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1.1. WstępWstęp
Platan  Prima to  pierwsza  tej  klasy centralka  z  polem komutacyjnym IP.  Idealna  dla   rynku 
SOHO,  mikrofirm,  niewielkich  oddziałów,  punktów  usługowych  lub  sklepów,  liczących
do szesnastu pracowników, a także dla domów jedno- i wielorodzinnych. Prosta w konfiguracji
i użytkowaniu – gotowa do pracy zaraz po wyjęciu z pudełka.

Widok centrali Prima przedstawia poniższa fotografia. 

Centrala Platan Prima
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2.2. Prima  Web  Konfigurator  –  zarządzanie  centraląPrima  Web  Konfigurator  –  zarządzanie  centralą  
przez przeglądarkę internetowąprzez przeglądarkę internetową

2.1. Podłączenie centrali do sieci Ethernet (LAN)
Centrala  PRIMA  konfigurowana  jest  za  pośrednictwem  sieci  Ethernet  z  wykorzystaniem 
komputera  i  przeglądarki  internetowej.  Do  podłączenia  centrali  do  sieci  LAN  stosujemy 
standardowe  okablowanie  sieci  komputerowej.  Zaleca  się  przy  tym  stosowanie  skrętki 
komputerowej  typu  UTP  lub  FTP.  Miejsce  podłączenia  przewodu  sieciowego  przedstawia 
poniższy rysunek:

Po prawidłowym podłączeniu centrali do sieci na froncie widać świecącą niebieską diodę LED:

Centrala  Prima  może  być  podłączona  do  istniejącej  sieci  LAN.  Dostęp  do  jej  konfiguracji 
uzyskuje  się  po  wpisaniu  w  pasku  adresu  przeglądarki  adresu  IP centrali.  Domyślny  adres 
centrali to 192.168.1.250.
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Do prawidłowej  pracy  aplikacji  internetowej  Prima  Web Konfigurator  wymagana  jest  jedna 
z przeglądarek:
• Mozilla Firefox w wersji 3 lub nowszej (zalecana),
• Microsoft Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej,
• Google Chrome.

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

2.2. Rozwiązywanie problemów z podłączeniem centrali do sieci 
Ethernet (LAN)

2.2.1. Ustawienie adresu IP centrali z telefonu
 W celu ustawienia adresu IP centrali z telefonu, należy podłączyć telefon zgodnie ze skróconą 
instrukcją instalacji. Następnie wejść w tryb programowania centrali z telefonu *708 „kod” 
(domyślny kod: 12345678) i ustawić adres IP oraz maskę podsieci kodami:
41 „adres IP” # -ustawienie adresu IP, np. 41 192*168*1*195# (po zaprogramowaniu centrala 
zostanie zrestartowana)
42 „maska sieci” # -ustawienie maski podsieci, np. 42 255*255*255*0# (po zaprogramowaniu 
centrala zostanie zrestartowana)
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2.2.2. Ustawienie adresu IP w komputerze w przypadku 
bezpośredniego podłączenia do centrali Prima

2.2.2.1.System WINDOWS XP
W celu zmiany adresu IP należy odszukać odpowiednią pozycję w Panelu Sterowania systemu 
Windows:

Pojawi się wówczas okno z połączeniami sieciowymi. Jeżeli  komputer ma tylko jedną kartę 
sieciową, powinna być dostępna tylko jedna pozycja. Do menu właściwości połączenia można 
wejść klikając na nie prawym klawiszem myszy przez rozwijalne menu:
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W kolejnym oknie z listy dostępnych usług należy zaznaczyć „Protokół internetowy TCP/IP” i 
znów wybrać jego właściwości:

Uzyskuje się dzięki temu dostęp do adresu IP komputera. Należy upewnić się, że wybrana jest 
opcja  „Użyj  następującego  adresu  IP”.  Wówczas  adres  IP  komputera  można  wpisać 
w zaznaczonym na ilustracji polu:
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2.2.2.2.System WINDOWS VISTA
Z Panelu  sterowania  należy  wybrać  opcję  Centrum sieci  i  udostępniania następnie 
wybrać sieć z opcji Zarządzaj połączeniami sieciowymi. We właściwościach sieci należy 
wybrać protokół TCP/IP v.4 i w jego właściwościach wpisać parametry sieci.
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2.2.2.3.System WINDOWS 7
Z Panelu sterowania należy wybrać opcję Sieć i Internet następnie wybrać sieć z opcji 
Połączenia sieciowe. We właściwościach sieci należy wybrać protokół TCP/IP v.4 i w 
jego właściwościach wpisać parametry sieci.
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2.2.2.4.System LINUX Ubuntu
Z menu  System  → Preferencje należy wybrać opcję  Połączenia sieciowe następnie 
zmodyfikować  ustawienie  wybierając  w  zakładce  Ustawienia  Ipv4  metodę  ręczną  i 
przypisując właściwe parametry sieci.

