polu Członkowie grupy) abonentów należących do tej grupy. 
Kolejno  grupy  są  układane  alfabetycznie  na  liście  w  lewej  części  okna.  Wybierając 
zdefiniowaną grupę ponownie można zmienić jej nazwę i skład. 
Oprócz zdefiniowania parametrów w tym oknie, należy uwzględnić Czas wywoływania GWW. 
MENU – Definicje – Parametry sprzętowe – DISA.
Jeżeli Grupa wspólnego wywołania pełni funkcję abonenta pośredniczącego (grupa Awizo), to 
podczas tworzenia  Grup wspólnego wywołania dla nowej konfiguracji centrali należy zwrócić 
uwagę na ustawienia  Opcji programu dla  Grupy „Awizo”.   MENU –  Widok –  Opcje 
programu.
Do GWW można przypisać również Abonentów wirtualnych.
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3.6.4.1.Abonent pośredniczący – GWW „AWIZO”
Abonent pośredniczący („telefonistka”) – obsługujący ruch przychodzący do centrali powinien 
zostać zdefiniowany jako  Grupa wspólnego wywołania (GWW). Do tej  Grupy  (nazwanej 
domyślnie AWIZO) może należeć jeden abonent lub więcej. 
GWW (jako abonenta pośredniczącego) należy przypisać do danej linii miejskiej – niezależnie dla 
każdego trybu pracy centrali. Wówczas wywołania przychodzące z tej linii będą kierowane do 
abonentów wymienionych w GWW, wg ustalonej strategii dzwonienia aparatów.
Abonentowi  pośredniczącemu  należy  też  przypisać  Dozwoloną  grupę  abonentów 
wewnętrznych, do których będzie mógł zadzwonić bezpośrednio, aby np. przekazać połączenie.  
Jeżeli  abonent  pośredniczący  ma  przekazywać  połączenia  do  wszystkich  pracowników 
firmy, przypisana mu Grupa powinna zawierać wszystkich abonentów centrali. Grupy 
abonenckie. 
Abonent pośredniczący powinien mieć też przypisany odpowiedni wzorzec Dostępnych usług, 
pozwalający mu  na  pełnienie  swoich  zadań.  Natomiast,  jeżeli  będzie  wykonywał  połączenia 
zewnętrzne  (np.  sekretarka  wybiera  połączenia  dla  dyrektora),  należy  określić  odpowiednie 
Uprawnienia abonenta do połączeń zewnętrznych.
Na  stanowisku  pośredniczącym  abonent  może  korzystać  z  dowolnego  aparatu 
telefonicznego lub z aparatu systemowego (dla większej centrali wspomaganej przystawką 
bezpośredniego wybierania – konsolą). Ze względu na znaczną ilość obsługiwanych łączy 
zewnętrznych  i  wewnętrznych  na  tym stanowisku,  to  drugie  rozwiązanie  jest  szczególnie 
polecane.  Aparaty systemowe znacznie  ułatwiają  i  usprawniają  przekazywanie  rozmów oraz 
obserwację stanu łączy (linia „zajęta”, „wolna” itp.). Instrukcja obsługi centrali.

3.6.4.2.Pole: Nazwa grupy
Nazwa Grupy wspólnego wywołania ułatwia jej identyfikację. Może zawierać zarówno litery, jak 
i cyfry - do 30 znaków łącznie. Nazwa grupy – po wpisaniu w polu po prawej stronie okna Grupy 
wspólnego wywołania automatycznie wyświetla się po lewej stronie, w drugiej kolumnie. Na liście 
Nazwy grup są układane alfabetycznie. 
Nazwa Grupy jest wykorzystywana przy administracji  i konfiguracji  centrali  - dla określenia 
abonentów,  do  których  jednocześnie  ma być  kierowana  rozmowa przychodząca  z danej  linii 
miejskiej lub abonenckiej. Odpowiednią grupę należy przyporządkować podczas konfiguracji linii 
miejskich – parametr:  Grupa wspólnego wywołania.MENU –  Okno – Linie  miejskie 

(Alt+2) lub 

3.6.4.3.Pole: Numer grupy
Numer grupy jest to wewnętrzny numer (kod dostępu), który należy wybrać, aby połączyć się  
z Grupą wspólnego wywołania. Program automatycznie przypisuje  kolejne numery wg Planu 
numeracyjny centrali.. Można też nadać inny numer; który jednak powinien być zgodny  
z planem. Numer grupy może zawierać do 6 cyfr. 
Każda  Grupa wspólnego wywołania powinna mieć inny kod dostępu (numer wewnętrzny). 
Numer grupy nie może być też przypisany innym funkcjom (usługom) centrali.
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Jeżeli  nie  zdefiniujemy  Numeru  grupy  (NG),  grupa może obsługiwać linie  miejskie, 
natomiast abonenci  wewnętrzni  nie będą mogli  się do niej  dodzwonić.  Takie ustawienia 
mogą być wykorzystane przy definiowaniu grupy abonenta pośredniczącego – Awizo.

3.6.4.4.Lista: Członkowie grupy
Tablica  indeksów  abonentów,  Członków  grupy  wspólnego  wywołania,  zawiera  opisy 
abonentów wewnętrznych centrali, którzy należą do danej  GWW. Indeksy są niepowtarzalne i 
charakterystyczne dla danej linii abonenckiej: Poszczególne parametry ułożone są w kolumnach:

• Lokalizacja
• Numer
• Opis
• Strategia

3.6.4.4.1.Parametr: Lokalizacja portu
Jest to parametr (pole) tablicy abonentów należących do Grupy wspólnego wywołania, w którym 
opisana jest lokalizacja (adres) abonentów centrali, należących do danej Grupy. 
Parametry  te  są  definiowane  w  oknie  Definicja  pakietów.MENU  –  Konfiguracja 

sprzętowa (Alt+S) lub 

3.6.4.4.2.Parametr: Numer
Numer oznacza wewnętrzny numer abonenta centrali (prefiks abonenta), definiowany w oknie 
Linie abonenckie. 

Numery abonentów nie mogą pokrywać się z Numerami grup.

3.6.4.4.3.Parametr: Opis portu abonenckiego
Opis  portu  abonenckiego  to  zestaw  znaków  (nazwa,  stanowisko,  numer  pokoju  itp.), 
ułatwiających identyfikację abonenta centrali. Wpisuje się go w polu Opis w prawej części 
okna Linie abonenckie. 
Opisu portu abonenckiego nie może być identyczny z Opisem grupy.

