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I USŁUGI CENTRALI : 
 

Rodzaje usług oferowanych abonentom  Sposób korzystania z usługi Lp. 
( Skrót oznaczenia usługi ) Włączenie Sprawdzanie Wyłączenie 

1 Automatyczne budzenie jednokrotne (ACC) 
 
Pozwala abonentowi na zamówienie budzenia na określoną 
godzinę maksymalnie 24 godziny naprzód 

∗55∗GGMM# ∗#55# #55# 

2 Automatyczne budzenie wielokrotne programowane na 
dni tygodnia (ACRP) 
 
Pozwala abonentowi na zamówienie budzenia na określoną 
godzinę. Usługa będzie realizowana codziennie albo w dniach 
określonych parametrem [*D…D} 

∗57∗GGMM [∗D..D]# ∗#57# #57# 

Numerów skrócone programowanie (AD) 
 
Usługa pozwala na zaprogramowanie dziewięciu numerów w 
pamięci centrali ( N cyfry od 1 do 9 ). Ułatwia to połączenie do 
znanych abonentowi osób.  

∗50∗N∗nr# ∗#50∗N∗nr# #51∗N# 

3 

Wybieranie za pomocą numerów skróconych (AD) 
 
Wybranie zaprogramowanego numeru 

∗∗N – – 

4 Przenoszenie wywołań w przypadku zajętej (CFB) 
 
Powoduje przeniesienie rozmów przychodzących na 
wskazany numer telefonu w wypadku zajętej linii  

∗67∗ nr# ∗#67# #67# 

5 Przenoszenie wywołań w przypadku nieobecności (CFNR) 
 
Powoduje przeniesienie wywołania na wskazany numer 
telefonu po 25 sekundach od pierwszego dzwonka 

∗61∗ nr# ∗#61# #61# 

6 Bezwarunkowe przenoszenie wywołań (CFU) 
 
Powoduje automatyczne natychmiastowe przeniesienie 
wywołania na wskazany numer telefonu 

∗21∗ nr# ∗#21# #21# 

7 Zamawianie połączenia na podaną godzinę 
 
Pozwala zamówić połączenie z podanym numerem 
maksymalnie 24 godziny naprzód 

∗71∗ GGMM* nr# ∗#71# #71# 
działa przed realizacją 

8 Zamawianie połączenia  
 
Pozwala zamówić połączenie z podanym numerem, który jest 
zajęty w chwili wybierania.  

∗70∗ nr# ∗#70# #70# 
działa przed realizacją 

9 Połączenie oczekujące (CW) 
 
Usługa pozwala na odebranie drugiego wywołania w czasie 
prowadzenia innej rozmowy. Połączenie przychodzące 
sygnalizowane jest pukaniem w słuchawce. 

∗43# 
tylko telefony analogowe  

∗#43# 
tylko telefony analogowe 

#43# 
tylko telefony analogowe 

10 Połączenie konferencyjne (CONF) 
 

Umożliwia abonentowi zestawienie konferencji z maksymalnie 
16 uczestnikami.  ( K liczba uczestników )  

∗95∗K# – – 

11 Blokada wywołań przychodzących (DND) 
 
Usługa blokuje możliwość realizacji połączeń przychodzących 
na życzenie abonenta 

∗26# ∗#26# #26# 

12 Gorąca linia (FDC) 
 
Usługa zestawia połączenie z numerem nr po 6 sekundach od 
podniesienia słuchawki aparatu ( polecamy rodzicom, dziecko 
po podniesieniu słuchawki połączy się z nami ) 

∗53∗nr# ∗#53[∗nr]# #53# 

13 Prezentacja numeru (CLIP) 
 
Umożliwia odczytanie numeru na wyświetlaczu telefonu.  

Usługa dostępna pod warunkiem posiadania telefonu z funkcją prezentacji numerów FSK 
oraz dla aparatów ISDN 

Ograniczenie połączeń wychodzących (OCB-UC) 
 
Usługa powoduje wprowadzenie restrykcji na wybieranie 
określonych numerów poprzez wprowadzenie hasła 

∗34∗HHHH∗O# ∗#34∗O# #34∗HHHH# 
14 

Zmiana hasła (PASS) ∗00∗HHHH∗ 
hhhh∗hhhh# 

– – 

 

 
Powyższe procedury można wykonać z aparatu telefonicznego abonenta poprzez wprowadzenie odpowiednich znaków z klawiatury po podniesieniu słuchawki.  
 
Włączenie usługi jest czynnością wykonaną abonenta w celu korzystania z usługi dodatkowej. 
 
Wyłączenie usługi jest czynnością wykonaną przez abonenta w celu zawieszenia możliwości korzystania usługi dodatkowej lub rezygnacji z wcześniej włączonej usługi. 
 
Sprawdzenie usługi jest czynnością wykonaną przez abonenta w celu sprawdzenia stanu usługi. Po wprowadzeniu usłuyszymy zapowiedż o stanie usługi. 
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Legenda skrótów zawartych w tabeli : 
 

D..D – dni tygodnia w postaci listy składającej się z maksymalnie 7 cyfr  gdzie (1 – poniedziałek, 2 – wtorek, .. , 7 – niedziela), 
     Np.:D..D=3 (środa), D..D=245 (wtorek, czwartek i piątek) 

GGMM – czas w formacie 24 godzinnym:  godzina (00÷23) i  minuta (00÷59) 
 
HHHH – aktualne hasło abonenta wykonującego usługę (4 cyfry), 
    ( hasło początkowe ustawione jest na  ,,0000” ) 
hhhh – nowe hasło abonenta zmieniającego hasło (4 cyfry) 
O – cyfra określająca zakres ograniczenia połączeń wychodzących. 

 
K – deklarowana liczba uczestników konferencji ( K=1 lub K=3÷9, 
 
N  – jednocyfrowy numer skrócony  
 
nr – numer telefoniczny dowolnego abonenta (maksymalnie 18 cyfr) 
    

Część formatu ujęta w nawiasy kwadratowe [ ] jest opcjonalna. Sekwencja podana w nawiasach może, ale nie musi wystąpić, np.: 
 
*57*GGMM [*D..D]]#    oznacza   *57*GGMM#   lub  *57*GGMM*D..D# 
 
W dalszej części instrukcji stosowany jest rozszerzony opis procedur usług. Poza formatem usługi obejmuje on sygnały słyszane przez użytkownika oraz czynności 
wykonywane przez użytkownika w trakcie realizacji usługi.  

 

Sygnały i zapowiedzi usług ( są słyszalne po wprowadzeniu usługi w słuchawce telefonu ) 

Wykonanie procedur sterujących stanem usługi w centrali jest potwierdzane przez centralę odpowiednimi zapowiedziami, nadawanymi w chwilę po zakończeniu wprowadzania 
sekwencji klawiszy. Zapowiedzi są powtarzane przez 25 sekund, po czym nadawany jest sygnał zajętości. 
 
Centrala generuje następujące zapowiedzi : 
 
„Usługa została przyjęta”  – potwierdzająca gdy poprawnie wykonano rejestrację (zamówienie) lub aktywację usługi 
 
„Usługa aktywna”   – potwierdzająca ,że dana usługa jest włączona (zarejestrowana i automatycznie uzyskała aktywację lub jest aktywowana) 
 
„Usługa wyłączona”   – w przypadku gdy usługa nie jest włączona (skasowana, dezaktywowana). 
 
Ta zapowiedź informuje także o poprawnie wykonanej operacji wyłączenia usługi. W przypadku usług bez parametrów dopuszcza się ich wyłączanie bez uprzedniego 
włączenia. 
 
 
 
„Usługa nie może być zrealizowana” - tą zapowiedź usłyszymy jeżeli zamówienie usługi nie zostanie przyjęte. 
 
 
Odmowa zamawiania usługi zachodzi w następujących przypadkach: 
 

• próba włączenia usługi z parametrem, którym jest nieistniejący numer telefonu, 
• próba ponownego włączenia usługi z nowymi parametrami, bez jej uprzedniego wyłączenia (wówczas gdy centrala dopuszcza zamówienie jednej usługi z 

parametrem) lub przy próbie przekroczenia ilości dopuszczalnych zamówień włączenia określonego typu usług z parametrami, 
• próba włączenia przez użytkownika usługi z parametrami o innej wartości, niż podane podczas rejestracji usługi przez operatora, 

 
O odmowie realizacji usługi informuje także sygnał zajętości, pojawiający się w następujących przypadkach: 
 

• próba włączenia usługi parametrycznej bez podania parametrów lub z parametrami zawierającymi niepoprawne dane  
• nastąpiła pomyłka przy wprowadzaniu formatu usługi lub nie wprowadzono całego formatu  
• przekroczony został czas, kiedy centrala oczekuje na wprowadzenie kolejnego znaku (parametru). 
 
 
 

 „Połączenie niedozwolone” informuje, że abonent nie posiada wymaganych uprawnień do korzystania z usługi . 
 
„Usługa nie może być zrealizowana” oznacza, że abonent nie posiada wymaganych uprawnień do korzystania z usługi. 
 
„Nie ma takiego numeru” nadawane po sygnale dżwiękowym oznacza, że wprowadzono błędny kod usługi 

 

Opłaty 

Zamawianie sprawdzanie wsystkich usług w sieci epoka jest bezpłatne. Opłaty za korzystanie z usług wnoszone są przez klienta tylko za połaczenie które realizują usługi pod 
warunkiem że przekierowanie realizowane jest poaz sieć operatora EPOKA. Połaczenia wewnątrzsieciowe są równierz bezpłane. Centrala taryfikuje realizację usług 
przełączenia połączeń poza sieć operatora.  
 
Połączenia przekierowane poza sieć Epoka rozliczane są zgodnie z taryfą którą państwo posiadają i będą dopisane do rachunku na koniec miesiąca. 
 
 
Szczegółowe omówienie usług zanjduje się w końcu opracowania i dostępne jest do pobrania na stroni www.epoka.net.pl w zakładce dokumenty.  

http://www.epoka.net.pl
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II USŁUGI POCZTY GŁOSOWEJ : 
Połączenie z pocztą głosową z telefonu węwnętrznego 7121199 

Po wybraniu numeru 712 11 99 łączymy się z menu poczty głosowej w celu odczytania wiadomości. Pierwotne hasło to 1234 należy je zmienić po pierwszym połączeniu 

Połączenie z pocztą głosową z telefonu poza siecią EPOKA 587121188 lub +48587121188 

W celu uzyskania połączenia do system poczty głosowej należy wybrać numer 58 712 11 88  lub + 48587121188. Wszelkie instrukcje jak posługiwać się system zostaną przekazane 
w postaci słownych komunikatów. 

Główne Menu Użytkownika Poczty Głosowej 712 11 88 

 

 

 

 

 
 

1 Lista użytkowników 

Po wybraniu cyfr 1 możemy odsłuchać listę użytkowników „abonentów”. Listę abonentów wprowadzają Państwo w menu konfiguracji poczty. Dostępne są tylko listy wcześniej 
zdefiniowane przez abonentów czyli taki które abonenci chcą prezentować innym użytkownikom.  

2 Przesłanie widomości: 

Po wybraniu cyfr 2 możemy wysłać wiadomość do dowolnego użytkownika w tym również do własnej skrzynki. Funkcja jest przydatna jeżeli odsłuchując wiadomości 
potrzebujemy przekazać innemu użytkownikowi nawet pod własnym numerem wiadomość.  

3 Przełączenie do skrzynki pocztowej  Po wybraniu cyfr 3 jak również w połączeniu na numer 7121199 łączymy się z menu usług poczty głosowej : 
 

 

1 

2 

9 

1 2 3 4 5 8 9 

1 

2 

3 

4 

9 

1 2 8 9 

1 2 8 9 

1 2 8 9 

1 2 9 

Nast. 
Wiadom. Powtórz Nagr. Przślij Odp. Usuń Powrót do 

Poprzedn. 
Menu 

Nagraj 
Powitanie 

Odtw 
 

Nagraj Usuń Powrót do 
Poprzedn. 

menu 

Powrót do 
Poprzedn. 

menu 

Nagraj 
Imię 

Odtw 
 

Nagraj Usuń 

Powrót do 
Poprzedn. 

menu 
Odtw 
 

Zmień Usuń 
Lista 
Abon. 

Zmiana 
   hasła 

Powrót do 
Poprzedn. 

menu 
Odtw Zmień 

Powrót do 
Poprzedn. 

menu 

Odczyt 
 Wiadomości 

Parametry 
   Skrzynki 

Wyślij 
   Wiadomość 

Powrót do 

8 

Gł. Menu  
 Użytkow. 

Menu 
Parametrów 

Użytk. 

 
 

 

CYFRA NAZWA OPIS 

1 Lista użytkowników Wejście do menu zdefiniowanych list użytkowników 

2 Przesłanie wiadomości Umożliwia przesłanie wiadomości do innych użytkowników sieci Epoka. 

3 Połączenie do skrzynki pocztowej Wysłanie Wiadomości do innej skrzynki 

4 Połączenie z konsultantem Połączenie z konsultantem w celu uzyskania informacji o systemie poczty 
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III Szczegółowe omówienie usług Centrali EPOKA 
Konwencje i skróty używane w opisie usług 

W dalszej części instrukcji stosowane są następujące skróty i znaki graficzne: 
 

BT – sygnał zajętości (Busy Tone), 
DT – sygnał zgłoszenia centrali (Dial Tone), 
F lub R – przywołanie rejestru klawiszem Flash, R lub widełkami aparatu,  
IND – sygnał informacyjny lub zapowiedź słowna (w konferencji 3 krótkie tony), 
LH – podniesienie słuchawki (Lift Handset), 
RH – odłożenie słuchawki (Replace Handset), 
RT – zwrotny sygnał wywołania, 
SC – kod formatu znakowego usługi (Service Code, s: 0÷9, c: 0÷9). 
 

 
 
-   podniesienie słuchawki 
 
 
 
-   przykłady realizacji usług 
 
 
 
-   sygnał i/lub zapowiedź podawana  przez  centralę 
 
 
 
-   odłożenie słuchawki 
 
 

 
Usługa „Gorąca linia” oraz wszystkie typy usługi „Przenoszenia wywołań” mogą być włączone równocześnie na różne numery. 

1.1 Automatyczne budzenie jednokrotne (ACC) (ANG. aLARM cALL cASUAL) 

Budzenie jednokrotne jest zamawiane przez abonenta z aparatu na określoną godzinę i minutę, maksymalnie do 24 godzin naprzód, licząc od momentu zamówienia usługi.  
Centrala o wybranej godzinie i minucie uruchomi w aparacie dzwonek w następującym cyklu: 
 

- wywołanie - 1 minuta, przerwa - 5 minut   
 
Poprawnym odebraniem usługi jest podniesienie słuchawki na czas co najmniej 2 sekund. Podniesienie słuchawki wyłącza dzwonek: 
 

- po drugim wywołaniu 
 

Po podniesieniu słuchawki przez 60 sekund słychać będzie zapowiedź  : 
 

- „Usługa została przyjęta”  
 

Minimalny okres czasu między włączeniem usługi a czasem realizacji wynosi 10 minut.  
Poprawne podniesienie słuchawki centrala traktuje jako realizację bez względu czy abonent to zignorował. 

1.1.1 Włączenie usługi acc    

 
Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy: 

 

∗ 5 5 ∗ G G M M #
 

 
GG MM – żądany czas budzenia w formacie 24 godzinnym,  godzina (00-23)  oraz  minuta (00-59)  
 
 
A. Włączenie budzenia jednokrotnego w dniu zamówienia na godzinę 06:05 dokonuje się wybierając kolejno: 
 
∗ 55 ∗ 0605 # 
 

Poprawne zamówienie usługi zostaje potwierdzone zapowiedzią : 
 
„Usługa została przyjęta” 
 
 
 
Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została zamówiona. 
Jeżeli niepoprawnie podałeś czas usłyszysz sygnał zajętości . 