Ustawiony adres IP musi należeć do tej samej podsieci co centrala Prima i być od niego inny np.: 
Adres IP – 192.168.1.251
Maska podsieci – 255.255.255.0

2.2.3.  Adres IP centrali nie jest zgodny z architekturą sieci LAN
W przypadku gdy domyślny adres centrali Prima (192.168.1.250) jest niezgodny z architekturą 
sieci LAN, do której centrala została podłączona, należy zmienić adres IP centrali z telefonu 
(rozdział  2.2.1)  lub  należy  połączyć  centralę  bezpośrednio  z  komputerem  (wraz  ze  zmianą 
adresu IP komputera – patrz rozdział 2.2.2.) i za pomocą Prima Web Konfiguratora w pierwszej 
kolejności zmienić adres IP centrali na kompatybilny (strona  Sieć w menu Centrala). W razie 
problemów skontaktuj się ze swoim administratorem sieci komputerowej.
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3.3. Logowanie do centrali PrimaLogowanie do centrali Prima
Dostęp do jej konfiguracji uzyskuje się po wpisaniu w pasku adresu przeglądarki adresu IP 
centrali. Domyślny adres centrali to 192.168.1.250.

Po  połączeniu  z  internetową  aplikacją  Prima  Web  Konfigurator  pojawi  się  strona  startowa, 
na której należny podać hasło (domyślnie 12345678). 

Po zalogowaniu uzyskujemy dostęp do ustawień centrali Prima:

Prima  Web  Konfigurator  umożliwia  dwa  rodzaje  dostępu  do  ustawień:  proste  (podstawowe 
ustawienia centrali) i zaawansowane (dodatkowe ustawienia konfiguracyjne). 
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4.4.  Programowanie centrali - ustawienia proste Programowanie centrali - ustawienia proste
W ustawieniach prostych mamy dostęp do konfiguracji następujących ustawień znajdujących się 
w menu bocznym

Menu proste centrali bez licencji na nagrywanie Menu proste centrali z licencją na nagrywanie

4.1. Abonenci wewnętrzni

4.1.1. Uprawnienia
W zakładce Uprawnienia widoczne są następujące elementy
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Aktualny Tryb pracy centrali: informacja o aktualnym trybie pracy centrali. W centrali Prima 
możemy ustawić 4 tryby pracy, ustawień dokonuje się w trybie ustawień zaawansowanych.
Nr abonenta wewnętrznego: informacja o wewnętrznym nr telefonu abonenta.
Opis  abonenta: nazwa  abonenta,  która  będzie  wyświetlana  na  aparatach  obsługujących 
przesyłanie komunikatów w standardzie FSK.
Dostęp do linii miejskich: informacja o liniach miejskich, przez które abonent może wykonywać 
połączenia zewnętrzne.
Aktywna Poczta Głosowa: informacja o uruchomionej poczcie głosowej.

4.1.2. Konfiguracja uprawnień abonenta wewnętrznego analogowego
Aby  zmienić  uprawnienia  abonenta  wewnętrznego  należy  kliknąć  wiersz  z  jego 

uprawnieniami.

Widok okna uprawnień abonenta w centrali bez licencji na nagrywanie
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Widok okna uprawnień abonenta w centrali z licencją na nagrywanie

Ext. – numer zacisku, na którym podłączony jest telefon abonenta.
Numer wew. – numer abonenta wewnętrznego z zakresu 10 – 9899.
Numer  MSN/DDI –  numer  9  cyfrowy,  którym  abonent  będzie  się  prezentował  w  ruchu 
wychodzącym przez łącze ISDN.
Poczta Głosowa – włączona 

      wyłączona 
Blokada  połączeń  miejskich –  możliwość  zablokowania  lub  udostępnienia  użytkownikowi 
określone numery miejskie. Zestawy numerów miejskich i prefiksów, po których połączenia nie 
będą lub będą realizowane definiuje się w ustawieniach prostych Abonenci wewnętrzni→Numery  
dozwolone/Numery zabronione.