3.6.4.4.4.Parametr: Strategia (dzwonków)
Jest to pole tablicy abonentów należących do  Grupy wspólnego wywołania,  w którym 
wyświetla  się  strategię dystrybucji  dzwonków  podczas  przyjmowania  przez  GWW 
rozmowy  przychodzącej  („+”  oznacza  aktywny  dzwonek).  Zdefiniowanie  parametrów 
strategii możliwe jest w oknie Określanie strategii abonenta.

3.6.4.5.Polecenie: Strategia dystrybucji dzwonków
W oknie Określanie strategii abonenta (abonentów) grupy możliwe jest zdefiniowanie 
parametrów strategii dzwonienia telefonów w Grupie wspólnego wywołania. 
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Dostęp do okna jest możliwy poprzez:

• MENU – Definicje – Strategia dystrybucji dzwonków;
• klawisz Określenie strategii w oknie Grupy wspólnego wywołania;

• ikonę na pasku narzędzi 
Strategię  dzwonienia,  czyli  kolejność  dystrybucji  połączeń  przychodzących  (wewnętrznych 
i zewnętrznych) można zaprogramować dla każdego uczestnika  Grupy wspólnego wywołania. 
Używając  przyciśniętego  klawisza  [Shift], taki  sam  algorytm  dzwonienia  można 
jednocześnie  przypisać  kilku  kolejnym  abonentom  (od...  do..),  natomiast  [Ctrl]  kilku 
wybranym  abonentom.  Po  wywołaniu  wewnętrznego  Numeru  grupowego członkowie 
danej GWW mogą otrzymywać sygnał wywołania od razu lub z opóźnieniem. Sygnał może być 
ponawiany do czasu odebrania rozmowy lub wyłączany po określonej ilości dzwonków.

W oknie  Określanie  strategii  abonenta zaznaczenie  oznacza  dwa  dzwonki  telefonu. 
Definiując  Strategię należy pamiętać,  że powinna  być  zachowana  ciągłość  dzwonienia 
w Grupie oraz  u  danego  abonenta  (zawsze jest  wysyłany sygnał  do  chociażby jednego 
abonenta, a po zadeklarowaniu abonentowi „przerwy”, musi trwać ona „do końca” –  po 
przerwie nie jest możliwe przywrócenie dzwonka. 

3.6.5.Grupy linii miejskich (Alt+5)
W konfiguracji  fabrycznej  wszyscy abonenci  mają dostęp do wszystkich  linii  miejskich. 
Takie  ustawienie  parametrów centrali  może mieć w praktyce  wady (nielimitowany ruch 
wychodzący zajmuje linie miejskie i utrudnia połączenia z zewnątrz lub przeprowadzenie 
pilnej rozmowy służbowej).
Parametr  Dostępne  linie pozwala  na  racjonalny  podział  linii  miejskich  do  połączeń 
zewnętrznych pomiędzy użytkowników centrali. Poszczególne linie mogą być udostępnione 
wszystkim abonentom lub  tylko  niektórym.  Konfiguracja  może  zawierać  linie  miejskie, 
które w ruchu wychodzącym nie będą dostępne żadnemu abonentowi,  służąc jedynie do 
obsługi połączeń przychodzących z zewnątrz.
Poziom  dostępu  określa  się  wybierając  jedną  z  Grupy  linii  miejskich.  Grupa  linii 
miejskich może zawierać wszystkie linie, wybrane lub tylko jedną.
Grupa  linii  miejskich  to wydzielona,  określona  nazwą  grupa,  która  służy  do 
uporządkowania ruchu wyjściowego abonentów wewnętrznych,  tj. określenia, przez jakie 
linie  miejskie  abonent  może  uzyskać  połączenie  (z  uwzględnieniem przydzielonego  mu 
poziomu uprawnień oraz dostępu do usług centrali). 
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Grupy linii miejskich są wykorzystywane również:

• do podziału linii miejskich między użytkowników centrali (np. różne firmy)
• do podziału linii ISDN BRA w ruchu przychodzącym (identyfikacja operatora  

i tablicy przyporządkowań numerów DDI)
W programie DoCent® można utworzyć do 20 zestawów Grup linii miejskich (lub 40).
Grupy linii miejskich  są (alternatywnie) nazywane w programie „wiązkami”,  i zdefiniowane 
pod nazwą Wiązka 02 do Wiązka 20, a pierwsza jako Wszyscy abonenci. Należy odróżnić 
te  określenia  od  wydzielonych,  fizycznych  połączeń  międzycentralowych  („wiązka  główna” 
oznaczona w programie jako Dostępne linie miejskie (CM) i 2 „wiązki boczne” oznaczone w 
programie jako Dostępne linie miejskie (Wiązka I i II). 

Odpowiednią grupę należy przyporządkować podczas konfiguracji linii abonenckich – parametry: 
Dostępne linie  miejskie  (CM),  Dostępne  linie  (wiązka  I  i  II), oraz  dla  Numerów 
alarmowych i Powiadamianiu o alarmach
Okno można otworzyć przełączając program na widok Administrowanie centralą i wybierając 
jedną z opcji:

• MENU – Okno – Grupy linii miejskich (Alt+5);

• ikonę na pasku narzędzi 
Okno Grupy linii  miejskich jest podzielone na dwie części.  Z lewej strony znajduje  się 
opis:

Parametr Opis

Nazwa grupy Jest to nazwa identyfikująca  Grupę linii miejskich, (wpisywana  
w polu Nazwa grupy, w prawej części okna).

W prawej części okna są pola, pozwalające skonfigurować Grupy linii miejskich:

Nazwa grupy Nazwa  identyfikująca  Grupę  linii  miejskich,  (wyświetlana  
w kolumnie Nazwa grupy, w lewej części okna).

Członkowie grupy Tablica indeksów linii, należących do Grupy linii miejskich (wiązek). 

Lokalizacja
Dokładne  położenie  pakietu:  numer  panelu,  numer  slotu,  numer  portu 
(automatycznie  przypisywany  przez  program  na podstawie  Lokalizacji 
zdefiniowanej w oknie Definicja pakietów).

Numer Indywidualny numer  linii  miejskiej  (automatycznie  przypisywany przez 
program na podstawie Numeru zdefiniowanego w oknie Linie miejskie). 