 

 

 

))))

))))



Usługi centrali cyfrowej sieci telekomunikacyjnej EPOKA                                                                                                 Strona 6 z 35 

1.1.2 Sprawdzenie usługi  acc   

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy: 

∗ # 5 5 ∗ G G M M #   
 
GG MM – godzina (00-23) oraz minuta (00-59) zamówionego budzenia. 
 
 
A. Sprawdzenie czy zamówiono budzenie jednokrotne na godzinę 6:05 wykonuje się wybierając kolejno: 
 
∗ # 55 ∗ 0605 # 

 
Potwierdzeniem sprawdzania budzenia jednokrotnego jest zapowiedź  : 

- „Usługa aktywna”. 
 
 W przeciwnym razie nadana  zostanie zapowiedź : 
 -       „Usługa wyłączona” 

Odłóż słuchawkę telefonu . 
 
 

Jeżeli niepoprawnie podałeś czas usłyszysz sygnał zajętości . 
 

1.1.3 Wyłączenie usługi acc 

W celu zrezygnowania z zamówionego budzenia, podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy: 

# 5 5 #   
 
Wyłączenie wszystkich aktywnych budzeń jednokrotnych wykonuje się wybierając kolejno: 
# 55 # 

 

A. Wyłączenie aktywnego budzenia jednokrotnego zamówionego na godzinę 6:05 wykonuje się wybierając kolejno: 

 
# 55 ∗ 0605 # 

Potwierdzeniem prawid łowego wyłączenia usługi jest zapowiedź : „Usługa wyłączona”. 

Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa z wprowadzonymi danymi została wyłączona lub wszystkie budzenia zostały wyłączone. 
 
Jeżeli niepoprawnie podałeś czas (niepełny, zły format) usłyszysz  sygnał zajętości. 
 

1.1.4 Powiązania z innymi usługami 

• Wywołanie alarmowe usługi budzenia (ACC) nie może być przekazywane (ECT – jawne przekazanie połączenia, SCT – proste przekazanie połączenia 
• Włączona usługa ACC ma wyższy priorytet niż włączona usługa CFB (wywołanie alarmowe nie zostanie przeniesione). 
• Włączona usługa ACC ma wyższy priorytet niż włączona usługa CFNR lub (wywołanie alarmowe nie zostanie przeniesione). 
• Włączona usługa ACC ma wyższy priorytet niż włączona usługa CFU (wywołanie alarmowe nie zostanie przeniesione). 
• Włączona usługa ACC ma wyższy priorytet niż włączona usługa DND (wywołanie alarmowe zostanie wysłane do aparatu abonenta). 

1.1.5 Opłaty 

Usługa bezpłatna 

1.2 Automatyczne  budzenie  wielokrotne programowane na dni tygodnia (ACRP)  (ANG . ALARM CALL REGULAR PROGRAM) 
Abonent może zamówić budzenie wielokrotne z aparatu na określoną godzinę i minutę wybranego dnia lub dni tygodnia. Jednocześnie może być zamówionych do ośmiu 
budzeń (łącznie z innymi typami usług budzenia). 
 
W przypadku gdy abonent nie określił dnia lub dni tygodnia, to centrala ustawi domyślnie budzenie na wszystkie dni tygodnia.  
 
Centrala o wybranej godzinie i minucie uruchomi w aparacie dzwonek o następującym cyklu : 
 

- wywołanie - 1 minuta, przerwa - 5 minut 
 

Poprawnym odebraniem usługi jest podniesienie słuchawki na czas co najmniej 2 sekund. Zamówienie budzenia uważa się za zrealizowane niezależnie od tego, czy wywołanie 
zostanie zignorowane czy też odebrane. Po podniesieniu słuchawki w przez 60 sekund słychać będzie zapowiedź „Usługa została przyjęta”. Po odłożeniu słuchawki centrala 
ma nadal aktywną usługę budzenia wielokrotnego na określony dzień lub dni tygodnia. Dzwonek zostanie wyłączony w chwili podniesienia słuchawki lub automatycznie po 
drugim wywołaniu. 

 
Minimalny okres czasu między włączeniem usługi a czasem realizacji wynosi 10 minut. 
 

 

 

 

 

))))

))))
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1.2.1 Włączenie usługi acrp   

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy: 

∗ 5 7 ∗ G G M M #
 lub 

∗ 5 7 ∗ G G M M ∗ D
..

D #
 

 
GG MM lub G MM       – żądany czas budzenia w formacie 24 godzinnym, godzina (0-23) oraz minuta (00-59), 
 
D..D    – dzień lista dni tygodnia (1 – poniedziałek, 2 - wtorek, . .  ,7 – niedziela). 
 
A. Włączenie budzenia wielokrotnego na cały tydzień na godzinę 06:05 dokonuje się wybierając kolejno: 
 
∗ 57 ∗ 0605 # (lub ∗ 57 ∗ 0605 ∗ 1234567 #) 

 
B. Włączenie budzenia wielokrotnego w poniedziałek na godzinę 6:05 dokonuje się wybierając kolejno: 
 
∗ 57 ∗ 0605 ∗ 1 # 
 
C. Włączenie budzenia wielokrotnego w poniedziałek i środę na godzinę 6:05 dokonuje się wybierając kolejno: 
 
∗ 57 ∗ 0605 ∗ 13 # 

Poprawne zamówienie usługi zostaje potwierdzone zapowiedzią :  

-  „Usługa została przyjęta”. 

 

Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została zamówiona.  

 
 

 

1.2.2 Sprawdzenie usługi acrp  

Po podniesieniu słuchawki i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy: 

∗ # 5 7 #  lub 

∗ # 5 7 ∗ G G M M #  lub 

∗ # 5 7 ∗ G G M M ∗ D .. D #  
 
GG MM  – godzina (00-23) oraz minuta (00-59) zamówionego budzenia. 
 
D..D  – dzień lub lista dni tygodnia (1 – poniedziałek,2 – wtorek, ...,7 – niedziela). 
 
A. Sprawdzenie czy zamówiono budzenia wielokrotne wykonuje się wybierając kolejno: 
∗ # 57 # 

 
B. Sprawdzenie czy zamówiono budzenia wielokrotne na cały tydzień na godzinę 6:05 wykonuje się wybierając kolejno: 

 
∗ # 57 ∗ 0605 # (lub ∗ # 57 ∗ 0605 ∗ 1234567 #) 

 
C. Sprawdzenie czy zamówiono budzenie wielokrotnego w każdy poniedziałek i środę na godzinę 6:05 wykonuje się wybierając kolejno: 

 
∗ # 55 ∗ 0605 ∗ 13 # 

Przy próbie sprawdzenia czasu budzenia na określony czas usłyszysz odpowiednią zapowiedź : 
,,Usługa aktywna” która jest potwierdzeniem ,że czas budzenia lub czas i dzień/dni budzenia są zgodne 
,,Usługa wyłączona” w przeciwnym przypadku 
 

Odłóż słuchawkę telefonu. 

 

Jeżeli niepoprawnie podałeś czas, dzień lub dni tygodnia, usłyszysz sygnał zajętości. 

 

 

))))  

 

 

 

 

))))
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1.2.3 Wyłączenie usługi acrp   

W celu zrezygnowania z zamówionego budzenia, podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy: 

# 5 7 #  lub 

# 5 7 ∗ G G M M #  lub 

# 5 7 ∗ G G M M ∗ D ... D #  
 
GG MM – żądany czas budzenia w formacie 24 godzinnym , 
 godzina (00-23) oraz minuta (00-59), 
 
D..D  – dzień lub lista dni tygodnia (1–poniedziałek,2–wtorek,...,7 – niedziela). 
 
A. Wyłączenie wszystkich aktywnych budzeń wielokrotnych wykonuje się wybierając kolejno: 
# 57 # 

 
B. Wyłączenie aktywnych budzeń wielokrotnych zamówionych na cały tydzień na godzinę 6:05 wykonuje się wybierając kolejno: 

 
# 57 ∗ 0605 # (lub # 57 ∗ 0605∗ 1234567 #) 

 
C Wyłączenie aktywnego budzenia wielokrotnego zamówionego w każdy poniedziałek na godzinę 6:05 wykonuje się wybierając kolejno: 

 
# 57 ∗ 0605 ∗ 1 # 

 
D. Wyłączenie aktywnego budzenia wielokrotnego zamówionego w każdy poniedziałek i środę na godzinę 6:05 wykonuje się wybierając kolejno: 

 
# 57 ∗ 0605 ∗ 13 # 

 

Potwierdzeniem wyłączenia usługi jest zapowiedź „Usługa wyłączona”. 

 

Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa z wprowadzonymi danymi została wyłączona lub wszystkie budzenia zostały wyłączone. 
 

 
Jeżeli niepoprawnie podałeś czas, dzień lub dni tygodnia, usłyszysz sygnał zajętości. 

1.2.4 Powiązania z innymi usługami 

• Wywołanie alarmowe usługi budzenia (ACRP) nie może być przekazywane (ECT – jawne przekazanie połączenia, SCT – proste przekazanie połączenia, 
• Włączona usługa ACRP ma wyższy priorytet niż włączona usługa CFB (wywołanie alarmowe nie zostanie przeniesione). 
• Włączona usługa ACRP ma wyższy priorytet niż włączona usługa CFNR (wywołanie alarmowe nie zostanie przeniesione). 
• Włączona usługa ACRP ma wyższy priorytet niż włączona usługa CFU (wywołanie alarmowe nie zostanie przeniesione). 
• Włączona usługa ACRP ma wyższy priorytet niż włączona usługa DND (wywołanie alarmowe zostanie wysłane do aparatu abonenta). 

1.2.5 Opłaty 

Usługa bezpłatna 

1.3 Wybieranie za pomocą Numerów skróconych (AD) (ANG. aBREVIATED dIALING) 
 
Abonenci mogą korzystać z systemu jednocyfrowych numerów skróconych. Usługa polega na przyporządkowaniu krótkiego kodu do pełnego numeru telefonicznego. 
Realizacja usługi odbywa się poprzez wybranie z klawiatury zaprogramowanego numeru skróconego, który centrala następnie zamienia na przypisany mu numer telefoniczny. 
System numerów skróconych ułatwia i przyspiesza wybieranie najczęściej używanych numerów. 
 
Abonent może zarejestrować do: 
 

- 9 numerów skróconych (w centrali DGT 3450/M) 
 
O braku uprawnień do korzystania z usługi świadczy zapowiedź :   ,,Połączenie niedozwolone”    

1.3.1 rejestrowanie(programowanie) numerów skróconych (ad)     

 
Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy: 

∗ 5 1 ∗ N ∗ numer #  l 
 
N  – jednocyfrowy numer skrócony pod którym ma zostać zarejestrowany numer telefoniczny, od 1 do 9  
numer  – numer telefoniczny do zarejestrowana (zapamiętania): 
 
 
A. Chcąc zapamiętać pod klawiszem 1 numer Twoich rodziców – 22 673 45 67, wybierz poniższą sekwencję: 
 
∗ 51 ∗ 1 ∗ 226734567 # 

 

))))  
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Poprawne zamówienie usługi zostaje potwierdzone zapowiedzią: 
„Usługa została przyjęta”.  
 

Odłóż słuchawkę telefonu . Usługa została poprawnie zamówiona . 
 

Wybieranie za pomocą numerów skróconych  ( ad ) 

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy: 

∗ ∗ N  lub # # N    

 
N  – żądany numer lub numery wybierania skróconeg 
 
A. Chcąc zadzwonić na numer telefoniczny, który zapamiętany jest pod numerem skróconym 1 wystarczy wybrać jedną z poniższych sekwencji:  
 
∗∗1   lub   1#   lub   ##1 
 

Centrala realizuje połączenie. W słuchawce usłyszysz zwrotny sygnał wywołania (gdy łącze abonenta nie jest zajęte). 

Jeżeli wybrałeś numer lub numery , pod którymi nie zaprogramowano żadnego numeru skróconego, usłyszysz sygnał dźwiękowy i zapowiedź  

„Usługa nie może być zrealizowana”. 

1.3.2 Sprawdzenie usługi ad   

Po podniesieniu słuchawki i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy: 

 

∗ # 5 1 ∗ N ∗ numer #    lub 

 

∗ # 5 1 #  l 
 
N  –  żądany numer wybierania skróconego  
 
numer  – numer telefoniczny, który winien być pod nim zarejestrowany (maksymalnie 15 cyfr dla NN i 16 cyfr dla N) 
 
A. Chcesz sprawdzić, czy zapamiętany jest dowolny numer skrócony. Wybierz poniższą sekwencję klawiszy:  

 
∗ # 51 # 

 
B Chcesz sprawdzić, czy pod numerem 1 zapamiętany jest jakiś numer. Wybierz poniższą sekwencję klawiszy:  

 
∗ # 51 ∗ 1 # 

 
Nadana zostanie odpowiednia zapowiedź : 

 
„Usługa aktywna ” w przypadku gdy pod danym numerem skróconym numer telefoniczny jest zgodny z zarejestrowanym  
„Usługa wyłączona.” w przeciwnym wypadku  

 

Odłóż słuchawkę telefonu. 
 

1.3.3 Kasowanie   numerów  skróconych    

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy: 

# 5 1 ∗ N #   
 
N  – żądany numer wybierania skróconego 
 
Potwierdzeniem skasowania numeru zapamiętanego pod wskazanym numerem skróconym jest zapowiedź „Usługa wyłączona”. 
 
Odłóż słuchawkę telefonu. Numer telefoniczny został skasowany. 
 
 
Sprawdź czy wprowadziłeś poprawny numer telefoniczny poprzez wybranie danego numeru skróconego . 
 

1.3.4 Testowanie 

Zarejestrowana usługa może zostać przetestowana poprzez wybieranie danego numeru skróconego . 

))))  

 

 

 

))))  

 

))))  

 

 

 

))))
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1.3.5 Powiązania z innymi usługami 

• Dla usługi CFB nie jest dozwolone rejestrowanie przenoszenia wywołań na numer skrócony należący do zakresu dozwolonych kodów. 
• Dla usługi CFNR nie jest dozwolone rejestrowanie przenoszenia wywołań na numer skrócony należący do zakresu dozwolonych kodów. 
• Dla usługi CFU nie jest dozwolone rejestrowanie przenoszenia wywołań na numer skrócony należący do zakresu dozwolonych kodów. 
• Dla usługi FDC nie jest dozwolone rejestrowanie połączeń z numerem skrócony należącym do zakresu dozwolonych kodów. 
• Aktywna usługa OCB-UC umożliwia włączenie usługi AD na numer objęty blokadą. Centrala nie sprawdza, czy numer w postaci pełnej skojarzony z numerem skróconym 

objęty jest włączonym ograniczeniem. Jeżeli usługa OCB-UC nie pozwala na inicjowanie połączeń na numer przypisany do numeru skróconego, wówczas połączenie za 
pomocą usługi AD nie zostanie zrealizowane (tak samo, jak przy ręcznym wybieraniu numeru w postaci pełnej). Abonent otrzyma sygnał dźwiękowy i zapowiedź 
„Połączenie niedozwolone” . 