Wyjście  przez  linie –  ustawienie  dozwolonych  linii  miejskich,  przez  które  abonent  może 
wykonywać połączenia zewnętrzne (wyjście „0” lub „*80 xxx”).
Abonent uprzywilejowany – abonent, posiadający dodatkowe uprawnienia, tj.:

• możliwość przełączania rozmów na miasto (funkcja: FLASH 0 „numer miejski”)
• ręczna zmiana trybów pracy (funkcje: *742, *743, *744, *745)
• możliwość  wyjścia  konkretną  linią  miejską  (funkcja: *80  xxx),  bez  względu 

na ustawione ograniczenia w funkcji: Wyjście przez linie”
Nagrywanie rozmów – funkcja uruchamiająca nagrywanie wszystkich rozmów prowadzonych 
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przez  danego  abonenta  (opcja  dostępna  dla  central  z  wykupioną  licencją  na  nagrywanie 
rozmów).
Zamawianie linii miejskiej – funkcja umożliwiająca zarezerwowanie linii miejskiej w przypadku 
otrzymania sygnału zajętości przy próbie wyjścia przez linię miejską.
Gorąca linia/zwłoka –  funkcja  powodująca  automatyczne  wybieranie  przez  centralę  numeru 
wpisanego  po  podniesieniu  przez  abonenta  słuchawki.  Gorąca  linią  może  być:  numer 
wewnętrzny,  numer  miejski,  dowolny  dostęp  do  linii  miejskich,  np.  Dostęp  do  linii  „0”. 
Zaznaczenie okienka zwłoki oznacza wybieranie ustawionego numeru dopiero po 3 sekundach 
od chwili podniesienia słuchawki. Istnieje możliwość powrotu z Gorącej linii do usług centrali 
po wciśnięciu „#”.

Po dokonaniu  zmian w danym oknie  należy przesłać  je  do centrali  klikając  przycisk 
Zapisz.

4.1.3. Uprawnienia abonenta wewnętrznego VoIP
Dla abonentów wewnętrznych VoIP konfigurację uprawnień przeprowadza się analogicznie jak 
dla uprawnień abonentów analogowych.
W oknie uprawnień abonenta wewnętrznego VoIP pojawia się dodatkowy parametr Hasło, które 
posłuży do zarejestrowania telefonu VoIP w centrali.

W celu zalogowania aparatu VoIP w centrali, niezbędne są następujące pozycje wpisywane w 
ustawieniach telefonu:

• adres serwera: adres_IP_centrali
• login: numer_wewnętrzny
• hasło:  parametr  wpisany  w  Prima  Web  Konfiguratorze  dla  danego  abonenta  

wewnętrznego. Jeżeli  pole  hasło  jest  puste,  centrala  nie  wymaga  autoryzacji  od 
rejestrującego się do niej klienta SIP.
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W przypadku logowania telefonu do centrali za NAT należy przekierować na routerze do centrali 
następujące porty:

• UDP: 5060
• UDP: 4000-4020 (początek  zakresu zależny od wpisanej  wartości  Port  RTP w menu 

Konfiguracja linii miejskich→Ustawienia VoIP)

4.1.4. Numery dozwolone/zabronione
W centrali można zablokować lub udostępnić użytkownikowi określone numery miejskie, np. 
rozmowy międzynarodowe. Definiuje się zestawy numerów miejskich i prefiksów, po wybraniu 
których połączenia nie będą lub będą realizowane. W tablicach można wpisać numery o długości 
do 16 znaków (bez prefiksu dostępu do linii miejskiej).

Widok okna ustawień tablicy numerów dozwolonych

Widok okna ustawień tablicy numerów zabronionych
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4.2. Dystrybucja ruchu

4.2.1. Ruch przychodzący
Ustawienie przypisujące jeden z sześciu ustawionych schematów dzwonienia dla linii miejskich 
dostępnych  w  centrali.  Konfigurację  schematów  przeprowadza  się  z  menu:  Dystrybucja  
ruchu→Schematy dzwonienia