Opis Nazwa  linii  miejskiej  (automatycznie  przypisywana  przez  program 
na podstawie Opisu zdefiniowanego w oknie Linie miejskie).

DDI Konfiguracja numerów DDI
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Aby zdefiniować Grupę linii miejskich, należy:

• na liście w lewej części okna zaznaczyć kolejną Grupę linii (wiązkę);
• nadać jej nazwę w polu Nazwa grupy w prawej części okna;
• przypisać  linie  miejskie  należące  do  tej  wiązki  (klikając  lub  zaznaczając 

klawiszem [Spacja] odpowiednie kwadraty w polu Członkowie grupy). 
Prawidłowo  zdefiniowana  grupa  powinna  mieć  przyporządkowaną  co  najmniej  jedną  Linię 
miejską.  Aby możliwe było tworzenie  Grup linii  miejskich,  przypisywane linie muszą być 
aktywne oraz posiadać określony kod dostępu.
Kolejno tworzone grupy są układane alfabetycznie na liście w lewej części okna.  Wybierając 
zdefiniowaną grupę ponownie można zmienić jej nazwę i skład.
Podczas tworzenia nowej konfiguracji należy:

• utworzyć  Grupy linii miejskich, przypisywane w konfiguracji jako  Dostępne 
linie miejskie  w oknie  Linie abonenckie (dla określonych typów abonentów 
lub działów firmy - np. linie miejskie dla Zarządu, dla Serwisu, dla wszystkich 
pracowników itd.),

• utworzyć wiązki, przypisywane w konfiguracji jako  Dostępne linie miejskie 
(wiązka I, wiązka II) w oknie Linie abonenckie jako wydzielone wiązki linii 
pod innym (niż 0) prefiksem – obsługujące np. interfejsy GSM, linie resortowe 
itp.

Podczas  tworzenia  grup  linii  miejskich  dla  nowej  konfiguracji  centrali  należy zwrócić 
uwagę  na  ustawienia  w  MENU  –  Widok  –  Opcje  programu,  zakładka  Grupy  linii 
miejskich.
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3.6.5.1.Pole: Nazwa grupy
Jest  to  Nazwa  Grupy  linii  miejskich  (wiązek),  ułatwiająca  jej  identyfikację.  Może 
zawierać zarówno litery, jak i cyfry – do 30 znaków łącznie. Nazwa, po wpisaniu w polu 
po prawej stronie okna Grupy linii miejskich automatycznie wyświetla się po lewej stronie, 
w kolumnie: Nazwa grupy. Na liście Nazwy grup są układane alfabetycznie. 

3.6.5.2.Lista: Członkowie grupy
Tablica indeksów linii miejskich zawiera opisy linii, które należą do danej grupy wiązek. 
Indeksy te są niepowtarzalne i  charakterystyczne dla  danej linii  miejskiej.  Poszczególne 
parametry ułożone są w kolumnach:

• Lokalizacja
• Numer
• Opis

Parametry są opisywane w oknie: Linie miejskieMENU – Okno – Linie miejskie lub .

3.6.5.3.Polecenie: DDI
Uaktywnienie  przycisku    DDI   ,  otwiera  okno  Konfiguracja  numerów DDI  (dostępne 

również z ikony  ). Początkowo okno jest puste, klawiszem Dodaj... 
otwieramy okno Konfiguracja numerów DDI.

Konfiguracja numerów DDI dotyczy wybranej Grupy linii miejskich (zawierających wyposażenia 
ISDN BRA.  Dla różnych wiązek (operatorów) można definiować różne tablice numerów  DDI
(w zależności od wykupionych usług). 


Konfiguracja numerów DDI  zarówno dla wyposażeń ISDN BRA (pakiety DIST)  jak i  PRA 
(pakiet DPRA) przebiega jak dla ISDN BRA w centrali Alfa plus, Beta.
Usługa COLR w centrali Delta nie jest (aktualnie) dostępna.
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Prezentowana lista składa się z pól:

• zdefiniowanych numerów DDI;
• Numerów wewn., Lokalizacji, Opisu abonentów wewnętrznych (GWW), którym 

przypisano DDI;
• Powiązanych opcji (dostępnych funkcji):

− CLIR – „blokuj prezentację numeru  DDI abonenta wewnętrznego w ruchu do 
sieci publicznej” – nie dotyczy powiązań DDI z GWW;

− COLR –  blokuj  prezentację  numeru  DDI abonenta  wewnętrznego  do  sieci 
publicznej podczas połączenia odebranego z zewnątrz” – nie dotyczy powiązań 
DDI z GWW. 

3.6.5.3.1.Polecenie: Dodawanie (Edycja) numerów DDI

Początkowy numer DDI
W polu tym wpisujemy 4 ostanie cyfry numeru  DDI,  (z którym będziemy identyfikować 
abonenta. GWW).

Końcowy numer DDI
W polu tym wpisujemy 4 cyfrowy numer DDI (lub 4 ostatnie cyfry MSN): 

• te same jak  Początkowy numer - dla pojedynczego abonenta wewnętrznego lub 
GWW

• K  ońcowy numer  DDI  –  z  zestawu  dla  serii  kolejnych  abonentów (GWW) – 
odpowiednią  do grupy numerów ilość abonentów (grup)  zaznaczamy z klawiszem 
[Shift] – „szybkie przypisywanie”

Nie można przypisać tego samego numeru DDI (od jednego operatora na jednej wiązce linii miejskiej) 
kilku abonentom (grupom). Abonent (GWW) może mieć zdefiniowanych kilka numerów DDI (od 
jednego operatora), prezentacja jego numeru w usłudze CLIP będzie przebiegała zgodnie z pierwszą 
(najwyżej położoną) na liście definicją lub od wielu operatorów.
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Po  przypisaniu  numeru,  pojawia  się  okno  z  polami  wyboru  Powiązanych  opcji 
Polecenie DDI.

3.6.5.3.2.Algorytm realizacji połączeń przychodzących ISDN
Abonent miejski

Która linia miejska?

Która (wiązka) grupa linii miejskich?

Wybierz tablicę DDI (dla wiązki)

Czy zidentyfikowano DDI?

Tak Nie

Opcja: Nie kieruj 
połączeń do 

operatora

Opcja: Kieruj 
połączenia do 

operatora
MSN pusty? MSN zdefiniowany?