• Wywołanie abonenta z włączoną  usługą blokady ( DND ) potwierdzone jest zapowiedzią ,,Abonent czasowo wyłączony “ 

1.3.6 Opłaty 

Zamówienie, wyłączenie lub weryfikacja stanu usługi są bezpłatne. Abonęci ponoszą jedynie opłaty za realizację połączeń telefonicznych w wysokościach zgodnych z 
posiadanymi abonamentami.  

1.4 Przenoszenie wywołań w przypadku zajętej linii abonenta (CFB) (ANG.CALL fORWARDING bUSY) 

Abonent może zlecić przenoszenie wywołań przychodzących do niego w czasie zajętości jego lini. Wywołania mogą być przenoszone na dowoln, wskazany przez abonenta 
numer telefonu ( lokalny, krajowy lub zagraniczny, na telefon komórkowy itp.).  

 
Warunkiem zadziałania usługi jest : 
 
-  włączenie usługi 
-  zajętość linii abonenta 
 
Osoba wywołująca korzystająca z aparatu na łączu analogowym nie wie, że nastąpiło przeniesienie oraz z jakim numerem została połączona. Również oabonent z włączoną 
usługą, korzystający z portu analogowego, nie jest informowany w trakcie rozmowy o przenoszeniu przychodzących wywołań . Informację taką mogą odebrać użytkownicy 
aparatów na łączach cyfrowych . 
 

- Włączona usługa nie ogranicza zestawiania połączeń wychodzących .  

1.4.1 Włączenie usługi cfb  

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy: 

∗ 6 7 ∗ numer #  
Numer  – numer ,na który mają być przenoszone wywołania 
 
A. Do biura obsługi klienta wstawiono drugi telefon z numerem 345 67 89. Chcesz, żeby można było z niego odbierać wywołania przychodzące w trakcie 

obsługi klienta na pierwszym aparacie. W tym celu z pierwszego aparatu wprowadź następującą sekwencję klawiszy: 
 
∗ 67 ∗ 3456789 # 

 

Poprawne zamówienie usługi zostaje potwierdzone zapowiedzią  

„Usługa została przyjęta ”. 

 

Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została zamówiona.  
 

 
Abonent usłyszy sygnał dźwiękowy i zapowiedź ,,Usługa nie może być zrealizowana” w następujących przypadkach: 
- podałeś numer nieznany centrali 
- błędny  format  usługi (* 67***nr#) 
- podałeś numer abonenta specjalnego (np. policja) 
- wcześniej zamówiono już przenoszenie wywołań tego typu na inny numer 

1.4.2 Sprawdzenie usługi cfb   

 
Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału wybierz następującą sekwencję klawiszy: 

∗ # 6 7 #  lub 

 ∗ # 6 7 ∗ numer #  
numer –  numer, na który mają być przenoszone wywołania w trakcie zajętości naszej lini (maksymalnie 18 cyfr). 

 
A. Chcesz sprawdzić, czy wywołania przychodzące w trakcie rozmowy z klientem na pierwszym aparacie będą przenoszone. Na pierwszym aparacie 

wprowadź następującą sekwencję klawiszy: 
 
∗# 67 # 

 
 
 
 

 

 

 

))))
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B. Chcesz sprawdzić, czy wywołania przychodzące w przypadku zajętości lini na pierwszym aparacie będą przenoszone na drugi aparat o numerze 
osiąganym   345 67 89. Na pierwszym aparacie wprowadź następującą sekwencję klawiszy: 

 
∗# 67 ∗ 3456789 # 

 
Nadana zostanie odpowiednia zapowiedź: 
 
- „Usługa aktywna ” w przypadku gdy numery połączeń będą przenoszone pod numer, który wskazałeś, 
- „Usługa wyłączona” w przeciwnej sytuacji. 

Odłóż słuchawkę telefonu. 

  

1.4.3 Wyłączenie usługi cfb     

 
Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszeniaw wybierz następującą sekwencję klawiszy: 

 

# 6 7 #  

Potwierdzeniem wyłączenia usługi jest zapowiedź „Usługa wyłączona”. 

Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została wyłączona. 
 

 

 

1.4.4 Testowanie 

Istnieje możliwość wykonania testowania usługi poprzez zainicjowanie połączenia na swój własny numer ( który jest zajęty ). 

1.4.5 Powiązania z innymi usługami 

• Włączona usługa CFU ma wyższy priorytet niż włączona usługa CFB (wszystkie przychodzące wywołania będą przenoszone). 
• Włączona usługa CLIR oznacza, że numer własny abonenta wywołującego nie może być prezentowany u abonenta, do którego jest przenoszone wywołanie - za 

wyjątkiem przypadku, kiedy abonent ten ma możliwość anulowania blokady prezentacji numeru. 
• Aktywna usługa CFB ma wyższy priorytet niż usługa CW (wszystkie wywołania będą przenoszone; w przypadku pojawienia się wywołania w trakcie rozmowy 

prowadzonej przez abonenta z aktywnymi usługami CFB i CW, nie otrzyma on żadnego sygnału).Dla abonenta osiąganego, będącego w stanie zajętości w momencie 
przenoszenia do niego wywołania, włączona u niego usługa CW spowoduje uruchomienie sygnalizowania połączenia oczekującego. 

• Usługa MCID może być uruchamiana przez abonenta, do którego jest przenoszone wywołanie. W tym przypadku rejestrowany jest zarówno numer abonenta 
wywołującego połączenie, jak również abonentów przenoszących wywołanie. 

• W przypadku, kiedy usługa CFB została włączona przed włączeniem usługi OCB-UC, wywołania są przenoszone niezależnie od włączonego zakresu ograniczenia (w 
tym przypadku nie istnieje związek między tymi dwiema usługami) . 

1.4.6 Opłaty 

Zamówienie, wyłączenie lub weryfikacja stanu usługi są bezpłatne. Abonęci ponoszą jedynie opłaty za realizację połączeń telefonicznych w wysokościach zgodnych z 
posiadanymi abonamentami.  

1.5 Przenoszenie wywołań w przypadku nieobecności abonenta (CFNR) (ANG. cALL fORWARDING NO rEPLY) 

Abonent może zamówić przenoszenie przychodzących do niego wywołań w przypadku nieodbierania na dowolny, wyznaczony przez siebie numer telefonu ( lokalny, krajowy 
lub zagraniczny, na telefon komórkowy itp.) Wywołanie przychodzące na łącze z włączoną usługą CFNR jest sygnalizowane dzwonkiem przez 25 sekund. Jeżeli nie zostanie w 
tym czasie odebrane, to połączenie zostanie przeniesione na wskazany numer telefoniczny. Abonent wywołujący z aparatu na łączu analogowym nie wie, że nastąpiło 
przeniesienie oraz z jakim numerem został połączony. Taką informację może uzyskać abonent wywołujący z aparatu na łączu cyfrowym. 

1.5.1 Włączenie usługi  cfnr  

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy : 

 

∗ 6 1 ∗ numer #
 

numer – numer, na który mają być przenoszone wywołania 

 
A. Oczekujesz na ważny telefon i chcesz, aby w czasie Twojej chwilowej nieobecności w biurze, wywołania przychodzące były kierowane na Twój 

osiągany numer domowy 345 67 89 . Z aparatu w biurze wprowadź następującą sekwencję klawiszy: 
 
∗ 61 ∗ 3456789 # 

 

Poprawne zamówienie usługi zostaje potwierdzone zapowiedzią „Usługa została przyjęta ” 

 

 

 

 

))))  

))))

))))
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Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została zamówiona.  

 
Abonent usłyszy sygnał dźwiękowy i zapowiedź ,,Usługa nie może być zrealizowana” w następujących przypadkach : 

  
- podałeś numer nieznany centrali 
- numer abonenta specjalnego (np.policja) 
- błędny format  usługi  ( * 61***nr# ) 
- wcześniej zamówiono już przenoszenie wywołań tego typu na inny numer . 

1.5.2 Sprawdzenie usługi  cfnr   

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy : 

 

∗ # 6 1 #  lub 

∗ # 6 1 ∗ numer #  
numer – numer, na który mają być przenoszone wywołania (maksymalnie 18 cyfr). 
 
 
A. Chcesz sprawdzić, czy w czasie Twojej nieobecności w biurze wywołania tam przychodzące będą przenoszone. Z aparatu w biurze wprowadź 

następującą sekwencję klawiszy: 
 
∗# 61 # 

 
B. Chcesz sprawdzić, czy w czasie Twojej nieobecności w biurze wywołania tam przychodzące będą kierowane na Twój osiągany numer domowy 345 

67 89. Z aparatu w biurze wprowadź następującą sekwencję klawiszy: 
 

∗# 61 ∗ 3456789 # 
 

Nadana zostanie odpowiednia zapowiedź : 
 
- ,,Usługa aktywna” w przypadku gdy wprowadzony numer jest zgodny 
- ,,Usługa wyłączona” w przeciwnym wypadku 

 

Odłóż słuchawkę telefonu.  
 

1.5.3 Wyłączenie usługi cfnr 

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy : 
 

# 6 1 #  
 
Potwierdzeniem wyłączenia usługi jest zapowiedź „Usługa wyłączona”. 
 
 
Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została wyłączona . 
 
 

1.5.4 Powiązania z innymi usługami 

• Włączona usługa CFU ma wyższy priorytet niż włączona usługa CFNR (wszystkie przychodzące wywołania będą przenoszone). 
• Włączona usługa CLIR oznacza, że numer własny abonenta wywołującego nie może być prezentowany u abonenta, do którego jest przenoszone wywołanie - za 

wyjątkiem przypadku, kiedy abonent ten ma możliwość anulowania blokady prezentacji numeru. 
• W przypadku nadejścia wywołania do użytkownika z aktywnymi usługami CW oraz CFNR, kiedy prowadzi on już inną rozmowę, usługa CW zostaje uruchomiona. 

W przypadku braku odpowiedzi (nie nastąpi ani przyjęcie ani odrzucenie połączenia oczekującego przez użytkownika) przez określony czas nadzoru, usługa CFNR 
zostaje uruchomiona - nastąpi przeniesienie wywołania. 

• Usługa MCID może być uruchamiana przez abonenta, do którego jest przenoszone wywołanie. W tym przypadku rejestrowany jest zarówno numer abonenta 
wywołującego połączenie, jak również abonentów przenoszących wywołanie. 

• W przypadku, kiedy usługa CFNR została włączona przed włączeniem usługi OCB-UC, wywołania są przenoszone niezależnie od włączonego zakresu ograniczenia (w 
tym przypadku nie istnieje związek między tymi dwiema usługami). 

1.5.5 Opłaty 

Zamówienie, wyłączenie lub weryfikacja stanu usługi są bezpłatne. Abonęci ponoszą jedynie opłaty za realizację połączeń telefonicznych w wysokościach zgodnych z 
posiadanymi abonamentami  

1.6 Bezwarunkowe przenoszenie wywołań (CFU) (ANG. CALL FORWARDING UNCONDITIONAL) 

Abonent może zlecić natychmiastowe przenoszenie kierowanych do niego wywołań na dowolny wyznaczony przez siebie numer ( lokalny, krajowy lub zagraniczny, na telefon 
komórkowy itp.). Osoba wywołująca abonenta, który włączył bezwarunkowe przenoszenie wywołań, zostanie automatycznie połączona z wyznaczonym przez niego numerem. 
 

 

 

 

))))  

 

 

))))  
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Abonent wywołujący z aparatu analogowego nie wie, że nastąpiło przeniesienie oraz z jakim numerem został połączony. Również abonent, który włączył usługę, korzystający z 
aparatu na łączu analogowym, nie jest informowany o przenoszeniu przychodzących wywołań. Informację taką mogą odebrać użytkownicy aparatu na łączach cyfrowych . 

1.6.1 Włączenie usługi cfu 

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy : 

∗ 2 1 ∗ numer #
  

numer – numer osiągany, na który mają być przenoszone wywołania 
 
A. Wyjeżdżasz na weekend do domku nad jeziorem i chcesz, aby połączenia telefoniczne przychodzące na Twój numer domowy były automatycznie 

kierowane na numer telefonu osiągany w domku – 345 67 89. Z aparatu domowego wprowadź następującą sekwencję klawiszy: 
 
∗ 21 ∗ 3456789 # 

 
Poprawne zamówienie usługi zostaje potwierdzone zapowiedzią „Usługa została przyjęta ”. 
 
 
Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została poprawnie zamówiona. 
 
 
 

 
Abonent usłyszy sygnał dźwiękowy i zapowiedź „Usługa nie może być zrealizowana” w następujących przypadkach : 
 

- numer nieznany centrali 
- błędny format  usługi ( *21*** nr# ) 
- numer abonenta specjalnego (np. policja) 
- wcześniej zamówiono już przenoszenie wywołań tego typu na inny numer 

 
UWAGA 

 
Włączenie usługi CFU powoduje ,że wszystkie połączenia przychodzące są automatycznie przenoszone na zadany  numer. O włączonej usłudze 
informuje specjalny sygnał zgłoszenia centrali. 
 
 
 

1.6.2 Sprawdzenie usługi cfu    

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy : 

∗ # 2 1 #  lub 

∗ # 2 1 ∗ numer #
 

 
numer – numer, na który mają być przenoszone bezwarunkowe wywołania. 
 
A. Chcesz sprawdzić, czy zamówiono przenoszenie wywołań przychodzących pod Twój numer domowy. Z aparatu w domu wprowadź następującą 
sekwencję klawiszy: 
 
∗# 21 # 

 
B. Chcesz sprawdzić, czy zamówiono przenoszenie wywołań przychodzących pod Twój numer domowy na numer osiągany 345 67 89. Z aparatu w 

domu wprowadź następującą sekwencję klawiszy: 
 

∗# 21 ∗ 3456789 # 
 

Nadana zostanie odpowiednia zapowiedź : 
- ,,Usługa aktywna ” informuje ,że numer telefoniczny, który wybrałeś jest faktycznie przeznaczony do przeadresowania 
- ,,Usługa wyłączona”  sytuacja odwrotna do poprzedniej. 
 
 
Odłóż słuchawkę telefonu. 

1.6.3 Wyłączenie usługi cfu    

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy : 

# 2 1 #  
 
Potwierdzeniem wyłączenia usługi jest zapowiedź „Usługa wyłączona”. 
 
 

Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została wyłączona. 

 
 

 

 

))))  

 

 

 

))))  

 

 

!

))))
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1.6.4 Testowanie 

Istnieje możliwość wykonania testowania usługi poprzez zainicjowanie połączenia na swój własny numer . 

1.6.5 Powiązania z innymi usługami 

 
• Włączona usługa CFU ma wyższy priorytet niż włączona usługa CFB (wszystkie przychodzące wywołania będą przenoszone). 
• Włączona usługa CFU ma wyższy priorytet niż włączona usługa CFNR (wszystkie przychodzące wywołania będą przenoszone). 
• Włączona usługa CLIR oznacza, że numer własny abonenta wywołującego nie może być prezentowany u abonenta, do którego jest przenoszone wywołanie - za 

wyjątkiem przypadku, kiedy abonent ten ma możliwość anulowania blokady prezentacji numeru. 
• Dla abonenta wywołującego połączenie, włączona usługa CW nie ma wpływu na realizację usługi CFU.  

Dla użytkownika z aktywną usługą CFU, ma ona wyższy priorytet niż usługa CW (wszystkie wywołania będą przenoszone; w przypadku pojawienia się wywołania w 
trakcie rozmowy prowadzonej przez abonenta z aktywną usługami CFU i CW, nie otrzyma on żadnego sygnału).Dla abonenta osiąganego, będącego w stanie zajętości 
w momencie przenoszenia do niego wywołania, włączona u niego usługa CW spowoduje uruchomienie sygnalizowania połączenia oczekującego. 