4.3. Ruch przychodzący DDI/MSN
Konfiguracja ruchu przychodzącego do centrali Prima z łącza ISDN lub VoIP.

Dla centrali wszystkie numery: wiodący, DDI, MSN łącza cyfrowego są równoprawne. 
To  instalator  programując  centralę  decyduje  o  tym jak  będzie  ona  reagować  na  wywołanie 
przychodzące z centrali miejskiej. 
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W kolumnie  Numer  DDI/MSN wpisujemy  numery  DDI  lub  MSN  otrzymane  od  operatora 
telekomunikacyjnego. Nie trzeba wpisywać całego numeru – wystarczy wpisać końcowe numery 
wiodące.  W tym polu  wpisuje  się  tyle  cyfr  numeru  DDI/MSN aby był  rozstrzygnięty  plan 
numeracyjny tj. w przypadku posiadania 10 numerów DDI z zakresu od 0 do 9 – wystarczy 
wpisać co najmniej ostatnią cyfrę; jeśli posiadamy 100 numerów DDI z zakresu od 00 do 99 – 
wówczas należy wpisać co najmniej 2 ostatnie cyfry.
Podobnie operator telekomunikacyjny – musi dostarczyć tyle cyfr, aby nie było problemów z 
rozstrzygnięciem prawidłowego numeru.

W  kolumnie  linia  miejska/Numer  wewnętrzny  z  listy  rozwijalnej  wskazujemy  do  którego 
abonenta wewnętrznego lub zgodnie z którym schematem ma być kierowane wywołanie.

4.4. Schematy dzwonienia
W oknie  Schematy dzwonienia definiujemy schematy przyjmowania rozmów przychodzących 
z linii miejskich dostępnych w centrali, które możemy wykorzystać w zależności od trybu pracy 
centrali lub/i numeru DDI/MSN.

Nazwa schematu – nazwa schematu.
DISA –  po  włączeniu  opcji  DISA  abonent  miejski  usłyszy  wybraną  przez  użytkownika 
zapowiedź  słowną,  przez  ustawiony  Czas.  W  czasie  zapowiedzi  można  wybrać  numer 
wewnętrzny abonenta centrali. W przypadku nie wybrania numeru przez abonenta miejskiego 
lub wybrania błędnego numeru centrala po zakończeniu odtwarzania zapowiedzi słownej będzie 
kierowała wywołanie do ustawionych abonentów głównych i rezerwowych.
Przy  wyłączonej  opcji  DISA podczas  trwania  zapowiedzi  słownej  centrala  będzie  kierowała 
wywołanie do ustawionych abonentów głównych i rezerwowych.
Zapowiedź – lista rozwijalna pozwalająca na wybór jednej z ośmiu nagranych zapowiedzi, 1-4 
melodii lub sygnału zwrotnego.
Czas – lista rozwijalna z wyborem czasu trwania wybranej zapowiedzi słownej, melodii, sygnału 
zwrotnego w zakresie od 20 sek. do 320 sek. ze skokiem co 20 sek.
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Abonenci  główni –  abonenci  wyznaczeni  jako  pierwsi  do  odbierania  rozmów.  Domyślnie 
ustawieni abonenci 20 i 21. Zmiana abonentów dokonywana jest poprzez opcje dodaj/usuń.

Po wybraniu opcji  dodaj/usuń pojawia się lista z wyborem abonentów

Zwłoka  rez. -  funkcja  określająca  czas  dołączenia  dzwonienia  abonentów  rezerwowych 
w przypadku nieodebrania kierowanego wywołania przez abonentów głównych. Opcja zostaje 
uaktywniona po zdefiniowaniu abonentów rezerwowych. Zakres od 5 sek. do 75 sek. ze skokiem 
co 5 sek.
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Abonenci rezerwowi – abonenci wyznaczeni jako rezerwa do odbierania rozmów, w przypadku 
nieodebrania  połączenia  przez  abonentów głównych w czasie  ustawionym jako  Zwłoka rez.. 
Domyślnie abonenci rezerwowi nie są ustawieni. Zmiana abonentów dokonywana jest poprzez 
opcje dodaj/usuń.

Po wybraniu opcji  dodaj/usuń pojawia się lista z wyborem abonentów
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4.5. Konfiguracja linii miejskich

4.5.1. Nagrywanie rozmów
W zakładce  Nagrywanie rozmów wskazujemy linie  miejskie,  z  których mają być nagrywane 
prowadzone rozmowy na karcie SD.

W  trybie  Ustawień  zaawansowanych można  wskazać  linie  miejskie,  na  których  ma  być 
prowadzona rejestracja rozmów, w zależności od Trybu pracy centrali.