OK Nie
Realizacja połączenia wg schematu:

Jak między abonentami 
(miejskimi)

Jak linia miejska analogowa z usługą DISA
do abonenta wewnętrznego centrali Brak obsługi

Abonent wewnętrzny
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3.6.6.Numery alarmowe (Alt+6) – książka telefoniczna
Numery alarmowe w centrali są to określone numery zewnętrzne, które można wybierać
z każdego  aparatu  telefonicznego  podłączonego  do  centrali  –  niezależnie od  posiadanych 
uprawnień i trybu pracy centrali. Numerów tych nie poprzedza się kodem „wyjścia na miasto”.
W programie  DoCent® fabrycznie zostały zaproponowane numery alarmowe:  112, 997, 
998, 999 oraz od 900 do 955. Konfigurując centralę można edytować tę tabelę, definiując 
w niej własny Numer docelowy (60 numerów). Mogą one stanowić książkę telefoniczną 
ważnych  numerów kontaktowych  (np.  do  agencji  ochrony,  komisariatu,  na  komórkowy 
numer dyrektora itp.). Zbędne, niewykorzystane pozycje należy usunąć.
Definiowane  Numery  alarmowe  nie  mogą  kolidować  z  kodami  dostępu  do  usług  
i numeracją centrali (ważne szczególnie dla nr 112).
Okno Numery alarmowe jest podzielone na dwie części. Z lewej strony znajduje się lista 
numerów  alarmowych  automatycznie  generowana  przez  program  lub  zapisywana  
w odpowiednich polach:

Parametr Opis
Lp. Jest to liczba porządkowa numeru alarmowego

Funkcja Jest  to  numer  alarmowy  wybierany  przez  abonenta,  wpisywany  
w prawej części okna, w polu: Funkcja wybierana przez abonenta.

Numer docelowy Jest to numer alarmowy wybierany przez centralę, wpisywany w prawej 
części okna, w polu: Numer wybierany przez abonenta.

W prawej części okna są parametry, pozwalające skonfigurować numery alarmowe:
Parametr Opis

Funkcja wybierana 
przez abonenta

Numer,  który  wybiera  abonent  centrali  z  aparatu  telefonicznego;  może 
zawierać do 6 cyfr.

Numer wybierany przez 
centralę

Numer  miejski,  który  wybiera  centrala  (bez  kodu  dostępu  do  LM); 
może zawierać do 20 cyfr.

Grupa linii miejskich Grupa  linii  miejskich,  przyporządkowana  dla  zestawienia  połączeń 
alarmowych.

Aby zdefiniować Numer alarmowy, należy:
• zaznaczyć (klikając) pusty wiersz w lewej części okna; jeżeli chcemy nadpisać nowy 

numer alarmowy, należy zaznaczyć wiersz z wpisanymi danymi;
• w  polu  Funkcja  wybierana  przez  abonenta 

w prawej części okna wpisać Numer alarmowy; 
• w polu Numer wybierany przez centralę w prawej 

części okna wpisać numer (miejski);
• przyciskiem  Grupa  linii  miejskich otworzyć  okno 

Grupy linii  miejskich i wybrać z listy odpowiednią 
grupę,  przez  którą  będą  realizowane  połączenia 
alarmowe. 

Grupa ta będzie realizowała również Powiadamianie o alarmach  
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Okno  można  otworzyć  przełączając  program  na  widok  Administrowanie  centralą 
i wybierając jedną z opcji:

• MENU –  Okno – Numery alarmowe (Alt+6);

• ikonę na pasku narzędzi 

Wszystkie niezdefiniowane numery alarmowe należy usunąć.

3.6.7.Dostęp do usług centrali (Alt+7)
Definiowania  Wzorców dostępu do usług centrali (tzw. profil abonenta) dokonuje się  

w programie DoCent®: MENU – Okno – Dostęp do usług centrali lub .
Zdefiniowane tu zestawy dostępnych w centrali usług, wg których otrzymuje odpowiednie 
uprawnienia,  przypisuje  się  abonentowi  w  oknie  Linie  abonenckie  –  Dostępne 
usługi.
W programie można zdefiniować 10 Wzorców. Ponieważ niektóre z usług mają charakter 
globalny (np.  nagrywanie  zapowiedzi  słownych,  wybór melodii  w stanie  HOLD,  wejście 
w tryb serwisowy centrali), należy szczególnie starannie dobrać zestawy usług, dostępnych 
poszczególnym abonentom.
Okno jest  podzielone na dwie części.  Z lewej  strony znajduje  się lista  Nazw wzorców 
dostępu  do  usług  centrali.  Nazwy  układane  są  na  liście  w  porządku  alfabetycznym,
a wpisywane w prawej części okna – w polu Nazwa wzorca.
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W prawej części okna są parametry, pozwalające zdefiniować wzorce:

Parametr Opis

Nazwa wzorca Jest to charakterystyczna nazwa identyfikująca dany wzorzec. Może 
zawierać do 30 znaków.

Dostęp do usług centrali Jest to lista usług centrali, które można uaktywnić w danym wzorcu.

Aby zdefiniować Wzorzec dostępu do usług, należy:
• zaznaczyć (klikając) pusty wiersz w lewej części okna; jeżeli chcemy nadpisać 

nowy wzorzec, należy zaznaczyć wiersz z wpisanymi danymi;
• w polu  Nazwa wzorca w prawej  części  okna  wpisać  nazwę danego  Wzorca 

dostępu do usług;
• w polu  Dostęp do usług centrali w prawej części okna zaznaczyć (klikając) 

usługi dostępne w danym wzorcu.
Linia  abonencka  obsługiwana  przez  fax lub  modem wymaga  specjalnego  zdefiniowania 
niektórych Usług centrali.  Automatyczny transfer FAX
Uprawnienie  Logowanie  się  abonenta  z  zewnątrz  należy  przydzielać  jedynie  
w wyjątkowych przypadkachInstrukcja obsługi centrali
Wybór usługi, która posiada kod dostępu oznacza jedynie przyzwolenie na jej wykonanie. Natomiast 
zaznaczenie usługi bez kodu – natychmiastową możliwość wykonania tej funkcji.
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Standardowy zestaw usług centrali:  

3.6.7.1.1.Usługa: Logowanie się abonenta z zewnątrz
Funkcja domyślnie wyłączona. Instrukcja obsługi centrali.