• Usługa MCID może być uruchamiana przez abonenta, do którego jest przenoszone wywołanie. W tym przypadku rejestrowany jest zarówno numer abonenta 
wywołującego połączenie, jak również abonentów przenoszących wywołanie. 

• W przypadku, kiedy usługa CFU została włączona przed włączeniem usługi OCB-UC, wywołania są przenoszone niezależnie od włączonego zakresu ograniczenia (w 
tym przypadku nie istnieje związek między tymi dwiema usługami).  
W przypadku, kiedy usługa CFU została włączona po włączeniu usługi OCB-UC, usługa przenoszenia wywołań będzie rejestrowana tylko do tych numerów, które nie 
mają wprowadzanych ograniczeń usługą OCB-UC . 

1.6.6 Opłaty 

Zamówienie, wyłączenie lub weryfikacja stanu usługi są bezpłatne. Abonęci ponoszą jedynie opłaty za realizację połączeń telefonicznych w wysokościach zgodnych z 
posiadanymi abonamentami  

1.7 Połączenie konferencyjne (CONF) (ANG. cONFERENCING cALL) 

Usługa ta umożliwia abonentowi realizację połączeń lokalnych z wieloma osobami jednocześnie. Centrala pozwala zestawić konferencję maksymalnie z 16-oma uczestnikami 

1.7.1 Włączenie konferencji conf  

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz sekwencję klawiszy: 

∗ 9 5 ∗ K #
 

 
K  –  deklarowana maksymalna liczba uczestników konferencji włącznie z inicjującym  
         ( K = 3÷9 lub 1 - maksymalną liczba uczestników dopuszczalna przez daną centralę ) . 

Centrala musi zarezerwować zasoby wystarczające do przeprowadzenia konferencji dla zadeklarowanej liczby uczestników. Dlatego zaleca się podanie 
najmniejszej wymaganej liczby uczestników . 

Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest potrójne „piknięcie”, po którym następuje cisza w słuchawce. Od tego momentu można zacząć dobierać 
uczestników konferencji.  
Jeżeli abonent usłyszy sygnał dźwiękowy i zapowiedź „Połączenie niedozwolone oznacza to, brak wolnych łączy na potrzeby konferencji 
 

1.7.2 Dobieranie uczestników konferencji Conf       F [2] 

Dobierać uczestników może wyłącznie osoba inicjująca konferencję. Po zamówieniu konferencji wciśnij klawisz ,, Flash ” i ,, 2 ” (zawieszenie połączenia 
konferencyjnego – w tym czasie osoby uczestniczące w konferencji będą słyszały wszystkie sygnały towarzyszące dobieraniu uczestników ). Następnie po usłyszeniu ciągłego 
sygnału zgłoszenia centrali wprowadź lokalny numer żądanego uczestnika konferencji (maksymalnie 8 cyfr). Wybrani w ten sposób abonenci otrzymują sygnał dzwonienia 
(maksymalnie przez 5÷6 minut) i jeżeli w tym czasie podniosą słuchawkę zostają automatycznie dołączeni do konferencji. 
 
Potwierdzeniem poprawnego dołączenia nowego wolnego uczestnika jest potrójne „piknięcie” (po wywołaniu wolnego abonenta) i natychmiastowy powrót do konferencji 
W przypadku gdy: 

- wybrany abonent jest zajęty, 
- niepoprawnie wybrano jego numer, 
- wyczerpano liczbę uczestników konferencji 

 
osoba zestawiająca konferencję słyszy odpowiednie sygnały ( np. sygnał zajętości ), bądź zapowiedzi słowne i automatycznie po 10 sekundach powraca do konferencji. 

Powrót do konferencji można przyspieszyć naciskając klawisz ,, Flash ” i ,, 1 ”. 

Operację dołączania uczestników można powtarzać, aż do wykorzystania maksymalnej liczby uczestników konferencji. Konferencję można prowadzić z mniejszą liczbą 
uczestników, niż zostało to zadeklarowane przy zestawianiu konferencji. 

Wyłączenie konferencji conf 

Wyłączenie się z konferencji następuje po odłożeniu słuchawki. Odłożenie słuchawki przez uczestnika dobranego jest jednoznaczne z jego rezygnacją z udziału w konferencji. 
Natomiast odłożenie słuchawki przez abonenta zestawiającego konferencję powoduje rozłączenie wszystkich uczestników konferencji (otrzymują oni sygnał zajętości). 

1.7.3 Parametry akustyczne konferencji 

Prowadzący konferencję może dobierać parametry akustyczne połączenia poprzez wybieranie podczas konferencji cyfr : 

0  lub 5  –   zmniejszenie głośności dla wszystkich uczestników, 

1  lub 6  –   zwiększenie głośności dla wszystkich uczestników, 

 

))))  
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UCZESTNICY KONFERENCJI POWINNI STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ : 

 
1. REGUŁĄ POWINNO BYĆ, ŻE JEDEN MÓWI POZOSTALI SŁUCHAJĄ. 
2. UCZESTNICY SŁUCHAJĄCY POWINNI MIEĆ W TYM CZASIE WYŁĄCZONE MIKROFONY 
3. OSOBA, KTÓRA PRZESTAJE MÓWIĆ POWINNA WYŁĄCZAĆ MIKROFON. 

 
Punkty 2 i 3 dotyczą w szczególności tych rozmówców, których aparaty pracują w trybie głośnomówiącym. 

1.7.4 Opłaty 
Zamówienie, wyłączenie lub weryfikacja stanu usługi są bezpłatne. Abonęci ponoszą jedynie opłaty za realizację połączeń telefonicznych w wysokościach zgodnych z 
posiadanymi abonamentami  

1.8 Połączenie oczekujące (CW) (ANG. cALL wAITING) 

 
Centrala może sygnalizować abonentowi zajętemu rozmową, że inna osoba próbuje się do niego w tym czasie dodzwonić. Abonent z aparatem analogowym z włączoną usługą 
w trakcie prowadzenia rozmowy będzie informowany o oczekującym połączeniu specjalnym sygnałem (-10dBm, słyszalnym w kanale fonicznym, jeżeli przychodzące 
wywołanie jest wywołaniem telefonicznym oraz istniejące połączenie jest rozmową telefoniczną). Osoba próbująca nawiązać połączenie zamiast sygnału zajętości usłyszy w 
słuchawce zwrotny sygnał wywołania. Abonent informowany o oczekującym połączeniu może to połączenie zignorować, odrzucić lub przyjąć. W przypadku gdy abonent 
zakończy rozmowę telefoniczną wówczas centrala rozpocznie zestawienie połączenia z osobą, która próbowała dodzwonić się do zajętego abonęta. Użytkownik ISDN 
(abonenckiego portu cyfrowego z sygnalizacją DSS1) może mieć aktywowaną usługę w przypadku zajętego jednego kanału B lub obu kanałów B. Nie ma ograniczeń na liczbę 
połączeń oczekujących.  

1.8.1 Włączenie usługi cw 

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy : 

 

∗ 4 3 #  
 

Poprawne zamówienie usługi zostaje potwierdzone zapowiedzią  
„Usługa została przyjęta ”. 
 
 
Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została zamówiona. 
 

1.8.2          Sprawdzenie usługi CW  
 

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy : 

∗ # 4 3 #  
 
Nadana zostanie odpowiednia zapowiedź: 

– „Usługa aktywna ”   – informuje, że usługa jest zamówiona 
– „Usługa wyłączona” – w przypadku gdy usługa jest wyłączona 

 
 
Odłóż słuchawkę telefonu.  
 
 

1.8.3 Wyłączenie usługi cw    LH DT #sc# IND BT RH 

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy: 

# 4 3 #  

Potwierdzeniem wyłączenia usługi jest zapowiedź „Usługa wyłączona”. 

Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została wyłączona. 
 

 

1.8.4 Realizacja usługi cw 

Jeżeli korzystasz z aparatu na łączu analogowym i jesteś informowany przez centralę specjalnym sygnałem o oczekującym połączeniu, to możesz wykonać następujące 
czynności: 
 

prowadzić nadal rozmowę –   
Po upływie 30 sekund (czas nadzoru na skrócone wywołanie) sygnalizacja połączenia oczekującego zniknie. Osoba oczekująca otrzyma sygnał zajętości . 

 

wcisnąć klawisz Flash , a po usłyszeniu sygnału ciągłego klawisz 0  –  Połączenie przychodzące zostanie odrzucone.  
        Osoba oczekująca otrzyma sygnał zajętości . 
 

!
 

 

))))  

 

 

 

 

))))  

 

))))
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wcisnąć klawisz Flash , a po usłyszeniu sygnału ciągłego klawisz 1  –  Aktualnie prowadzona rozmowa zostanie rozłączona i nastąpi połączenie  
        z osobą oczekującą . 
 

wcisnąć klawisz Flash , a po usłyszeniu sygnału ciągłego klawisz 2  –   
 
Aktualnie prowadzona rozmowa zostanie zawieszona i nastąpi połączenie z osobą oczekującą. Dotychczasowy rozmówca usłyszy zapowiedź „Proszę czekać 
będzie rozmowa”. Zapowiedź będzie powtarzana do czasu ponownego przywrócenia z nim rozmowy, odrzucenia jego połączenia lub do czasu jego rezygnacji z 
połączenia. Po odrzuceniu połączenia osoba zawieszona otrzyma sygnał zajętości. Zawieszony abonent nie słyszy Ciebie, a Ty nie słyszysz jego. 

 Ponowne naciśnięcie klawisza ,, Flash ” a po usłyszeniu sygnału ciągłego klawisza ,, 2 ” zawiesza aktualnie prowadzoną rozmowę i przywraca uprzednio 
zawieszoną . Możesz w ten sposób przełączać się wiele razy. 

Zamiast klawisza ,, Flash ” możesz wcisnąć klawisz R  (spełnia tą samą funkcję) lub krótko (maks. 0,5s ) nacisnąć na widełki aparatu (Hook Switch). Przez 6 sekund 
będziesz słyszał sygnał . Jeżeli w tym czasie nie naciśniesz żadnego klawisza, to powrócisz do poprzedniego stanu. 
 
Użytkownik ISDN może odrzucić lub przyjąć połączenie oczekujące w czasie 330 sekund.  

1.8.5 Powiązanie z innymi usługami 

• Jeżeli abonent prowadzi rozmowę, ma włączone usługi CFNR oraz CW i będzie ignorował połączenie oczekujące przez czas określony usługą CFNR, to nastąpi 
przeniesienie wywołania. 

• Jeżeli abonent posiada włączoną usługę CFU lub CFB, to mają one wyższy priorytet niż usługa CW (wszystkie wywołania będą przenoszone; w przypadku pojawienia się 
wywołania w trakcie rozmowy prowadzonej przez użytkownika B, nie otrzyma on żadnego sygnału). 

• Jeżeli abonent posiada włączoną usługę DND, to ma ona wyższy priorytet nad usługą CW (wszystkie wywołania będą odrzucane; w przypadku pojawienia się wywołania 
w trakcie rozmowy prowadzonej przez użytkownika B, nie otrzyma on sygnału połączenia oczekującego). 

• Usługa CW jest realizowana dla pojedynczych zakończeń dostępu pierwotnego, nie może być realizowana dla zakończeń wielodostępnych oraz wiązek. 
• Kiedy użytkownik otrzyma informację o połączeniu oczekującym, to może zastosować usługę dodatkową Zawieszenie połączenia (CH). 
• Użytkownik usługi kiedy odbierze połączenie oczekujące oraz dokona zawieszenia dotychczasowego połączenia, to w takim stanie ma możliwość wykonania usługi 

Połączenie trójstronne  
• Połączenie oczekujące nie może zostać zaparkowane usługą Przenośność terminala (TP). 

1.8.6 Opłaty 

Usługa całkowicie bezpłatna 

1.9 Blokada wywołań przychodzących – Proszę nie przeszkadzać (DND) (ANG. dO nOT dISTURB) 

Użytkownik włączając usługę zleca centrali odrzucanie połączeń przychodzących na jego numer. Natomiast on sam może w tym czasie inicjować połączenia. Abonent z 
włączoną usługą usłyszy po podniesieniu słuchawki usłyszy pierwszy specjalny sygnał zgłoszenia centrali. Osoba próbująca dodzwonić się pod numer z włączoną usługą, 
zamiast sygnału zwrotnego wywołania lub sygnału zajętości otrzyma sygnał dźwiękowy i zapowiedź „Abonent czasowo wyłączony”.  

Zapowiedź jest podstawiana niezależnie od rzeczywistego stanu linii abonenckiej użytkownika usługi. Centrala automatycznie wyłącza usługę o godzinie 4:00   

1.9.1 Włączenie usługi dnd 

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy : 

∗ 2 6 #  
 

Poprawne zamówienie usługi zostaje potwierdzone zapowiedzią: 
„Usługa została przyjęta”. 
 

Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została zamówiona. 
 

 
UWAGA !!!   

 
NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYM, ŻE JEŚLI USŁUGA JEST WŁĄCZONA. TO WSZYSTKIE POŁĄCZENIA PRZYCHODZĄCE DO ABONENTA Z TAKĄ 
USŁUGĄ SĄ ODRZUCANE. O WŁĄCZONEJ USŁUDZE INFORMUJE PIERWSZY SPECJALNY SYGNAŁ ZGŁOSZENIA CENTRALI. 
 
 
 

1.9.2 Sprawdzenie usługi dnd    LH DT ∗#sc# IND BT RH 

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu pierwszego specjalnego sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy : 
 

∗ # 2 6 #  
 

Nadana zostanie odpowiednia zapowiedź: 
- „Usługa aktywna”      informuje, że usługa jest włączona 
- „Usługa wyłączona”       informuje o stanie przeciwnym. 
 
 
Odłóż słuchawkę telefonu. 
 

 

))))  

 

 

))))  

 

!
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1.9.3 Wyłączenie usługi dnd 

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu pierwszego specjalnego sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy : 

# 2 6 #  
 
Potwierdzeniem wyłączenia usługi jest zapowiedź: 
„Usługa wyłączona”.   
 

Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została wyłączona. 
 

1.9.4 Testowanie dnd 

Istnieje możliwość wykonania testowania usługi poprzez zainicjowanie połączenia na numer z włączoną usługą. Powinien zostać podstawiony sygnał dźwiękowy i komunikat 
„Abonent czasowo wyłączony” . 

1.9.5 Powiązania z innymi usługami 

• Wywołanie alarmowe usługi budzenia ACC ma wyższy priorytet niż usługa DND. 
• Zamówienie numeru skróconego w ramach usługi AD do abonenta z włączoną usług DND jest możliwe. 
• Zamówienie przenoszenia wywołań (w ramach usługi CFB) do abonenta z włączoną usługa DND nie jest możliwe. 
• Zamówienie przenoszenia wywołań (w ramach usługi CFNR) do abonenta z włączoną usługa DND nie jest możliwe. 
• Zamówienie przenoszenia wywołań (w ramach usługi CFU) do abonenta z włączoną usługa DND nie jest możliwe. 
• Zamówienie połączenia w ramach usługi FDC do abonenta z włączoną usługa DND nie jest możliwe. 