4.5.2. Ustawienia VoIP
W zakładce Ustawienia VoIP konfigurujemy parametry transmisji VoIP.
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Port SIP – port rejestracji do serwera VoIP domyślnie port 5060. W przypadku używania Primy 
jako serwera rejestracyjnego dla klientów (abonentów wewnętrznych VoIP) spoza sieci lokalnej 
wymagane jest przekierowanie tego portu (UDP) na routerze.
Port  RTP –  określamy  początek  zakresu  portów  używanych  przy  transmisji  głosu.  Ilość 
wykorzystywanych portów to 2 x maksymalna liczba połączeń VoIP, czyli 18 kolejnych portów 
(czyli  domyślnie  porty  UDP  4000...4017).  W  przypadku  używania  primy  jako  serwera 
rejestracyjnego dla klientów spoza sieci lokalnej wymagane jest przekierowanie tego zakresu 
portów (UDP) na routerze.
Publiczny  IP  –  pole  opcjonalne,  może  być  wymagane  w  przypadku  logowania  do  centrali 
abonentów wewnętrznych VoIP spoza sieci lokalnej.
Serwer STUN – pole opcjonalne, jest protokołem sieciowym pozwalającym klientom ukrytym za 
NAT (bądź też wieloma NAT) na znalezienie ich publicznych adresów IP, typu tego NAT za 
którym się ukrywają, oraz portu internetowego przydzielonego przez NAT z odpowiednim 
portem lokalnym.
Kodek 1...4 – lista rozwijalna, z której należy wybrać preferowane kodeki do transmisji VoIP. Do 
dyspozycji są kodeki:

• G.729a1

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

Czas do rozłączenia przy braku odbioru pakietów RTP [s] – czas po jakim centrala rozłączy 
zestawione połączenie w przypadku nie otrzymania pakietów RTP.
Zezwól na przełączanie strumienia RTP na inny adres niż wynegocjowany – opcja pozwalająca 
na zmianę wynegocjowanych adresów IP w trakcie prowadzonej rozmowy. W przypadku zmiany 
adresu i wyłączonej opcji centrala połączenie rozłączy. Zaznaczenie tej opcji jest wymagane gdy 
Prima pracuje jako serwer rejestracyjny dla klientów spoza sieci lokalnej (gdy klienci ci nie mają 
skonfigurowanego adresu publicznego lub serwera STUN).

Na stronie nie została umieszczona ta opcja i nie można jej zmienić ani nie widać jej 
wartości,  ale  może  być  wymagana  przy  konfiguracji  klientów  SIP:  realm  serwera 
rejestracyjnego prima to „prima.platan”.

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

1 Używanie kodeka G.729a wymaga posiadania odpowiedniej licencji.
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 Aby skonfigurować konto VoIP należy kliknąć wybrany wiersz,  np.  VoIP1.  Pojawi się okno 
dialogowe, w które należy wpisać dane otrzymane od operatora VoIP.

Serwer – adres serwera operatora VoIP.
Realm –  domena  autoryzacyjna, w  przypadku  nie  wypełnienia  pola  centrala  Prima  użyje 
dowolnego Realm, które otrzyma w żądaniu autoryzacji z serwera operatora VoIP.
Użytkownik – nazwa użytkownika/login otrzymany od operatora VoIP.
Hasło – hasło otrzymane od operatora VoIP.
Dtmf – wybór sposobu transmisji sygnałów Dtmf, z listy rozwijalnej możemy wybrać RFC2833 
lub SIP_INFO.

Konto z pustymi ustawieniami jest traktowane jako konto lokalne, na które kierowane są 
połączenia przychodzące VoIP, które nie zostały zidentyfikowane jako przynależne do 
innych kont VoIP. Konto to nie umożliwia realizowania połączeń wychodzących.

W przypadku, gdy operator VoIP udostępnia możliwość prowadzenia kilku rozmów 
jednocześnie na jednym koncie należy zdublować ustawienia konta VoIP1 dla kont 
VoIP2 i VoIP3, w celu możliwości prowadzenie dodatkowych 2 rozmów wychodzących 

poprzez to konto operatora.
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4.6. Inne

4.6.1. Raport zdarzeń
Zakładka, w której możemy sprawdzić informacje o 1024 ostatnich zdarzeniach w centrali.

4.6.2. Rejestr połączeń
W oknie  rejestr  połączeń  znajduje  się  informacja  o  połączeniach  wychodzących  abonentów 
wewnętrznych (5 000 rekordów). Rekordy można zapisać do pliku .csv.
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4.7. Administracja

4.7.1. Sieć
Ustawienia  interfejsu  Ethernet  (LAN)  centrali  Prima  dostępne  są  na  stronie  Sieć (menu 
Administracja).  Domyślne  ustawienia  DNS  to  adres  serwera DNS Telekomunikacji  Polskiej. 
Niezbędne dane konfiguracyjne uzyskasz u administratora sieci komputerowej.