3.6.7.1.2.Usługa: Zezwolenie na „wejście na trzeciego” 
Jeżeli usługa zaznaczona, to abonenci, którzy mają przypisany ten wzorzec, mogą w trakcie 
prowadzenia  rozmowy  „wchodzić  na  trzeciego”.  Opóźnienie  realizacji  skomutowania 
połączenia  na  trzeciego  ustawiane  jest  w  zakładce:  Parametry  sprzętowe  – 
Parametry globalne 

3.6.7.1.3.Usługa: Przerywanie połączenia przez „wejście na trzeciego” 
Jeżeli  usługa  zaznaczona,  to  abonentom,  którym  mają  przypisany  ten  wzorzec,  można 
przerywać połączenie przez  „wejście na trzeciego”  (tę usługę muszą mieć zaznaczoną 
obaj  rozmówcy).  Opóźnienie  realizacji:  Parametry  sprzętowe  –  Parametry 
globalne. 
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3.6.7.1.4.Usługa: Zezwolenie na korzystanie z ISDN-owych funkcji CM 
Abonenci z tą usługą mogą korzystać z funkcji ISDN dostępnych w centrali miejskiej. (Dla 
 i  usługa dostępna zawsze).

3.6.7.1.5.Usługa: Wysyłanie CLIP FSK na porty abonenckie analogowe 
Abonenci z tą usługą mogą korzystać z CLIP FSK (przychodzący z linii miejskich ISDN 
i linii wewnętrznych) na wyświetlaczach aparatów analogowych wyposażonych w tę usługę. 
Wymagane jest wyposażenie centrali w pakiet DPCLIP, ACLIPLW lub BCLIPLW. 
Zaleca  się  uaktywniać  tę  usługę  wyłącznie dla  abonentów  posiadajacych  odpowiednie 
aparaty analogowe z funkcją CLIP (aparaty systemowe nie wymagają aktywności usługi).

3.6.7.1.6.Usługa: Dołączenie do wysłanego CLIP FSK daty i czasu 
Abonenci  z  tą  usługą  mają  łącznie  z  CLIP  FSK wysyłane  datę  i  czas  centralowy 
(prezentacja i synchronizacja danych w telefonie – dot. niektórych modeli aparatów).

3.6.8.Przenoszenie wywołań abonentów 
Od wersji  3.20.00 programu  DeltaCen dostępna jest rozbudowana funkcja przenoszenia 
wywołań abonentów z opcjami:
- Przenoszenie  wywołań  bezwarunkowe –  każde  wywołanie  kierowane  do 

określonego  abonenta  może  zostać  automatycznie  przeniesione  na  inny, 
zadeklarowany numer wewnętrzny lub miejski.

- Przenoszenie wywołań „gdy zajęty” – wywołanie kierowane do abonenta zajętego 
może zostać automatycznie przeniesione na inny, zadeklarowany numer wewnętrzny 
lub miejski.

- Przenoszenie  wywołań  „gdy  nie  odbiera  przez  czas  tt” –  gdy  wywołanie 
kierowane do abonenta nie jest podejmowane przez określony czas może zostać ono 
przekierowane automatycznie na inny, zadeklarowany numer wewnętrzny lub miejski.

Pełnej  konfiguracji  tablicy  przenoszenia  wywołań  w centrali  Delta  dokonuje  się  w  oknie 
Przenoszenie wywołań abonentów wywoływanego za pomocą przycisku

Aby abonent  mógł samodzielnie  z aparatu telefonicznego definiować tablicę przeniesień 
wywołań, aparat musi mieć nadane uprawnienie do tej funkcji w oknie  Dostęp do usług 
centrali  .  Kody  dostępu  do  funkcji  opisane  są  w Instrukcji  obsługi  centrali 
Delta
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W lewej  części okna  znajduje  się tablica przeniesień wywołań  abonentów,  natomiast  w 
prawej części – pola do konfiguracji tablicy dla poszczególnych abonentów, gdzie określa 
się rodzaj przeniesienia i numery docelowe. 
W przykładzie, dla abonenta o numerze  200 ustawione jest bezwarunkowe przeniesienie 
wywołania na numer wewnętrzny 210.
Dla abonenta o numerze  201 ustawione jest zarówno przeniesienie wywołania na numer 
wewnętrzny 209 „gdy nie odbiera przez 15 sekund” oraz przeniesienie „gdy zajęty” na 
numer wewnętrzny 211.
Dla  abonenta  202 ustawiono  tylko  przeniesienie  wywołania  na  numer  miejski  „gdy 
zajęty”.
Dla abonentów 205, 209, 210 i 211 nie ustawiono przenoszenia wywołań.
Przeniesienie wywołań na numer miejski odbywa się poprzez wiązkę główną, np. przez ‘0’. W ruchu 
miejskim wychodzącym podczas przeniesienia wywołania działa również funkcja  LCR (gdy jest 
włączona).

Przenoszenia  wywołań  abonentów  są  jednostopniowe,  tzn.  w  przypadku  przeniesienia 
wywołania  na numer,  który ma zdefiniowane kolejne  przeniesienia,  wówczas te  kolejne 
przeniesienia są ignorowane przez centralę.

3.6.9.Konfiguracja wyposażeń VoIP 
Ustawienia  interfejsów  dla  operatorów  VoIP  dostępne  są  w  oknie  Konfiguracja 

wyposażeń VoIP (MENU – Okno – Dostęp do usług centrali lub ).
W oknie tym można przypisać porty VoIP zdefiniowane jako Linie Miejskie do operatorów 
VoIP  (oknie  Właściwości  pakietu  DVOIP  )  oraz wpisać lub  zmodyfikować  dane 
konfiguracyjne interfejsów VoIP.
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W wyświetlonym oknie  Ustawienia interfejsu VoIP definiuje się następujące parametry 
tak, aby były zgodne z ustawieniami serwera operatora VoIP:

● rodzaj Protokołu VoIP (do wyboru: SIP* lub IAX)
● Kodeki  audio  wykorzystywane  podczas połączeń (do  wyboru  G.711  (aLaw)*, 

G.711 (uLaw)*, ADPCM*, G.726*, GSM*)
● Sposób  transmisji  DTMF (do  wyboru  RTP  (RFC  2833)*,  w  paśmie,  SIP 

(INFO))

*Ustawienia domyślne

Podaje się także Adres serwera operatora VoIP, Nazwę domeny, Login i Hasło. 