1.9.6 Opłaty 

Usługa całkowicie bezpłatna 

1.10 Gorąca linia (FDC) (ang.Fixed Destination Call) 
Usługa ta umożliwia po podniesieniu słuchawki bez konieczności wybierania numeru zestawianie połączeń z dowolnie wyznaczonym, jednym numerem telefonu ( lokalnym, 
krajowym, zagranicznym, komórkowym, itp.). Jako „gorącą linię” warto zaprogramować np. najczęściej używany numer lub połaczenie do rodzica dla dziecka. Jeżeli abonent 
słyszy sygnał zgłoszenia i nie naciśnie żadnego przycisku na klawiaturze aparatu w ciągu 6 sekund (czas kontrolny końca wybierania, gdy centrala nie spodziewa się 
wybierania) od momentu podniesienia słuchawki, to centrala automatycznie zestawi połączenie z numerem wyznaczonym jako „gorąca linia”. Zamówienie usługi nie ogranicza 
realizowania innych połączeń. Warunkiem jest wybranie pierwszej cyfry numeru przed upływem czasu potrzebnego do aktywacji „gorącej linii”. Usługa nie ma wpływu na 
wywołania przychodzące. 

1.10.1 Włączenie usługi fdc    

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy: 

∗ 5 3 ∗ numer #
 

 
numer  – numer, z którym mają być zestawiane połączenia w trybie gorącej linii 

 
A. Odpowiadasz za stan zapasów w firmie i najczęściej dzwonisz do magazynu na numer 345 67 89. Możesz założyć sobie „gorącą linię” do magazynu, 

wybierając poniższą sekwencję: 
 
∗ 53 ∗ 3456789 # 

 
Poprawne zamówienie usługi zostaje potwierdzone zapowiedzią: 
 „Usługa została przyjęta”.  
 

Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została zamówiona.  
 

 
Sygnał dźwiękowy i zapowiedź o treści ,,Usługa nnie może być zrealizowana” otrzymasz w przypadku gdy: 
 

- podałeś zły numer 
- wcześniej włączono ,,gorącą linię” na inny numer 

1.10.2 Sprawdzenie usługi fdc   LH DT ∗#sc[∗nr]# IND BT RH 

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy : 

 

∗ # 5 3 #  lub 

∗ # 5 3 ∗ numer #  
 

numer – numer wyznaczony przez abonenta, z którym mają być zestawiane połączenia w trybie gorącej linii. 
 
 
 
 
 

 

))))  

 

 

 

))))  
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A. Możesz sprawdzić, czy automatyczne połączenia odbywają się w trybie „gorącej linii”, wybierając poniższą sekwencji: 
 
∗# 53 # 

 
 

B. Mo¿esz sprawdzić, czy automatyczne połączenia odbywają się do magazynu na numer „gor¹cej linii” 345 67 89, wybieraj¹c poni¿sz¹ sekwencji: 
 

∗# 53 ∗ 3456789 # 
 

Nadana zostanie odpowiednia zapowiedź: 
- „Usługa aktywna ” informująca czy zamówiono ,,gorącą linię” z podanym numerem 
- „Usługa wyłączona” w przeciwnej sytuacji 
 

Odłóż słuchawkę telefonu.  

  

1.10.3 Wyłączenie usługi fdc 

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy: 

# 5 3 #  
 
Potwierdzeniem wyłączenia usługi jest zapowiedź: 
 
„Usługa wyłączona”.  
 

Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została wyłączona. 
 

1.10.4 Testowanie usługi fdc 

Istnieje możliwość wykonania testowania włączonej usługi poprzez zainicjowanie jej realizacji . 

1.10.5 Powiązania z innymi usługami 

• Jeżeli usługa OCB-UC jest włączona, to podczas włączania usługi FDC nie jest kontrolowane, czy rejestrowany numer gorącej linii jest objęty ograniczeniem. 
Sprawdzenia realizacji określonego ograniczenia można wykonać przez podniesienie słuchawki. Jeżeli usługa OCB-UC nie pozwala na połączenie z numerem gorącej 
linii, to połączenie nie dojdzie do skutku. Abonent otrzyma sygnał dźwiękowy i zapowiedź „Połączenie niedozwolone” . 

1.10.6 Opłaty 

Zamówienie, wyłączenie lub weryfikacja stanu usługi są bezpłatne. Abonęci ponoszą jedynie opłaty za realizację połączeń telefonicznych w wysokościach zgodnych z 
posiadanymi abonamentami  

1.11 Dynamiczne ograniczenie połączeń wychodzących (OCB-UC) (ANG.oUTGOING cALL bARING uc) 

Abonent centrali może samodzielnie (dynamicznie) ograniczyć możliwość przeprowadzania wszystkich ( z wyjątkiem służb specjalnych ) lub niektórych połączeń wychodzących 
z jego aparatu. Blokada zabezpieczona jest prywatnym hasłem abonenta ( patrz Zmiana hasła ).  

 
Dostępne są następujące zakresy ograniczeń  :    (cyfra oznacza zakres ograniczeń połączeń wychodzących) 
 

0 –  brak ograniczeń, usługa wyłączona; 
1 –  zakaz realizacji połączeń międzynarodowych - numery rozpoczynające się na 00...; 
2 –  zakaz realizacji połączeń krajowych - numery rozpoczynające się na 0... (rozmowy międzymiastowe, audiotekstowe, połączenia informacyjne); 
3  –  zezwolenie tylko na połączenia lokalne; 
4 –  zezwolenie tylko na połączenia z numerami alarmowymi zaczynającymi się od 99...; 
5 –  zezwolenie tylko na połączenia z numerami zaprogramowanymi w systemie wybierania za pomocą numerów skróconych i gorącej linii ; 

 
Zakres ograniczeń od  0 do 5 
 
Uruchomienie zamówionej usługi następuje podczas próby wybrania zabronionego numeru. Nadany zostanie sygnał dźwiękowy i komunikat „Połączenie niedozwolone”. 
Włączenie usługi nie ma wpływu na połączenia przychodzące do osoby zamawiającej.  

1.11.1 Włączenie usługi ocb-uc 

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy : 

∗ 3 4 ∗ H H H H ∗ O #
 

 
 
HHHH – Twoje prywatne hasło (4 cyfry), 
 
O – żądany zakres ograniczenia połączeń wychodzących (zakres od 0-5) 
 

 

))))  

 

 

))))  
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A. Jeżeli obawiasz się, że Twoje małe dzieci mogą próbować dzwonić np. na numery ukazujące się w reklamach, to możesz zabronić wykonywania 
połączeń krajowych (O=2). Wybierz następującą sekwencję (zakładając, że Twoje prywatne hasło to 7389 ) Hasło pierwotne 1234 

 
∗ 34 ∗ 7389 ∗ 2 # 

 
Poprawne zamówienie usługi zostaje potwierdzone zapowiedzią: 
„Usługa została przyjęta”.  
 
 

 
 

Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została poprawnie zamówiona.  
 
 
 

Jeżeli podałeś ograniczenie spoza dostępnego zakresu ( 0÷5 ), usłyszysz sygnał zajętości . 

1.11.2 Sprawdzenie usługi ocb-uc   

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy : 

∗ # 3 4 ∗ O #  
 
O  – zakres ograniczenia połączeń wychodzącyc (tj. 0 = brak ograniczeń). 
 

Nadana zostanie odpowiednia zapowiedź: 
- „Usługa aktywna ”      informująca o tym, że usługa jest zamówiona, 
- „Usługa wyłączona”  informuje, że usługa jest wyłączona. 
 

Odłóż słuchawkę telefonu. 

1.11.3 Wyłączenie usługi ocb-uc  

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy : 

# 3 4 ∗ H H H H #  

Potwierdzeniem wyłączenia usługi jest zapowiedź „Usługa wyłączona”.  

Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została wyłączona. 
 
UWAGA !!! 

 
PO WYZEROWANIU HASŁA PRZEZ OPERATORA CENTRALI POŁĄCZENIA WYCHODZĄCE NIE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM  ( 0 – BRAK 
OGRANICZEŃ ). NIEZALEŻNIE OD ZAKRESU OGRANICZENIA POŁĄCZEŃ WYCHODZĄCYCH, ZAWSZE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA SIĘ Z 
NUMERAMI ALARMOWYMI TYPU POLICJA, POGOTOWIE , STRAŻ POŻARNA ORAZ INNYMI USTAWIONYMI W CENTRALI JAKO NUMERY 
ALARMOWE  ( 99... ) . 

1.11.4 Testowanie usługi ocb-uc  

Istnieje możliwość wykonania testowania aktywnej usługi poprzez wybranie numeru telefonicznego lub procedury sterującej, które powinny być zablokowane. 

1.11.5 Powiązania z innymi usługami 

• Włączona usługa AD jest obsługiwana zgodnie z ograniczeniami połączeń wynikającymi z włączonej usługi OCB-UC. 
• Jeżeli usługa OCB-UC została włączona po włączeniu usługi CFB, to przenoszenia wywołań odbywają się bez ograniczeń (w przypadku zajętości abonenta), na numer 

wyznaczony przez usługę CFB.  
Jeżeli usługa OCB-UC została włączona przed włączeniem usługi CFB, to przenoszenie wywołań nie może zostać zarejestrowane na wyznaczony numer, który jest 
objęty ograniczeniem połączeń przez usługę OCB-UC. 

• Jeżeli usługa OCB-UC została włączona po włączeniu usługi CFNR, to przenoszenia wywołań odbywają się bez ograniczeń (w przypadku nieobecności abonenta), na 
numer wyznaczony przez usługę CFNR.  
Jeżeli usługa OCB-UC została włączona przed włączeniem usługi CFNR, to przenoszenie wywołań nie może zostać zarejestrowane na wyznaczony numer, który jest 
objęty ograniczeniem połączeń przez usługę OCB-UC. 

• Jeżeli usługa OCB-UC została włączona po włączeniu usługi CFU, to przenoszenia wywołań odbywają się bez ograniczeń, na numer wyznaczony przez usługę CFU.
  
Jeżeli usługa OCB-UC została włączona przed włączeniem usługi CFU, to przenoszenie wywołań nie może zostać zarejestrowane na wyznaczony numer, który jest 
objęty ograniczeniem połączeń przez usługę OCB-UC. 

• Włączona usługa FDC jest obsługiwana zgodnie z ograniczeniami połączeń wynikającymi z włączonej usługi OCB-UC. 

1.11.6 Opłaty 

Zamówienie, wyłączenie lub weryfikacja stanu usługi są bezpłatne. Abonęci ponoszą jedynie opłaty za realizację połączeń telefonicznych w wysokościach zgodnych z 
posiadanymi abonamentami  

. 

 

 

))))  

 

 

))))  

 

!
 

))))
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1.12 Zmiana hasła 

Każdy abonent centrali może zaprogramować (zarejestrować) czterocyfrowe, prywatne hasło. Zabezpiecza ono przed nieupoważnionym wykonaniem niektórych usług . 
Pierwotnie hasło użytkownika tworzą cyfry 1234. Zaleca się, aby każdy abonent centrali zmienił swoje hasło. Jeżeli abonent zapomni własne hasło, to powinien 
skontaktować się z operatorem centrali. Operator wyzeruje hasło lub wprowadzi na życzenie abonenta nowe hasło. 
 

1.12.1 Zmiana hasła 

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy: 

∗ 0 0 ∗ H H H H ∗ h h h h ∗  

h h h h #  
 

HHHH  – Twoje stare hasło (4 cyfry), (pierwotne haso to ,,0000”) 
 
hhhh – Twoje nowe hasło (4 cyfry) powtórzone dwukrotnie w celu wyeliminowania ewentualnej pomyłki. 
 
Zmiana hasła zostaje potwierdzone zapowiedzią  
„Usługa została przyjęta”.  
 

 

Odłóż słuchawkę telefonu. Hasło zostało zmienione.  
 

 
Jeżeli błędnie wprowadzisz stare hasło lub powtórzenie nowego hasła jest niezgodne z pierwszym wzorcem, to usłyszysz sygnał dźwiękowy i zapowiedź „Usługa nie może 
być zrealizowana”  

 
UWAGA !!! 

POCZĄTKOWO ORAZ PO WYZEROWANIU PRZEZ OPERATORA CENTRALI HASŁO PRZYJMUJE ZAWSZE WARTOŚĆ 0000. ZEROWANIE HASŁA 
W CENTRALI POWODUJE TAKŻE WYŁĄCZENIE USŁUGI OGRANICZENIE POŁĄCZEŃ WYCHODZĄCYCH. HASŁO MOŻE WYZEROWAĆ 
OPERATOR NA ŻYCZENIE ABONENTA.

 

))))  

 

!
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2. USŁUGI DODATKOWE STERUJĄCE POŁĄCZENIAMI DLA ZAMKNIĘTEJ GRUPY UŻYTKOWNIKÓW I CENTRALEK VIRTUALNYCH 

W centrali w trakcie rozmowy można korzystać z usług dodatkowych, sterujących połączeniem z wieloma uczestnikami. Ich uruchomienie wymaga 

naciśnięcia klawisza ,, Flash ”  ( tj. przerwy kalibrowanej, po którym podstawiony zostanie sygnał zgłoszenia ), a następnie klawisza z jedną cyfrą lub tylko 

klawisza Flash F”. W zależności od usługi uruchomienie następuje w czasie zestawiana, trwania połączenia lub bezpośrednio po jego zakończeniu. 
 
Przykładowo usługę : 

- ,,Powrót do połączenia” jej wykonanie jest zależne od stanu połączenia, naciskająć klawisz Flash  lub klawisz Flash  z cyfrą 1  

- ,,Zawieszenie połączenia” wymaga naciśnięcia klawisza Flash , a następnie klawisza z cyfrą 2  w czasie trwania połączenia. 

- ,,Dobieranie do konferencji” po wykonaniu procedury aktywacji usługi, wykonuje się poprzez naciśnięcie klawisza Flash  lub klawisza z 

cyfrą 2  cyfr numeru kolejnego uczestnika 
 
Usługi CONF, CW i MCID są realizowane w trakcie trwania połączenia, ale żeby z nich skorzystać należy uprzednio je zamówić. Ich opis znajduje się w 
powyżej. 
 

Usługi dodatkowe sterujące połączeniami i ich procedury 
Lp. Nazwa usługi F, R Cyfry Procedury sterujące 

   Tonowe  
1 Odrzucenie połączenia przychodzącego 

Odrzucenie zawieszonego połączenia 
TAK 0 F DT 0 

2 Powrót do połączenia w stanie wywołania 
Powrót do połączenia w stanie zajętości 
Zakończenie aktualnego połączenia i odebranie nowego lub powrót do 
zawieszonego połączenia 

TAK 
TAK 
TAK 

1 
1 
1 

RT - F DT 1 
BT - F lub F DT 1 
F DT 1 

3 Zawieszenie połączenia 
Zawieszenie aktualnego połączenia i odebranie nowego połączenia 
Przełączanie między połączeniami 

TAK 2 F DT 2 

4 Połączenie informacyjne (odrzucenie zawieszonego, zakończenie 
aktualnego lub przełączanie między połączeniami) 

TAK 0, 1, 2 F DT 0, F DT 1, F DT 2 

5 Sterowanie połączeniem oczekującym (odrzucenie, odebranie lub 
zawieszenie nowego połączenia, przełączanie) 

TAK 0, 1, 2 F DT 0, F DT 1, F DT 2 

6 Powrót do konferencji 1) 
Dobieranie uczestników do konferencji 1) 

TAK 
TAK 

1 
2 

BT, IND - F lub 1 
F DT lub 2 DT 

7 Połączenie trójstronne 1) 
Sterowanie połączeniem trójstronnym 

TAK 
TAK 

3 
0, 1, 2, 4 

F DT 3 
F DT 0, F DT 1, F DT 2, F DT 4 

8 Przekazanie połączenia 1) TAK 4 F DT 4 
9 Rejestracja wywołania złośliwego (MCID) TAK – F DT RH 

F DT∗39# IND 
10 Wykonywanie procedury włączenia, sprawdzenia lub wyłączenie usługi w 

czasie trwania połączenia 
TAK – F DT ∗sc (∗#sc, #sc)∗ parametr 1∗....∗ 

parametr n# IND  
 
Przy opisie procedur roboczych zastosowano następujące skróty : 

 
BT – sygnał zajętości  (Busy Tone), 
DT – sygnał zgłoszenia centrali  (Dial Tone), 
F lub R – przywołanie rejestru klawiszem Flash , R lub widełkami aparatu, 
IND – sygnał informacyjny lub zapowiedź słowna (w konferencji 3 krótkie tony), 
LH – podniesienie słuchawki (Lift Handset), 
RH – odłożenie słuchawki (Replace Handset), 
RT – zwrotny sygnał wywołania , 
SC – kod formatu znakowego usługi (Service Code), 
∗ , # – znak gwiazdki, znak krzyżyka. 