4.7.2. Czas i data
Okno  pozwalające  na  ustawienie  synchronizacji  czasu  centrali  na  podstawie  czasu  z  CLIP 
i ISDN  (synchronizacja  następuje  co  1h)  lub  synchronizację  z  serwera  czasu  SNTP 
(synchronizacja następuje co 2h).
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5.5.  Programowanie centrali Prima – ustawienia Programowanie centrali Prima – ustawienia  
zaawansowanezaawansowane

Wybierając opcje ustawienia zaawansowane uzyskujemy dostęp do dodatkowych ustawień w 
miejscach oznaczonych strzałką
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5.1. Abonenci wewnętrzni

5.1.1. Uprawnienia
W  zakładce  uprawnienia  abonentów  przy  ustawieniach  zaawansowanych  możemy 
skonfigurować ustawienia dla poszczególnych trybów pracy centrali.

Widok okna uprawnień abonenta w centrali bez licencji na nagrywanie w trybie zaawansowanym

Widok okna uprawnień abonenta w centrali z licencji na nagrywanie w trybie zaawansowanym
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5.1.2. Grupy
W centrali IP Prima można stworzyć dwie Grupy Wspólnego Wywołania (GWW). Wywołanie 
na numer GWW kierowane jest jednocześnie do wszystkich abonentów należących do grupy.

5.2. Dystrybucja ruchu

5.2.1. Ruch przychodzący
W  zakładce  ruch  przychodzący  przy  ustawieniach  zaawansowanych  istnieje  możliwośc 
przypisania Schematów dzwonienia w zależności od trybu pracy centrali.
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5.2.2. Call through
Call Through – funkcja umożliwiająca użytkownikom, których telefony zewnętrzne, np. 
komórkowe, są zdefiniowane w Prima Web Konfiguratorze wykonanie połączeń z zewnątrz na 
koszt centrali poprzez jedno z aktywnych kont VoIP.

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

Zdefiniowane  telefony powinny zostać  zapisane  w  Prima  Web Konfiguratorze  9-cio 
cyfrowo, np. 600200200 lub 585558800.

5.2.3. Tablica tanich połączeń (LCR)
Usługa LCR (ang. Least Cost Routing) polega na automatycznej analizie numeru wybieranego 
przez  abonenta  w  celu  skierowania  połączenia  przez  takie  linie  miejskie,  które  zapewnią 
najtańsze  połączenie.  W trakcie  realizacji  usługi  może  nastąpić  zmiana  części  początkowej 
(prefiksu)  numeru  lub  całego  numeru  –  na  inny,  określony  w  konfiguracji  Tablicy  tanich 
połączeń  (LCR). Następnie  wybierana  jest  odpowiednia linia  przez którą zostanie  zestawione 
połączenie  (o  ile  abonent ma  uprawnienia  do  korzystania  ze  wskazanej  linii  miejskiej). 
Efektywność usługi LCR zależy od konfiguracji  Tablicy LCR oraz od konfiguracji uprawnień 
abonentów wykonanych przez instalatora.

LCR  jest  pośrednikiem  w  procesach  między  centralą  a  centralą  miejską   tylko 
„po wyjściu na miasto przez 0”.

Tablica LCR jest analizowana po wybraniu przez abonenta każdej kolejnej cyfry. 
Proces ten jest kończony (przydzielana jest  linia miejska) gdy wiadomo, że wybranie kolejnej 
cyfry  przez  abonenta  nie  zmieni  podjętej  decyzji  co  do  odnalezionego  prefiksu.  Istnieje 
ograniczony czas na wybór linii miejskiej (tzw. timeout), a więc limit czasu na wprowadzenie 
numeru  przez  użytkownika,  po  przekroczeniu  którego  abonent  wywołujący  otrzyma  sygnał 
nieosiągalności. 