Aby określić ile kanałów będzie dostępnych w ruchu przez ten interfejs, przypisuje się je 
przez przeniesienie ich za pomocą przycisku ze strzałkami z listy  Dostępne LM do  LM 
przypisane do interfejsu. 

Gdy chcemy by rozmowy przed daną linię odbywały się bez autoryzacji możemy przypisać 
je do interfejsu oznaczonego na liście po lewej jako -anonimowy-.
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W  tym  przypadku  wszystkie  ustawienia  są  analogiczne,  z  wyjątkiem  adresu  i  danych 
logowania.

Poprawność konfiguracji interfejsu dla operatora VoIP można sprawdzić w oknie Stan zalogowania 
interfejsów VoIP (MENU – Definicje – Status interfejsów VoIP)

Pozostałe ustawienia, charakterystyczne dla linii miejskich, są dostępne w oknie z 
uprawnieniami linii  miejskich (MENU –  Administrowanie centralą –  Okno – Linie 
miejskie).

3.6.10.O  pcje programu
3.6.10.1.Zakładka: Widoki i okna konfiguracji
W zakładce  można  wybrać  parametry sposobu  pokazywania  okien  programu  DoCent®, 
sposobu  wyświetlania  list,  prezentacji  planu  numeracji  i zapytania  o  przebudowę 
konfiguracji.
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3.6.10.1.1.Parametry automatyzacji szerokości okien
Pozostawienie  określonej  w  procentach  szerokości  ramek  z  listami  podczas 
automatycznego  ustawiania  szerokości  ramek  z  parametrami (po  wybraniu  opcji 
Dopasowanie szerokości  ramek z parametrami,  w  MENU –  Widok – Dopasowanie 
szerokości ramek):

• Włączony: Ramka z listami zawsze będzie widoczna w oknie w wybranym zakresie 
(10% - 40%) pomimo maksymalnego dopasowania ramki z parametrami;

• Wyłączony: Po maksymalnym dopasowaniu ramki z parametrami – ramka z listami 
może nie być widoczna w oknie.

Pozostawienie określonej w procentach szerokości ramek z parametrami podczas 
automatycznego  ustawiania  szerokości  ramek  z  listami (po  wybraniu  opcji 
Dopasowanie  szerokości  ramek  z  listami,  w  MENU –  Widok  –  Dopasowanie 
szerokości ramek):

• Włączony:  Ramka  z  parametrami  zawsze  będzie  widoczna  w  oknie 
w wybranym zakresie  (10% -  40%)  -  pomimo  maksymalnego  dopasowania 
ramki z listami;

• Wyłączony:  Po  maksymalnym  dopasowaniu  ramki  z  listami  –  ramka 
z parametrami może nie być widoczna w oknie.

ver. 3.26.01 151



Instrukcja programu DoCent®  ver. 3.26.xx
3.6.10.1.2.Inne parametry
Żądaj potwierdzenia podczas zmiany widoków konfiguracji (komunikat:  Czy chcesz  
przebudować konfigurację centrali w związku ze zmianą ilości pakietów lub ich typów?):

• Włączony:  Po  wprowadzeniu  zmian  -  przy  zmianie  widoku  konfiguracji  - 
program DoCent® wyświetla komunikat;

• Wyłączony: Program DoCent® nie wyświetla komunikatu.
Pokazuj Plan numeracji przed tworzeniem konfiguracji:

• Włączony:  Podczas tworzenia  Nowej konfiguracji, przy przejściu do widoku 
Administrowanie  centralą program  DoCent® automatycznie  otwiera  okno 
Plan numeracyjny centrali.

• Wyłączony: Podczas tworzenia Nowej konfiguracji, przy przejściu do widoku 
Administrowanie  centralą program  DoCent® nie  otwiera  okna  Plan 
numeracyjny centrali.

Prezentuj granice komórek na listach:
• Włączony:  W  oknach  programu  DoCent®,  w których  znajdują  się  listy 

widoczne będą krawędzie komórek;
• Wyłączony:  W  oknach  programu  DoCent®,  w  których  znajdują  się  listy 

krawędzie komórek nie będą niewidoczne.

3.6.10.2.Zakładka: Grupy abonenckie

W zakładce można wybrać opcje automatycznego tworzenia  Grup abonenckich i  Grup 
wspólnego wywołania
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3.6.10.2.1.Parametr: Grupy abonenckie
Wraz z dodaniem pakietu abonenckiego dodaj automatycznie jego abonentów do 
podstawowej grupy abonenckiej.*

• Włączony:  Po  dodaniu  w  centrali  pakietu  wyposażeń  abonenckich  nowi 
abonenci automatycznie wejdą w skład grupy “Wszyscy abonenci” (wszyscy 
abonenci  wewnętrzni  mogą  dzwonić  do  wszystkich,  poprzez  system  DISA 
można zadzwonić do każdego abonenta);

• Wyłączony:  Po  dodaniu  w centrali  pakietu  wyposażeń  abonenckich  –  nowi 
abonenci nie wejdą w skład żadnej grupy abonenckiej.

Podczas  tworzenia  nowej  konfiguracji  automatycznie  przydzielaj  każdemu nowo 
dodanemu abonentowi podstawową grupę abonencką.*

• Włączony:  Po  dodaniu  w centrali  pakietu  wyposażeń  abonenckich  –  nowi 
abonenci  automatycznie  mają  dostęp  do  grupy  “Wszyscy  abonenci” 
(zawierającą wszystkich abonentów centrali);

• Wyłączony:  Po  dodaniu  w centrali  pakietu  wyposażeń  abonenckich  –  nowi 
abonenci nie mają dostępu do żadnej grupy abonenckiej.

Automatycznie przydzielaj każdej nowo dodanej linii  miejskiej podstawową grupę 
abonencką.*)

• Włączony:  Po  dodaniu  w  centrali  pakietu  wyposażeń  miejskich  –  nowym 
liniom automatycznie przypisywana jest grupa “Wszyscy abonenci” (poprzez 
system DISA z tych linii miejskich można zadzwonić do każdego abonenta);

• Wyłączony:  Po  dodaniu  w centrali  pakietu  wyposażeń  miejskich  –  nowym 
liniom nie jest przypisywana żadna grupa abonencka. 