 

Wciśnięcie klawisza ,, Flash ” lub klawisza ,,  R ” (Register Recall) spełniającego tą samą funkcję może być zastąpione krótkim (maks. 0,5s) 
naciśnięciem na widełki aparatu (Hook Switch). 

2.1 Zawieszenie połączenia (CH) (ANG. cALL hOLD) 

W zależności od uprawnień nadawanych przez operatora centrali, można zawieszać zarówno połączenia przychodzące i wychodzące (inicjowane przez nas). 
Z zawieszenie połączenia korzystasz gdy zamierzasz : 
 

• przyjąć połączenie oczekujące , 
• zestawić nowe połączenie (np. w celu wykonania połączenia trójstronnego, przekazania zawieszonego połączenia nowemu abonentowi, 

wykonania połączenia informacyjnego). 
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2.1.1 Zawieszenie połączenia w trakcie trwającego połączenia 

 
Etap Akcja abonenta Reakcja systemu 

1 
Naciśnij klawisz Flash  

 

2  Usłyszysz sygnał ciągły 
3 

W ciągu 6 sekund 1.) naciśnij klawisz 2  
 

4  Dotychczasowe połączenie zostanie zawieszone – 
czekający abonent usłyszy zapowiedź ,,Proszę 
czekać będzie rozmowa”. Zostaniesz połączony z 
abonentem oczekującym lub  przez 10-12 sekund 
będziesz słyszał ciągły sygnał zgłoszenia centrali 2.) 

 
Jeżeli nowe połączenie nie może zostać zestawione to po odpowiednim czasie powrócisz do zawieszonego połączenia. Powrót możesz przyspieszyć 

naciskając klawisz Flash  ,a po usłyszeniu sygnału ciągłego klawisz 1  lub tylko klawisz Flash  ( patrz punkt następny powrót do połączenia). 
 

Korzystanie z usługi dodatkowej wymaga przydzielenia dostępu (uprawnień) przez operatora centrali. Uzyskuje się dostęp do zawieszania połączeń 
przychodzących lub przychodzących i wychodzących. 

2.1.2 Opłata  

Opłata za korzystanie z usługi może być pobierana jednorazowo za jej udostępnienie, miesięcznie na zasadzie abonamentu lub każdorazowo w momencie 
zawieszenia połączenia. Wysokość opłaty określa operator, ustalając liczbę naliczanych jednostek taryfowych. Usługa może być bezpłatna. 

2.2 Powrót do połączenia 

Centrale pozwalają zawieszać trwające połączenia ( patrz punkt Zawieszenie połączenia (CH)), a następnie zestawiać nowe połączenie informacyjne . Nowe 
połączenie może nie zostać zrealizowane, z następujących przyczyn : 
 
• nowy abonent jest nieobecny,  

Otrzymasz zwrotny sygnał wywołania przez czas kontrolny zgłoszenia abonenta wywoływanego ( 180-240 sekund ) lub czas kontrolny nadawania 
sygnału wywołania ( 300-360 sekund ). 

• nowy abonent jest zajęty,   
Otrzymasz sygnał zajętości przez czas kontrolny nadzorujący skrócone wywołanie ( 25 sekund ). 

• niepoprawnie wybrałeś numer nowego abonenta lub jest on nieosiągalny,   
Usłyszysz sygnał dźwiękowy i zapowiedź „Nie ma takiego numeru” ( lub inny ), nadawany przez 25 sekund. 

 
Po upływie każdego z wymienionych czasów automatycznie powrócisz do zawieszonej rozmowy . Powrót do połączenia zawieszonego można przyspieszyć. 
 
W celu natychmiastowego powrotu do zawieszonego połączenia, w przypadku gdy : 

• zawiesiłeś połączenie przychodzące, a wywoływany nowy abonent jest nieobecny , 
• zawiesiłeś połączenie wychodzące, a wywoływany nowy abonent daleki jest nieobecny  

 

naciśnij klawisz Flash
 , a po usłyszeniu sygnału ciągłego klawisz 1 . 

 

W celu natychmiastowego powrotu do zawieszonego połączenia, w przypadku gdy : 
• zawiesiłeś połączenie wychodzące, a wywoływany abonent lokalny jest nieobecny, 
• zawiesiłeś połączenie, a wywoływany abonent jest zajęty (słyszysz sygnał zajętości), niepoprawnie wybrałeś numer docelowego  

 (słyszysz sygnał dźwiękowy i zapowiedź „Nie ma takiego numeru”) lub abonent jest nieosiągalny naciśnij tylko klawisz Flash   

                                                           
1.) Jeżeli nie wybierzesz numeru , to po 6 sekundach (czas kontrolny końca wybierania) powrócisz do rozmowy. 
2.) Jeżeli w tym czasie  nie rozpoczniesz  wybierania numeru nowego abonenta to automatycznie powrócisz do zawieszonego połączenia. 
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2.3 Połączenie informacyjne (Enquiry) 

Usługę tę wykorzystuje się gdy , prowadzisz rozmowę telefoniczną z jednym abonentem i chcesz w tym samym czasie (bez utraty połączenia) nawiązać 
krótką rozmowę z innym abonentem w celu wymiany wymiany informacji (połączenie informacyjne). By wykonać połączenie informacyjnego należy zawiesić 
połączenie poprzez następujące czynności : 
 

Etapy  Reakcja ( stan) Abonenta A Reakcja systemu Reakcja ( stan )Abonenta B 
1 Abonentem A rozmawia z abonentem B   

(A⇔B) 
 Centrala  zestawiła tory akustyczne w polu 
komutacyjnym  

Abonent B rozmawia z abonentem  A  ( B⇔A )  

2 
Wciskasz  klawisz Flash  (chcesz zawiesić 
rozmowę) 

  

3  Abonent A słyszy  
 sygnał ciągły 

 

4 
Wciskasz klawisz 2  

  

5  Połączenie jest zawieszone Abonent B słyszy zapowiedź ,,Proszę czekać 
będzie rozmowa” 

6 Abonent A słyszy  sygnał zgłoszenia przez 10-
12 s w tym czasie powinien wybrać numer 
abonenta C 

  

 
 
W przypadku gdy masz zestawione połączenie informacyjne z aparatu na łączu analogowym to możesz wykonać następujące czynności: 
 
A . prowadzić rozmowę 

(czas zawieszenia połączenia i aktualnej rozmowy nie jest ograniczony) 
 

B.  odłączyć abonenta B, gdy B jest zawieszony 
 
 

Etapy  Reakcja ( stan ) Abonenta A Reakcja ( stan ) Abonenta B Reakcja( stan )Abonenta  C 
1 Abonent A rozmawia z abonentem C 

(A⇔C) 
Abonent B jest zawieszony Abonent C rozmawia z abonentem A  

(C⇔A) 
2 Wciskasz kolejno klawisz 

 
Flash

 następnie 
  0 ∗ 

  

3  Połączenie z abonentem B zostanie odrzucone. 
Abonent B usłyszy sygnał zajętości. 

 

4 Abonent A rozmawia z abonentem C 
(A⇔C) 

 Abonent C rozmawia z abonentem A 
(C⇔A) 

 
 
C.  Odłączyć abonenta C z połączenia informacyjnego 
 
 

Etapy  Reakcja ( stan ) Abonenta A Reakcja ( stan ) Abonenta B Reakcja ( stan )Abonenta C 
1 Abonent A rozmawia z abonentem C  

(A⇔C) 
Abonent B jest zawieszony Abonent C rozmawia z abonentem A  

(C⇔A) 
2 

Wciskasz kolejno klawisze  
Flash

 następnie 
1 ∗ 

  

3   Połączenie abonentów A z C zostaje 
odrzucone. Abonent C otrzymuje sygnał 
zajętości. 

4 Abonent A powraca do rozmowy z abonentem B 
(A⇔B) 

Abonent B rozmawia z abonentem A 
(B⇔A) 

 

 

                                                           
∗  -   Wciśnicie klawisza  Flash spowoduje że  abonent , który to zrobił  usłyszy w słuchawce   sygnał ciągły  . 
∗  -   Wciśnicie klawisza  Flash spowoduje że  abonent , który to zrobił  usłyszy w słuchawce   sygnał ciągły 
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D.  Powracasz do rozmowy z abonentem B przy jednoczesnym zawieszeniu abonenta C. 
 
 

Etapy  Reakcja ( stan ) Abonenta A Reakcja ( stan ) Abonenta B Reakcja ( stan )Abonenta C 
1 Abonent A rozmawia z abonentem C 

(A⇔C) 
Abonent B jest zawieszony Abonent C rozmawia z abonentem A 

(C⇔A) 
2 

Wciskasz kolejno klawisze 
Flash  następnie 2   

  

3   Zawieszone połączenie z abonentem A 
Słyszy zapowiedź ,,Proszę czekać będzie 
rozmowa”  

4 Powracasz do rozmowy z abonentem B 
(A⇔B) 

Powraca do rozmowy z abonentem A 
(B⇔A) 

 

5 

Wciskasz kolejno klawisz 
Flash  następnie 2 ∗ 

  

6  Ponowne zawieszenie połączenia z abonentem 
B. Abonent B słyszy zapowiedź ,,Proszę czekać 
będzie rozmowa” 

   
    1.) 

7 Wracasz do rozmowy z abonentem C 
(A⇔C) 

 Powraca do rozmowy z abonentem A 
(C⇔A) 

 
 
E. Rozłączenie ze strony A (inicjującej połączenie) 
 
 

Etapy  Reakcja ( stan ) Abonenta A Reakcja ( stan ) Abonenta B Reakcja ( stan )Abonenta C 
1 Abonent A rozmawia z abonentem C 

(A⇔C) 
Abonent B jest zawieszony Abonent C rozmawia z abonentem A 

(C⇔A) 
2 Abonent A odkłada słuchawkę    
3  Rozłączenie zawieszonego połączenia Rozłączenie połączenia z abonentem A  

 
 
F.  Rozłączenie ze strony abonenta B (odbierającej połączenie) 
 
 

Etapy  Reakcja ( stan ) Abonenta A Reakcja ( stan ) Abonenta B Reakcja ( stan )Abonenta C 
1 Abonent A rozmawia z  abonentem C 

(A⇔C) 
Abonent B jest zawieszony  Abonent C rozmawia z abonentem A  

(C⇔A) 
2   Abonent C odkłada słuchawkę 

Zerwanie połączenia z abonentem A 
3 Powrót do połączenia z abonentem B 

(A⇔B) 
Powrót do połączenia z abonentem A 

(B⇔A) 
 

 
 

Korzystanie z usługi dodatkowej wymaga przydzielenia dostępu (uprawnień) przez operatora do usługi Zawieszania połączenia (przychodzącego 
lub przychodzącego i wychodzącego). 

Jeżeli nie posiadasz uprawnień do wykonania usługi, to połączenie informacyjne nie zostanie wykonane . 

2.3.1 opłata 

Zamówienie, wyłączenie lub weryfikacja stanu usługi są bezpłatne. Abonęci ponoszą jedynie opłaty za realizację połączeń telefonicznych w wysokościach 
zgodnych z posiadanymi abonamentami  

                                                           
1.)  Można  tak  przełączać  się  wielokrotnie 
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2.4 Połączenie  trójstronne  (3pty) (ANG. THREE pARTY cONFERENCE sERVICE) 
 
Zestawienie połączenia trójstronnego, tzn. rozmowę w której jednocześnie uczestniczą trzy osoby jest możliwe w centrali 3450/M. 
 
Chcąc zestawić połączenie trójstronne najpierw połącz się z pierwszym rozmówcą: 
 
1. Zestaw (Abonent A) to połączenie z abonentem B 
2. Zawieś to połączenie (A ≠ B) (Patrz punkt Zawieszenie Połączenia) 
3. Wybierz numer docelowy telefonu abonenta C, 
 
w przypadku gdy : 

– Nie wybrałeś numeru 
– Numer wybrałeś niepoprawnie 
– Abonent nie zgłasza się, jest zajęty 

 

Wrócisz do połączenia z abonentem  B .Powrót można przyśpieszyć naciskając klawisz Flash  i później klawisz 1  lub tylko klawisz  
Flash

. 
 

4. Po nawiązaniu połączenia z abonentem C wciśnij Flash  a po usłyszeniu sygnału ciągłego wciśnij klawisz  3  (spowoduje to dołączenie 
do rozmowy abonenta B dotychczas zawieszonego). 

5. Zestawiłeś połączenie trójstronne abonentów A, B, C. 
 
Jeżeli abonent A (inicjujący połączenie trójstronne) odłoży słuchawkę to pozostali abonenci usłyszą sygnał zajętości. 
Jeżeli w trakcie połączenia trójstronnego abonent B lub abonent C odłoży słuchawkę to ciągle dwóch pozostałych abonentów się słyszy . 

Jeżeli rozmawiasz z dwoma abonentami jednocześnie i korzystasz z aparatu na łączu analogowym to możesz wykonać następujące czynności : 
 

A. Prowadzić nadal rozmowę – czas połączenia trójstronnego nie jest ograniczony 
B. Rozłączyć pierwszego abonenta (Abonenta B) 
 

Etapy  Reakcja ( stan ) Abonenta A Reakcja ( stan ) Abonenta B Reakcja ( stan ) Abonenta C 
1 Abonent A rozmawia z abonentem B i 

abonentem C 
Abonent B rozmawia z abonentem A i 
abonentem C  

Abonent C rozmawia z abonentem B i 
abonentem A 

2 
Wciśka kolejno klawisz Flash  następnie 

 0  ∗ 

  

3  Rozłączenie abonenta B z abonentem A. 
Abonent B usłyszy sygnał zajętości 

 

4 Abonent A rozmawia z abonentem C 
(A⇔C) 

 Abonent C rozmawia z abonentem A 
(C⇔A) 

 
 
C. Rozłączenie drugiego abonenta (abonenta C) 
 

Etapy  Reakcja ( stan ) Abonenta A Reakcja ( stan ) Abonenta B Reakcja ( stan ) Abonenta C 
1 Abonent A rozmawia z abonentem B i 

abonentem C 
Abonent B rozmawia z abonentem A i 
abonentem C  

Abonent C rozmawia z abonentem B i 
abonentem A  

2 
Wciśka kolejno klawisz Flash  następnie 

1  ∗ 

  

3   Rozłączenie abonenta C z abonentem A. 
Abonent C usłyszy sygnał zajętości 

4 Abonent A rozmawia z abonentem B  
(A⇔B) 

Abonent B rozmawia z abonentem A 
(B⇔A) 

 

 
D. Zawieszenie abonenta C 
 

Etapy  Reakcja ( stan ) Abonenta A Reakcja ( stan ) Abonenta B Reakcja ( stan ) Abonenta C 
1 Abonent A rozmawia z abonentem B i 

abonentem C 
Abonent B rozmawia z abonentem A i 
abonentem C  

Abonent C rozmawia z abonentem B i 
abonentem A  

2 
Wciśka kolejno klawisz  Flash

 następnie 

2  ∗ 

  

3   Zawieszenie połączenia abonenta A z 
abonentem C .Abonent C słyszy zapowiedź 
,,Proszę czekać będzie rozmowa” 

4 Abonent A rozmawia z abonentem B 
(A⇔B) 

Abonent B rozmawia z abonentem A 
(B⇔A) 

 

 
 

                                                           
∗ - Wciśnicie klawisza  Flash spowoduje że  abonent , który to zrobił  usłyszy w słuchawce   sygnał ciągły 
∗ - Wciśnicie klawisza  Flash spowoduje że  abonent , który to zrobił  usłyszy w słuchawce   sygnał ciągły 
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E. Zawieszenie abonenta B (powrót do stanu sprzed połączenia trójstronnego) 
 

Etapy  Reakcja ( stan ) Abonenta A Reakcja ( stan ) Abonenta B Reakcja ( stan ) Abonenta C 
1 Trójpołączenie. 