Jeśli w Tablicy LCR nie ma wpisanego „pustego” prefiksu a wybierany  przez abonenta 
numer  nie  został  znaleziony,  to  centrala  zachowuje się  tak  jakby usługa  LCR była  dla  tego 
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abonenta wyłączona. 
W  Prima  Web  Konfiguratorze  Ustawienia  zaawansowane:  Abonenci  

wewnętrzni→Uprawnienia) - należy dla abonenta w polu  Wyjście przez linie przyporządkować 
linie (analogowe, VoIP i ISDN) wykorzystywane w Tablicy LCR. Ograniczenie linii miejskich 
w tym polu  spowoduje, że brakujące linie nie będą dla tego abonenta dostępne i centrala nie  
zrealizuje  przez  te  linie  połączenia.  Sytuacja  taka  może  być  świadomie  wykorzystana  do 
restrykcji połączeń wychodzących (np. do operatorów komórkowych).

W centrali można zdefiniować  alternatywne prefiksy centrali i linie, którymi ma być 
zrealizowane połączenie w przypadku zajętości lub uszkodzenia „pierwszej drogi”. 

5.3. Konfiguracja linii miejskich

5.3.1. Ustawienia wspólne
Ustawienie numeru TEI na łączu ISDN BRA. Przy wyłączonej opcji Automatyczne TEI, centrala 
ustawi dla łącza nr TEI „0”.

Dodatkowo dla linii analogowych miejskich można wybrać spsób wybierania DTMF, impulsowe 
66/34 lub inpulsowe 50/50.
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5.4. Inne

5.4.1. Tryby pracy
Ustawienie czasów włączania poszczególnych trybów pracy w centrali.

5.5. Administracja

5.5.1. Licencje
Okno uaktywniające dodatkowe funkcje w centrali takie jak: 

• możliwość nagrywania rozmów na karcie SD
• aktywacja dodatkowych 4 portów wewnętrznych VoIP

5.5.2. Zarządzaj
Opcja umożliwiająca:

• wyzerowanie ustawień centrali, przywrócenie ustawień fabrycznych
• utworzenie kopii ustawień centrali
• przywrócenie ustawień centrali z zapisanego pliku
• aktualizacja firmware-u centrali
• sprawdzenia i pobrania nowej wersji firmware-u centrali
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5.5.3. Zmiana kodu dostępu
Zmiana kodu dostępu do centrali,  domyślny kod:  12345678.  Wprowadzony kod jest  kodem 
dostępu do programowania funkcji z telefonu oraz Prima Web Konfiguratora.

5.5.4. Panel serwisowy
W zakładce Panel serwisowy znajdują się informacje o:

• danych podstawowych centrali, tj.: 
➔ aktualny tryb centrali
➔ aktualny czas centrali
➔ aktualna data centrali
➔ wersja programu
➔ numer seryjny
➔ kod języka

• kartach rozszerzeń
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• statystykach
• zapowiedziach słownych
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6.6.  Przywrócenie ustawień fabrycznych Przywrócenie ustawień fabrycznych
W celu przywrócenia ustawień i haseł fabrycznych należy:

• przy wyłączonej centrali wcisnąć przycisk  SW1  i trzymając włączyć centralę. Przycisk 
zwolnić gdy zacznie migać dioda RUN.

1 – przycisk SW1
2 – włącznik sieciowy

Wskazówki dotyczące usuwania zużytego urządzenia
To urządzenie jest oznaczone i zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC (WEEE) 
oraz  polską  Ustawą  z  dnia  29  lipca  2005  r.  „O  zużytym  sprzęcie  elektrycznym  i 
elektronicznym”  (DZ.U.  Z  2005  r.  Nr  180,  poz.  1495)  symbolem  przekreślonego 
kontenera na odpady.

Takie  oznakowanie  informuje,  że  sprzęt  ten,  po  okresie  jego  użytkowania  nie  może  być 
umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik  jest  zobowiązany  do  oddania  go  prowadzącym  zbieranie  zużytego  sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy 
oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do 
uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających 
z  obecności  składników  niebezpiecznych  oraz  niewłaściwego  składowania  i  przetwarzania 
takiego sprzętu.
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7.7.  Skrócony wykaz funkcji centrali Skrócony wykaz funkcji centrali
Funkcja      Opis Funkcji

2 - 9899 wybranie numeru abonenta wewnętrznego,
wybranie numeru Grupy WW lub radiowęzła

 0                  wybranie miasta,
*8 0 xxx                          połączenie zewnętrzne przez linię ‘xxx’,(001-011)