Indeks,  jakim  będziemy  identyfikować  podstawową  grupę:  Oznaczenie  grupy 
abonenckiej na liście wyświetlanej w oknie Grupy linii miejskich - domyślnie 1.
Nazwa  podstawowej  grupy:  Nazwa  grupy  abonenckiej,  zawierającej  wszystkich 
abonentów centrali – domyślnie „Wszyscy abonenci” (przypisywana automatycznie w oknie 
Linie miejskie – Dostępni abonenci z DISA).
*)  Usługa  jest  realizowana  tylko  dla  nowo  tworzonej  konfiguracji.  Natomiast  podczas  zmian 
sprzętowych  w  trakcie  eksploatacji  centrali  (np.  po  rozbudowie  centrali,  wymianie  pakietów), 
wstawienie nowego pakietu powoduje dodanie portów do konfiguracji, ale nie są one uwzględniane 
w istniejących grupach miejskich i abonenckich (należy dodać je ręcznie).
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3.6.10.3.Zakładka: Grupa „Awizo”
W  zakładce  można  wybrać  opcje  automatycznego  tworzenia  standardowej  Grupy 
wspólnego wywołania – Awizo, z jednym abonentem wewnętrznym.

3.6.10.3.1.Parametr: Grupa wspólnego wywołania „Awizo”
Automatycznie przydzielaj każdej nowo dodanej linii miejskiej grupę “Awizo”:

• Włączony:  Po każdym dodaniu w centrali linii miejskiej (uaktywnienie lub włożenie 
nowego  pakietu  wyposażeń  miejskich)  dla  kierowania  ruchu  przychodzącego  we 
wszystkich trybach pracy jako Grupa wspólnego wywołania zostanie automatycznie 
podstawiona grupa Awizo;

• Wyłączony: Po każdym dodaniu w centrali linii miejskiej (uaktywnienie lub włożenie 
nowego  pakietu  wyposażeń  miejskich)  dla  kierowania  ruchu  przychodzącego  we 
wszystkich trybach pracy nie będzie podstawiona żadna Grupa wspólnego wywołania.

Indeks,  jakim  będziemy identyfikować  grupę:  Oznaczenie  grupy  “Awizo”  na  liście 
wyświetlanej w oknie Grupy wspólnego wywołania – domyślnie 1.
Nazwa grupy: Nazwa automatycznie utworzonej Grupy wspólnego wywołania – domyślnie 
“Awizo” (przypisywana w oknie Linie miejskie – Grupa wspólnego wywołania).

3.6.10.3.2.Pole wyboru: Budowa grupy “Awizo”


W  skład  grupy  “Awizo”  wchodzi  pierwszy  abonent  pierwszego  dowolnego  pakietu 
abonenckiego centrali:*
Tworzona automatycznie przez program grupa “Awizo” zawiera jednego abonenta. Jest to 
pierwszy abonent pierwszego pakietu wyposażeń abonenckich;
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W skład grupy “Awizo” wchodzi pierwszy abonent z aparatem systemowym pakietu 
operatorskiego (o ile w centrali jest zdefiniowany taki pakiet):*
Tworzona automatycznie przez program grupa “Awizo” zawiera jednego abonenta. Jest to 
pierwszy abonent z aparatem systemowym pakietu operatorskiego  DWA12PH.  Jeżeli na 
tym  pakiecie  są  zdefiniowane  tylko  aparaty  standardowe  lub  w  ogóle  nie  ma  pakietu 
operatorskiego  w  centrali  –  do  grupy  Awizo  zostanie  podstawiony  pierwszy  abonent 
pierwszego pakietu wyposażeń abonenckich.




W skład grupy “Awizo” wchodzi ósmy abonent pakietu abonenckiego o najniższym 
adresie  sprzętowym  (o  ile  w centrali  zdefiniowany  jest  taki  pakiet).  Ustawienie  to 
dotyczy central analogowych.
Tworzona automatycznie przez program grupa “Awizo” zawiera jednego abonenta. Jest to 
ósmy abonent pierwszego pakietu wyposażeń abonenckich. 
Centrala Beta w konfiguracji z jednym pakietem 6 wyposażeń abonenckich nie spełnia tego warunku, 
automatycznie utworzoną grupę “Awizo” należy skorygować.
MENU – Okno – Grupy wspólnego wywołania oraz Instrukcja obsługi centrali


* Usługa jest realizowana tylko dla nowo tworzonej konfiguracji. Natomiast podczas 
zmian sprzętowych w trakcie eksploatacji  centrali  (np. rozbudowa centrali,  wymiana 
pakietów), wstawienie nowego pakietu powoduje dodanie portów do konfiguracji, ale 
nie są one uwzględniane w istniejących grupach miejskich i abonenckich (należy 
dodać je ręcznie).

3.6.10.4.Zakładka: Grupa linii miejskich
W zakładce można wybrać opcje automatycznego tworzenia Grup linii miejskich.
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3.6.10.4.1.Parametr: Grupa linii miejskich
Wraz  z  dodaniem  pakietu  linii  miejskich  dodaj  automatycznie  jego  linie  do 
podstawowej grupy linii miejskich:*

• Włączony:  Po dodaniu w centrali pakietu wyposażeń miejskich – nowe linie 
miejskie wejdą automatycznie w skład grupy “Wszystkie linie” (zawierającą 
wszystkie dostępne linie miejskie);

• Wyłączony:  Po dodaniu w centrali pakietu wyposażeń miejskich – nowe linie 
miejskie nie wchodzą automatycznie w skład żadnej grupy linii miejskiej.

Automatycznie  przydzielaj  każdemu  nowo  dodanemu  abonentowi  podstawową 
grupę linii miejskich:*

• Włączony:  Po  dodaniu  w centrali  pakietu  wyposażeń  abonenckich  –  nowi 
abonenci automatycznie mają dostęp do grupy “Wszystkie linie” (zawierającą 
wszystkie dostępne linie miejskie);

• Wyłączony:  Po  dodaniu  w centrali  pakietu  wyposażeń  abonenckich  –  nowi 
abonenci nie mają dostępu do żadnej grupy linii miejskich.