 Abonent A rozmawia z abonentem B i C 
Abonent B rozmawia z abonentami A i C  Abonent C rozmawia z abonentem B i 

abonentem A  
2 

Wciśka kolejno klawisz Flash  następnie 

 3  ∗ 

  

3  Zawieszenie połączenia abonenta A z 
abonentem B. Abonent B słyszy zapowiedź 
,,Proszę czekać będzie rozmowa” 

 

4 Abonent A rozmawia z abonentem C 
(A⇔C) 

 Abonent C rozmawia z abonentem A 
(C⇔A) 

 
Po zawieszeniu jednego z rozmówców (podpunkt D) abonent może wykonać następujące czynności : 
 
F. rozmowę zawieszoną odrzucić 
 

Etapy  Reakcja ( stan ) Abonenta A Reakcja ( stan ) Abonenta B Reakcja ( stan ) Abonenta C 
1 Abonent A rozmawia z abonentem B Abonent B rozmawia z abonentem A Abonent C jest zawieszony słyszy zapowiedź 

,,Proszę czekać będzie rozmowa “ 
2 

Wciśka kolejno klawisz Flash
 następnie 

 0  
∗ 

  

3   Rozmowa zostaje odrzucona, Abonent C 
usłyszy sygnał zajętości 

4 Abonent A rozmawia z abonentem B  
(A⇔B) 

Abonent B rozmawia z  abonentem A  
(B⇔A) 

 

 
 
G. Aktualnie prowadzona rozmowa zostaje odrzucona i powraca do zawieszonego połączenia 
 
 

Etapy  Reakcja ( stan ) Abonenta A Reakcja ( stan ) Abonenta B Reakcja ( stan ) Abonenta C 
1 Abonent A rozmawia z abonentem B Abonent B rozmawia z abonentem A Abonent C jest zawieszony słyszy zapowiedź 

,,Proszę czekać będzie rozmowa “ 
2 

Wciśka kolejno klawisz Flash
 następnie 

1  ∗ 

  

3  Rozmowa abonenta B z A zostaje odrzucona i 
abonent B słyszy sygnał zajętości 

 

4 Abonent A rozmawia z abonentem C 
(A⇔C) 

 Abonent C rozmawia z  abonentem A  
(A⇔C) 

 
H. Aktualna rozmowa zostaje zawieszona, a przywrócona  zostaje rozmowa zawieszona 
 

Etapy  Reakcja ( stan ) Abonenta A Reakcja ( stan ) Abonenta B Reakcja ( stan ) Abonenta C 
1 Abonent A rozmawia z abonentem B 

(A⇔B) 
Abonent B rozmawia z abonentem  A 

(B⇔A) 
Abonent C jest zawieszony słyszy zapowiedź 
,,Proszę czekać będzie rozmowa“ 

2 
Wciśka  kolejno  klawisz Flash

 

następnie 2  ∗ 

  

3 Abonent A rozmawia z  abonentem  C 
(C⇔A) 

Rozmowa abonenta B z A zostaje zawieszony . 
Abonent B słyszy ,,Proszę czekać będzie 
rozmowa“ 

Abonent C rozmawia z abonentem A  
(C⇔A) 

 

                                                           
 
∗ - Wciśnicie klawisza  Flash spowoduje że  abonent , który to zrobił  usłyszy w słuchawce   sygnał ciągły 
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I. Powrót do trójpołączenia 
 

Etapy  Reakcja ( stan ) Abonenta A Reakcja ( stan ) Abonenta B Reakcja ( stan ) Abonenta C 

1 Abonent A rozmawia z abonentem B 
(A⇔B) 

Abonent B rozmawia z  abonentem A 
(B⇔A) 

Abonent C jest zawieszony słyszy zapowiedź 
,,Proszę czekać będzie rozmowa“ 

2 Wciśka kolejno klawisz 

 Flash
 następnie 

 3  ∗ 

  

3 Abonent A rozmawia z abonentami B i C 
(B⇔A⇔C) 

Abonent B rozmawia z abonentami A i C 
(A⇔B⇔C) 

Abonent C rozmawia z abonentami A i B 
(A⇔C⇔B) 

 
J. Zawieszona rozmowa zostanie przekazana do abonenta z którym aktualnie rozmawiasz 
 

Etapy  Reakcja ( stan ) Abonenta A Reakcja ( stan ) Abonenta B Reakcja ( stan ) Abonenta C 
1 Abonent A rozmawia z abonentem B Abonent B rozmawia z abonetem A Abonent C jest zawieszony słyszy zapowiedź 

,,Proszę czekać będzie rozmowa“ 
2 Wciśka kolejno klawisz  

 Flash
 następnie 

 4   ∗ 

  

3 Otrzymuje sygnał zajętości Abonent B rozmawia z abonentem C 
(B⇔C) 

Abonent C rozmawia z abonentem B 
(C⇔B) 

 
Użytkownik portu cyfrowego DSS1 usługę dodatkową Połączenie trójstronne może wykonać przy pomocy procedury sterującej ISDN. Proces realizacji usługi 
przez abonentów ISDN nie jest zawarty  w tym opisie .Korzystanie z usługi dodatkowej wymaga przydzielenia dostępu (uprawnień) przez operatora 
centrali. Jeżeli nie posiadasz uprawnień do wykonania usługi, to połączenie trójstronne nie zostanie wykonane. 

2.4.1 Opłaty 

Zamówienie, wyłączenie lub weryfikacja stanu usługi są bezpłatne. Abonęci ponoszą jedynie opłaty za realizację połączeń telefonicznych w wysokościach 
zgodnych z posiadanymi abonamentami 
 

                                                           
∗ - Wciśnicie klawisza  Flash spowoduje że  abonent , który to zrobił  usłyszy w słuchawce   sygnał ciągły 
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3. Usługi IVR system automatycznych zapowiedzi i menu otwarcia sieci klienta.  
 
Proponujemy państwu możliwość aranżowania na życzenie systemu automatycznego menu firmowego i zaawansowanych usług automatycznych oto 
przykładowy Algorytm IVR  „Tekst kursywą wypowiada lektor o głosie męskim” 
 
Algorytmy budowane są przez klienta i mogą być bardzo rozbudowane. Algorytmy mogą służyć np. wsparci sprzedaży lub obsłudze serwisowej klientów. W 
takich wypadkach można kreować menu z opcjami wyboru działów lub tematów rozmowy. Wszystkie usługi IVR mogą współpracować z „call center 
„umożliwiającym budowanie odpowiedniej liczby stanowisk konsultantów oraz kolejkowanie rozmów przychodzących  
 
 
 
 
 
 
 
     NIE 
 
 
 
 
    TAK   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algorytm IVR Numery personalne AMW Gdynia 
 
 
 
3.1 Opłaty  
 
Opłaty za wdrożenie usługi zależą od złożoności zadania, kosztów lektora i licencji, kosztów przygotowania jak również czasu potrzebnego do wykonania 
aranżacji i testów. Szczegółowe wyliczenie opłaty następuje po otrzymaniu scenariusza od klienta.  
 
 
 

Numer 712xxxx   
 START 

Weryfikacja 
Godz.  8.00-16.00 

dni robocze 

Witamy w …………… informujemy, że pracujemy od 
poniedziałku do piątku w godzinach od ………… do ……… 
 
Welcome in to the ………………… we are working Monday to 
Friday from ……………….. am to ……………. pm.    
 
Mogą Państwo nagrać wiadomość lub wysłać fax po 
sygnale. If You like You can keep massage or send 
fax. 
 

Witamy w ........................... 
        
       Dział ..............          – wciśnij 1 
 
       Dział ..............  - wciśnij 2 
 
       Dział ..............  - wciśnij 3 
 
       Aby wysłać fax wciśnij 4  
 
       For english Press 9  
 
 lub poczekaj na zgłoszenie  
 

AKCJA : 
 
Identyfikacja fax-u lub nagranie wiadomości 
głosowej. 
 
Przekazanie fax-u lub wiadomości na skrzynkę  
………………@................com.pl 

2 

3 

4 

1 
AKCJA :  Dzwonienie równoległe  712xx10 i  712xx07  
 Dołączenie numeru  712xx09   po 15 sek 

AKCJA :  Kolejna inna zapowiedz IVR 

AKCJA :  Kolejka połączeń do numerów końcowych ……………………. 
 Połączenia rotacyjne 

AKCJA :  odebranie fax-u  
 Wysyłka na emial :   ……………………@.............com.pl  i  ………. 

zapowiedż :  Welcome in to ……………………. 
AKCJA : Dzwonienie   712xx20 
 Dołączenie numeru  712xx21   po 15 sek 

9 

AKCJA :  Dzwonienie sekretariatu   ………. 

STOP 

mailto:@................com.pl
mailto:@.............com.pl
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4. Numery personalne 
 
Numery personalne to usługa umożliwiające łatwe zarządzanie kontaktami i połączeniami przychodzącymi do abonentów. Głównym zadaniem usługi jest 
umożliwienie naszym kontrahentom rozmowy z nami zgodnie z naszymi preferencjami. Jednocześnie nasi klienci i znajomi otrzymują wyłącznie jeden numer 
pod którym mogą się z nami porozumieć. Dodatkowo jeżeli nie będziemy osiągalni lub jeżeli nasze godziny pracy się zakończyły otrzymamy w wiadomości e-
mail załącznik plik *.wav, który będzie zawierał pozostawioną dla nas wiadomość.   
 
Przykładowa konfiguracja numerów personalnych: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przykładowa tabela numerów personalnych: 
 

 
4.1 Opłaty  
 
Opłaty za wdrożenie usługi zależą od ilości kont i złożoności zadania, kosztów lektora. Szczegółowe wyliczenie opłaty następuje po konsultacji z klientem. 
Usługa może być dodana do IVR.  
 
 
5. Usługi fax to e-mail   Odbieranie fax-ów i przesyłanie ich do skrzynek poczty elektronicznej.  
 
Zamówienie usługi umożliwia odbiór dokumentów nadawanych z urządzeń tele-faxowych bez konieczności posiadania telefax-u. Realizacja usługi polega na 
tym, że każdy abonent sieci Epoka otrzymuje na życzenie dodatkowy bezpłatny numer telefonu, który umożliwia odbieranie dokumentów nadawanych 
telefaxem i przesyłanie ich na skrzynkę pocztową abonenta. Abonent musi zamówić usługę i wskazać adres e-mail ( poczty elektronicznej ) na który mają być 
wysyłane otrzymane wiadomości.  
 
Algorytm działania usługi : 
 
 
Usługa przyjazna środowisku naturalnemu  
Ogranicza zużycie papieru i ilości drew ! 
 
 
 
 
 
5.1 Opłaty 
   
Usługa dostępna jest dla wszystkich abonentów sieci EPOKA bezpłatnie  
 

NUMER 
PERSONALNY IMIĘ NAZWISKO STANOWISKO Telefon biurowy Adres e-mail Telefon2 lub Voip Telefon komórka 

712 XX XX JAN KOWALSKI  712xx00 jan@..............pl  0 603 xxx xxx 

712 XX X1 KRZYSZTOF KWIATKOWSKI  712xx01 …………..@........... .com 58 712 32 xx 0 695 xxx xxx 

712 XX X2 NOWAK JAN 712xx01    

……. ……. ……. ……. ……. ……. 

Numer personalny   712 xx xx  
START 

AKCJA :  Dzwonienie telefon biurowy  
 Dołączenie numeru 2 lub VOIP po 5   sek 
 Dołączenie komórka   po 20 sek 
 
Po 30 sek. Informacja „Nie mogę odebrać tego połączenia 
proszę nagrać wiadomość” lub inna 
 
Akcja :  Nagranie wiadomości i wysłanie na email 
użytkownika 

Weryfikacja 
Godz.  7.30-

15.30 
dni robocze 

Informacja : Informujemy, iż pracujemy od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 mogą Państwo nagrać 
wiadomość po sygnale  
Akcja Nagranie wiadomości i wysłanie na 

email 

Numer fax-owy 712 3x xx  
START 

AKCJA :  odebranie połączenia i wiadomości fax-owej. 
 
AKCJA :  przesłanie odebranej wiadomości jako 
załącznik PDF na adres e-mail wskazany przez 
abonenta.  

STOP 

mailto:jan@..............pl
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6. Połączenia VOIP   Dodatkowe numery telefonu z opcją realizacji połączeń głosowych w sieci transmisji danych IP. 

Telefonia VoIP ( VoIP ang. Voice over Internet Protocol – technologia cyfrowa umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub 
dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana "telefonią internetową") jest telefonią nowej generacji polegająca na wykorzystaniu 
ogólnodostępnej sieci Internet zamiast zwykłych linii telefonicznych. Wykorzystując infrastrukturę sieci IP ( np. Internet ) telefonia VoIP łączy technologie 
telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci komputerowych umożliwiając jednoczesną transmisję danych, połączenia głosowe, funkcje przenoszenia połączeń 
czy też prezentacji danych osoby dzwoniącej.  

To najwygodniejszy i najszybszy sposób komunikacji, który zadowoli nawet najbardziej wymagających. Jednakże telefonia voip na pewne ograniczenia 
polegające na braku gwarancji jakości jak również niemożności transmisji danych przez urządzenia modemowe. Nasi klienci otrzymują możliwość korzystania 
z Usług Voip w miejscach w których nie posiadamy własnych linii telekomunikacyjnych. W ramach abonamentu można mieć do 10 numerów VOIP co pozwala 
na zainstalowanie telefonu u swoich bliskich czy też na własnych aparatach mobilnych w miejscu pracy itp. Ponieważ wszystkie połączenia po naszej sieci są 
bezpłatne korzystanie z usługi daje możliwość wygodnej komunikacji która wewnątrz naszej sieci jest bezpłatna.  

Nowością jest wykorzystanie usługi voip do implementacji w sieci telefonii komórkowej. Dzięki skojarzeniu usługi voip z telefonią w naszej sieci i numerem 
osobistym mogą być Państwo również być osiągalni poza domem pod własnym numerem telefonu. 

Usługa jest również bardzo wygodna jeżeli potrzebujemy komunikować się z terminalami VOIP poza polską. Znacznie obniża to koszty połączeń a w wypadku 
połączeń do zakresów numeracji Epoka jest bezpłatne.  