• 1-3 linia analogowa
• 5-6 linia ISDN BRA1
• 9-11 linia VoIP

0  sygnał zajętości  0 zamówienie dostępu do zajętej linii miejskiej,
*8 0 xxx  sygnał zajętości  0 zamówienie dostępu do zajętej - konkretnej LM,
„TEL” syg. zajętości  0        zamówienie połączenia z zajętym abonentem wewnętrznym o numerze 

„TEL”,
*9 0                         powtórzenie ostatnio wybranego numeru miejskiego,
*9 2         zestawienie połączenia z ostatnio wybranym numerem miejskim,
*9 4   „numer miejski”              zestawienie połączenia z dowolnym numerem miejskim,
*9 5 „hh”„mm”„numer miejski” zestawienie połączenia z dowolnym numerem miejskim o wybranej 

godzinie
*9 4 odwołanie usług *92, *94 , *95
 
997, 998, 999, 112                  bezpośredni dostęp do num. Alarmowych,

*7 0 1 xx  odsłuchanie zapowiedzi słownej (‘xx’- numer zapowiedzi) od 1-8,
*7 1   „TEL”  przejęcie połączenia,
*7 1 0   przejęcie połączenia miejskiego,
*7 3 1 „T”„hh” „mm” ustawienie „budzenia” (jednokrotne) - „T” - dzień tygodnia,
*7 3 2 „T”„hh” „mm” ustawienie „budzenia”  (wielokrotne) - „T” - dzień tygodnia,
*7 3 3       odwołanie zamówionego budzenia,
*7 3 4  „TEL”           bezwarunkowe przeniesienie dzwonienia na  „TEL” (jestem tam),
*7 3 4            anulowanie przekierowania bezwarunkowego
*7 3 5  „TEL” bezwarunkowe przeniesienie dzwonienia z „TEL” na siebie („dzwoń 

tu”),
*7 3 6  „TEL” przeniesienie dzwonienia na „TEL” gdy mój jest zajęty,
*7 3 6 odwołanie przekierowania „gdy zajęty”
*7 3 7  „TEL” # przeniesienie dzwonienia na „TEL” gdy mój nie odbiera wywołania 

przez czas 20s.
*7 3 7  „TEL” # „tt” przeniesienie dzwonienia na „TEL” gdy mój nie odbiera wywołania 

przez czas „tt”
*7 3 7  odwołanie przekierowania „gdy nie odbiera”
FLASH 0 „numer miejski” przeniesienie wywołania na miasto (abonent uprzywilejowany)
*7 4 0 włączenie „niańki”,
*7 4 2              włączenie trybu pracy 1,
*7 4 3      włączenie trybu pracy 2,       
*7 4 4            włączenie trybu pracy 3,
*7 4 5        włączenie trybu pracy 4,                                             
*7 6 0           „nie przeszkadzać”,
*7 6 1           odwołanie funkcji „nie przeszkadzać”

FLASH „mój TEL” hold – “zawieszenie” połączenia, 
FLASH „TEL” przekazanie rozmowy miejskiej do abonenta wewnętrznego o numerze 

„TEL”
FLASH „TEL” połączenie zwrotne (konsultacyjne) z abonenta wewnętrznego o numerze 

„TEL”,
FLASH „TEL” 3 oferowanie rozmowy miejskiej zajętemu ab. wewnętrznemu,

  ver. 2.00.04   ________________________________________________________________________  39



PRIMA ver. 2.00.xx

FLASH 0 powrót do rozmowy z przekazywanym abonentem,
FLASH * 1 FLASH analogowy na linii miejskiej,
*96 zablokowanie prezentacji na linii miejskich ISDN
60 poczta głosowa
*749 odsłuchanie nr IP centrali z telefonu

W trybie programowania centrali 

*708 „kod” wejście w tryb programowania centrali (domyślny kod: 12345678)
2 9 x x nagranie zapowiedzi słownej z aparatu tel. (xx – numer zapowiedzi w 

zakresie 01-08)
41 „adres IP” # programowanie adresu IP centrali, (np. 41 192*168*1*198#) po 

zaprogramowaniu centrala zostanie zrestartowana)
42 „maska sieci” # programowanie maski sieci, (np. 42 255*255*255*0#) po 

zaprogramowaniu centrala zostanie zrestartowana
6 0 GG MM SS ustawienie zegara w centrali
6 1 RR MM DD T ustawienie daty w centrali, T-dzień tygodnia (1-poniedziałek,...,7-

niedziela)
81 kasowanie aktywnych rezerwacji w centrali
# wyjście z trybu serwisowego
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