Indeks, jakim będziemy identyfikować podstawową grupę linii: Oznaczenie grupy linii miejskich 
na liście wyświetlanej w oknie Grupy linii miejskich - domyślnie 1.
Nazwa podstawowej grupy linii miejskich: Nazwa grupy linii miejskich, zawierającej wszystkie 
dostępne linie miejskie – domyślnie “Wszystkie linie” (przypisywana automatycznie w oknie Linie 
abonenckie – Dostępne linie miejskie).
* Usługa jest realizowana tylko dla nowo tworzonej konfiguracji. Natomiast podczas zmian 
sprzętowych w trakcie eksploatacji centrali (np.  rozbudowa centrali,  wymiana pakietów), 
wstawienie  nowego  pakietu  powoduje  dodanie  portów do  konfiguracji,  ale  nie  są  one 
uwzględniane w istniejących grupach miejskich i abonenckich (należy dodać je ręcznie).

3.6.10.5.Zakładka: Ostrzeżenia i błędy

W zakładce można 
włączyć\wyłączyć ostrzeżenia, 
które będą wyświetlane podczas 
weryfikacji konfiguracji w oknie 
Wyniki weryfikacji konfiguracji.
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3.7.MENU – Okno
Jest to grupa usług, pozwalająca na przełączanie aktywnych okien oraz ich uporządkowanie 
na ekranie.
Dostępne są następujące usługi:

• Uporządkowanie ▶ Uporządkuj standardowo
Uporządkuj w kaskadę
Uporządkuj poziomo
Uporządkuj pionowo
Uporządkuj ikony

• Linie abonenckie Alt+1
• Linie miejskie Alt+2
• Grupy abonenckie Alt+3
• Grupy wspólnego wywołania Alt+4
• Grupy linii miejskich Alt+5
• Numery alarmowe Alt+6
• Dostęp do usług centrali Alt+7
• Przeniesienie wywołań Alt+8
• Wynik weryfikacji

Aktualnie  aktywne  okno  (z  grupy  Alt1  –  Alt8)  odznaczone  jest  na  liście 
znakiem ‘√’. 

3.7.1.Uporządkowanie
3.7.1.1.Polecenie: Uporządkuj standardowo
Polecenie pozwala przywrócić standardowe ułożenie okien w programie.
Funkcja jest dostępna po wybraniu jednej z opcji:

• MENU – Okno – Uporządkowanie

• ikonę na pasku narzędzi 

3.7.1.2.Polecenie Uporządkuj w kaskadę
Polecenie to służy do ułożenia okien wszystkich otwartych dokumentów jedno na drugim 
(kaskadowo). Korzystając z tego polecenia można też obejrzeć ukryte wcześniej okna, albo 
ułożyć okna na ekranie.
Funkcja jest dostępna po wybraniu w MENU – Okno – Uporządkowanie.

3.7.1.3.Polecenie: Uporządkuj poziomo
Polecenie  pozwala  wyświetlać  okna  wszystkich  otwartych  dokumentów  poziomo  obok 
siebie - tak, aby nie zachodziły na siebie nawzajem. Korzystając z tego polecenia można także 
obejrzeć ukryte wcześniej okna, albo ułożyć okna na ekranie.
Funkcja jest dostępna po wybraniu w MENU – Okno – Uporządkowanie.
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3.7.1.4.Polecenie: Uporządkuj pionowo
Polecenie pozwala wyświetlać okna wszystkich otwartych dokumentów pionowo - tak, aby 
nie  zachodziły na siebie  nawzajem.  Korzystając  z  tego  polecenia  można także obejrzeć 
ukryte wcześniej okna, albo ułożyć okna na ekranie.
Funkcja jest dostępna po wybraniu w MENU – Okno – Uporządkowanie.

3.7.1.5.Polecenie: Uporządkuj ikony
Polecenie  pozwala  uporządkować  ikony  zminimalizowanych  okien  (na  dole  otwartego 
okna).  Zminimalizowane  okna  mogą  nie  być  niewidoczne,  gdy  przykrywa  je  otwarte 
aktywne okno. 
Funkcja jest dostępna po wybraniu w MENU – Okno – Uporządkowanie – Uporządkuj 
ikony.

3.7.2.Wynik weryfikacji (konfiguracji)
Powoduje  włączenie/wyłączenie  okna Wyniki  weryfikacji  konfiguracji,  w którym 
wyświetlane są błędy i niezgodności stwierdzone podczas sprawdzania konfiguracji.
Dostęp do okna jest możliwy poprzez:

• MENU –  Okno – Wynik weryfikacji.

• ikonę na pasku narzędzi 

W oknie  Wyniki  weryfikacji program  DoCent® ostrzega przed błędami,  które powstały 
podczas  konfigurowania  parametrów  centrali.  Mogą  być  wyświetlane  cztery  rodzaje 
opisów, poprzedzone odpowiednimi ikonami:

• informacje 

• ostrzeżenia: 

• błędy: 

• zakres konwersji: 

Program  automatycznie  uaktywnia  Weryfikację  konfiguracji po  wybraniu  polecenia 
Prześlij  do centrali (nie  można  przesłać  konfiguracji,  która  zawiera  błędy).  O wyniku 
weryfikacji  konfiguracji  centrali  przez cały czas  pracy z programem informuje  ikona  na 
pasku statusu:

• weryfikacja OK. 

• weryfikacja źle 
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3.8.MENU – Pomoc
Grupa poleceń MENU – Pomoc udostępnia usługi:
• Spis treści
• Wiadomości...
• Nie pokazuj wiadomości z serwera
• Informacje o producencie

3.8.1.Spis treści
Polecenie  Spis treści  otwiera okno  Tematy 
Pomocy: DoCent – Pomoc (typowy format 
okna  pomocy  firmy  MICROSOFT), 
posiadające zakładki:
• Zawartość
• Indeks
• Znajdź

Teksty  pomocy  są  w  opracowaniu  
i sukcesywnym uzupełnianiu.

3.8.2.Wiadomości 
Usługa  wywołuje  okno  z  informacjami  omieszczonych  wiadomościach  na  stronie 
internetowej www.platan.pl W przypadku pojawienia się nowej informacji, okno uaktywnia 
się automatycznie (można tę opcję wyłączyć po zaznaczeniu:  Nie pokazuj wiadomości  
z serwera.
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3.8.3.I  nformacje o producencie
Okno Producent zawiera dane adresowe producenta. W kontaktach z serwisem, niezbędne 
może okazać się podanie (oprócz podania numeru fabrycznego centrali) wpisów z rubryk: 
Program, Wersja.
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