W celu skorzystania z usługi VOIP w telefonii komórkowej należy mieć aparat posiadający funkcję VOIP sip. Proponujemy telefony komórkowe Nokia Serii E 
oto przykładowe modele aparatów : E 51, E 61, E 61i, E 65, E70, E90 communicator  

W celu skonfigurowania usług telefoni internetowej w telefonie komórkowym należy wprowadzić odpowiednie ustawienia konfiguracyjne. Dla telefonów NOKIA 
serii E przedstawiamy konfigurację w oparciu o telefon E90  
 
1) Przechodzimy do głównego Menu aparatu  

 
Wybieramy i otwieramy narzędzia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) W menu Narzędzia 
 
Wybieramy i otwieramy Ustawienia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) W menu Ustawienia  
 
Wybieramy i otwieramy Połączenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) W menu Połaczenia  
 
Należy pamiętać o konieczności ustawienia wszystkich punktów 
dostępu do sieci internet które będziemy używać do połączeń z 
telefonu internetogego. W niekturych aparatach serii E możemy 
zdefiniować grupy punktów dostępowych.  
 
Następnie wybieramy i otwieramy Ustawienia SIP  
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5) W menu Ustawienia SIP 
 
Tworzymy nowy profil definująć: nazwę profilu ( Dowolnie 
wybrana nazwa identyfikacji połączenia ), profil usługi IFTF, 
domyślny punk tostępu ( wybrany ze zdefiniowanych wcześniej 
patrz ust. 4 ), publ. nazwę użytkownika sip: ( otrzymaną od 
operatora sieci epoka nazwę ) @213.192.80.201. Pozostałe 
opcje jak na załączonym obrazku.  
 
 
 
 
 
 
Następnie musimy ustawić znajdujące się w dolnej części profilu 
ustawienia Serwera Proxy i Serwera Rejestracji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Serwer Proxy  
 
Nazwę użytkownika i hasło otrzymujemy od operatora sieci 
EPOKA pozostałę parametry proszę ustawić jak na zdjęciu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Serwer Rejestracji 
 
Proszę ustawić jak na załączonym zdjęciu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po zapisaniu profilu mamy już ustawiony telefon internetowy. Dla uproszczenia możemy zdefiniować sobie prawy klawisz wyboru pod wyświetlaczem w celu 
połączenia z usługami VOIP SIP. Możemy również zdefiniować preferencje usług SIP sposób wybiernia etc…  
 
W tym celu  
 
8) W menu głównym ( patrz pkt. 1 ) wybieramy Łącza  
 
I uruchamiamy Tel. int. Możemy uruchomić usługę lub ją 
skonfigurować. Do wyboru w czasie konfiguracji mamy kilka 
opcji. Aby domyślnie dzwonić przez VOIP proszę wybrać w 
ustawieniach domyślny typ połączeń Poł. Internetowe a w 
ustawieniach naszego profilu logowania typ logowania Ręczny 
( będzie on wymagał ręcznego uruchomienia każdorazowo ) lub 
Automatyczny, który będzie uruchamiał VOIP automatyczne.  
Proponujemy używanie trybu Ręcznego z ustawionym 
klawiszem skrótu do VOIP.  
 
 
Telefonia Internetowa VOIP działa tylko w ramach sieci WiFi i G3 GSM nie ma możliwości zestawiania połączeń VOIP w GPRS. Ta ważan informacja wymaga 
kontroli przez Państwa. W ramach zasięgu sieci WiFi jakoś usług jes za zwyczaj bardzo wysoka. 
 
Ustawienia innych telefonów komurkowych mogą się nieznacznei różnić. 
 
Do sieci Epoka można też przyłączać stacjonarne telefony VOIP firm takich jak np. Cisco, Sipura, Lynksys etc… 
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7. ISDN telefonia cyfrowa 

ISDN ( ang. Integrated Services Digital Network) czyli sieci telekomunikacyjnych mająca na celu wykorzystanie infrastruktury kablowej w telefoni analogowej 
do bezpośredniego udostępnienia usług cyfrowych abonentom końcowym bez pośrednictwa analogowych telefonów (ang. end-to-end circuit-switched digital 
services). ISDN jest znormalizowana w zaleceniach ITU-T oraz standardach ETSI. Normy europejskie zostały wprowadzone jako grupa ICS 33.080 - Sieć 
Cyfrowa z Integracją Usług 

W sieci Epoka abonenci mogą korzystać z rozbudowanych usług cyfrowej telefonii ISDN. Dostępne są usługi BRA dostępu podstawowego do terminali lub 
centralek oraz dostępu rozszerzonego ( pierwotnego ) 30 B + D do centralek. W usługach ISDN EPOKA wykorzystywana jest norma EURO ISDN.  

Używanie terminali ISDN zamiast analogowych telefonów oprócz rozbudowanych funkcji prezentacji numerów przychodzących umożliwia bardzo szybkie 
zestawianie połączeń i wybieranie numerów. Ponadto większość usług centralowych dodatkowych można realizować za pośrednictwem terminali bez 
konieczności wprowadzania komend z klawiatury numerycznej aparatu telefonicznego.  

Usługi terminali ISDN : 

MSN 
(Multiple Subscriber Number - Wielokrotny Numer Abonenta) Umożliwia przypisanie kilku numerów zewnętrznych. Jeśli do zakończenia 
sieciowego podłączonych jest kilka urządzeń (telefon, faks, modem, telefon analogowy), każdemu z nich można przyporządkować inny numer, 
dostępny bezpośrednio z sieci publicznej. Dwa urządzenia mogą posiadać ten sam numer. 

CLIP 
Prezentacja numeru abonenta wywołującego. Usługa oferowana jest stronie wywoływanej w celu uzyskania informacji o numerze abonenta 
wywołującego. Abonent wywoływany otrzymuje w chwili zestawienia połączenia pełny numer katalogowy abonenta, wystarczający do nawiązania 
połączenia w drugą stronę. Numer abonenta wywołującego nie jest przekazywany abonentowi wywoływanemu, gdy abonent wywołujący korzysta 
z usługi CLIR. 

CLIR 
Blokada prezentacji numeru abonenta wywołującego. Usługa pozwalająca abonentowi na zabronienie podawania jego pełnego numeru 
katalogowego stronie, z którą nawiązuje on połączenie. Usługa może być aktywna dla wszystkich nawiązywanych połączeń (usługa uaktywniana 
w centrali), lub wywoływana z terminala zgodnie z żądaniem abonenta. 

COLP 
Prezentacja numeru abonenta wywołanego. Usługa oferowana jest stronie nawiązującej połączenie dla uzyskania informacji o numerze abonenta, 
z którym zostało zrealizowane połączenie. Numer osiągnięty nie jest przekazywany gdy abonent, z którym zostało nawiązane połączenie korzysta 
z usługi COLR. 

SUB 
(Subaddressing - "podadresowanie") pozwala na rozszerzenie możliwości identyfikacji urządzeń abonenta poza przydzielony numer publiczny; 
usługa jest dostępna tylko w wypadku połączeń ISDN-ISDN. 

AOC 
(Advice of Charge) Informacja o opłacie. Umożliwia kontrolowanie kosztu połączenia w trakcie jego trwania. Funkcja ta realizowana jest przez 
aparaty telefoniczne, a także oprogramowanie załączone do modemów ISDN (w tym przypadku użytkownik musi podać informacje o kosztach 
impulsów). 

DDI 
(Direct Dialling In) Umożliwia bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego abonenta jeżeli linia ISDN jest przyłączona do centralki abonęta w 
trybie Punkt Punk. Usługa nie może być stosowana razem z MSN.  

TP 
(Terminal Portability) Przenośność terminala. Usługa umożliwiająca chwilowe zawieszenie aktualnego połączenia w celu: przeniesienia terminala 
do innego gniazdka w ramach tego samego dostępu podstawowego, a następnie przywrócenie połączenia z tego samego terminala; zmienienia 
jednego terminala na inny terminal dołączony do innego gniazdka w ramach tego samego dostępu podstawowego, a następnie przywrócenie z 
niego połączenia; zastąpienia terminala przez inny, dołączony do tego samego gniazdka i przywrócenie z niego połączenia; przywrócenia 
połączenia w terminie późniejszym z tego samego terminala. 

UUS 
(User to User Signalization) Sygnalizacja abonent-abonent. Usługa pozwalająca dwóm abonentom ISDN na wzajemną wymianę krótkich 
informacji tekstowych (w postaci ciągu znaków) podczas zestawiania lub rozłączania połączenia. Odebranie informacji nie wymaga podejmowania 
żadnych akcji ze strony abonenta wywoływanego, gdyż informacja jest zapamiętywana przez terminal i wyświetlana na ekranie. Maksymalna 
długość przesyłanych informacji wynosi 128 bajtów. Usługa realizowana bezpłatnie. Odpowiednik SMS w telefonii komórkowej. 
 

CW 
Połączenie oczekujące. Dzięki usłudze CW abonent prowadzący rozmowę telefoniczną, do którego kierowane jest kolejne wywołanie, może 
otrzymać informację o nowym wywołaniu. Wówczas abonent ten może wybrać jedną z następujących opcji:  

• zignorować wywołanie oczekujące (abonent wywołujący otrzyma sygnał oczekiwania); 
• odrzucić wywołanie oczekujące (abonent wywołujący otrzyma sygnał zajętości); 
• przyjąć wywołanie oczekujące i zakończyć połączenie dotychczasowe; 
• przyjąć wywołanie oczekujące i zawiesić połączenie dotychczasowe. 

CH 
Połączenie zawieszone. Usługa pozwalająca na zawieszanie dotychczasowego połączenia i ponowne jego uaktywnianie. Abonent może 
równocześnie zawiesić kilka połączeń i to niezależnie od tego czy jest stroną wywołującą czy wywoływaną. 

CFU 
(Call Forwarding Unconditional) Bezwarunkowe przekierowanie wywołań. Usługa umożliwia natychmiastowe przekierowanie wywołań na inny, 
dowolnie wybrany numer, podany podczas aktywacji usługi. 

CFB 
(Call Forwarding Busy) Przekierowanie wywołań przy zajętości. Usługa polega na przekierowaniu połączeń przychodzących na inny numer, jeżeli 
nasza linia jest zajęta. Np. jeżeli rozmawiamy przez telefon, a ktoś w tym czasie do nas zadzwoni, jego połączenie zostanie skierowane na numer 
podany przy aktywacji usługi. 

CFNR 
(Call Forwarding No Reply) Przekierowanie wywołań przy braku odpowiedzi. Usługa polega na przekierowaniu połączeń przychodzących na inny 
numer, jeżeli abonent wywoływany nie zgłasza się. 
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Rodzaje zakończeń abonenckich sieci ISDN BRA 2B+D: 
 
LT Blok zakończenia liniowego (Loop Termination). Głównym jego celem jest zapewnienie właściwiej współpracy systemu z łączem abonenckim  

• testowanie linii 
• zasilanie linii (dostarczanie napięcia do użytkownika) 
• zabezpieczenie centrali (np. wyładowania atmosferyczne) 
• separacja centrali od linii 
• zbieranie statystyk błędów 
• wyłącznie warstwa fizyczna (nie ingeruje w dane) 

NT1 Network Termination Type 1. Urządzenie instalowane u abonenta, do jego zadań należą:  

• zadania warstwy pierwszej  
o odtworzenie podstawy czasu 
o synchronizacja z blokiem LT 
o ramkowanie 
o konwersja szybkości transmisyjnych 
o zabezpiecza podsieć abonencką 

• utrzymaniowe  
o detekcja i wysyłanie sygnałów aktywacji łącza 
o wykonywanie pętli testowej 
o wysyłanie alarmów 
o zasilanie pozostałych urządzeń z napięcia linii 

 

7.1 Transmisja danych w sieciach ISDN 

W obecnych czasach używanie transmisji danych w sieciach ISDN ograniczyło się głównie do tworzenia połączeń typu punkt – punkt. Pozwala to na szybką 
inicjalizację połączenia pomiędzy dwiema stronami i zapewnia bezpieczny kanał przesyłu danych o prędkości równej n * 64 kbps. ( n oznacza liczbę kanałów 
B łącza ISDN ). Transmisja danych po łączach ISDN charakteryzuje się bardzo wysoką jakością i bezpieczeństwem bo w odróżnieniu do Internetu łącze jest 
zestawiane pomiędzy dwoma abonentami i nie ma do tego łącza dostępu żaden inny użytkownik.  Można również do transmisji danych wykorzystywać 
kanał D w protokóle x.25. Umożliwia to transmisję małych pakietów bez potrzeby stosowania modemów. Transmisja taka jest bezpłatna i może być 
wykorzystana do autoryzacji kart kredytowych. W tym autoryzacji w tle czyli bez konieczności rozłączania rozmowy telefonicznej prowadzonej przez 
abonentów.    

Video konferencje ISDN 

W sieciach ISDN istniej możliwość zestawiania połączeń video konferencyjnych ISDN z protokółem H.320 a w niektórych urządzenia H.263. Wideo 
konferencje ISDN są dobrym rozwiązaniem w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa danych. Połączenia zestawiane są bezpośrednio pomiędzy 
dwoma użytkownika tak więc nie ma możliwości podsłuch. Jest to bezpieczna forma wymiany informacji w firmach gwarantująca zachowanie poufności 
transmitowanych danych.  

W sieci epoka można używać wszelkich zestawów videokonferencyjnych ISDN w tym firmy Polycom, Cisco ( dawniej Tandberd ) oraz prostych videotelefonów 
takich jak T-view  

8. Telefonia analogowa zalety i nowe zastosowania 

W obecnych czasach kiedy znaczącą rolę w społeczeństwie odgrywają telefony mobilne ( zwane popularnie komórkami ) uzytkowanie telefonów analogowych 
znacznie się ograniczało. Należy jednak pamiętać o korzyściach wynikającyj z uzywania technologi PSTN (ang. Public Switched Telephone Network) – 
publiczna komutowana sieć telefoniczna obecnie prawie w całości zbudowana w oparciu o technologie cyfrowe. Usługi PSTN obejmują zarówno analogowe 
usługi POTS (ang. Plain Old Telephone Service), jak i cyfrowe ISDN (ang. Integrated Services Digital Network, sieć cyfrowa z integracją usług) Sieć PSTN jest 
regulowana standardami opracowywanymi przez ITU-T. Adresacja sieci PSTN, określana powszechnie jako numeracja telefoniczna, zdefiniowana została w 
zaleceniach E.163/E.164. 

Główne korzyści wykorzystania usług PSTN w sieci Epoka : 

• Bardzo wysoka jakość akustyki w połączeniach do innych sieci i telefonów PSTN przyłączonych w technologii TDM. 
• Bezpłatne połączenia wewnątrz sieciowe. 
• Bardzo niskie ceny połączeń do sieci stacjonarnych i międzynarodowych. 
• Brak promieniowania elektromagnetycznego ( brak nadajnika ) a co za tym idzie brak emisji i oddzia ływania mikrofal na organizm człowieka. Fale 

radiowe emitowane prze np. telefony komórkowe o mniejszej długości mogą mimo wszystko powodować szkodliwe następstwa, jeżeli emitowane 
są ze zbyt dużą mocą. Poziom bezpieczeństwa określany jest na podstawie współczynnika SAR (Specific Absorption Rate) i mierzony w W/kg. 
Od 2002 roku wszystkie aparaty telefonii komórkowej muszą mieć podaną na pudełku tę wartość. Według światowych norm nie może ona 
przekroczyć 2 W/kg. W nowych telefonach komórkowych sięga poziomu 1,5 W/kg. Przy takim promieniowaniu tkanka może zostać podgrzana 
( poprzez kilkuminutowe używanie telefonu komórkowego ) o 0,1 stopnia C. Do dzisiaj nikomu nie udało się jednoznacznie stwierdzić, że telefony 
komórkowe negatywnie oddziałują na zdrowie człowieka. Niestety, żadna grupa badawcza nie wykazała, że wpływ taki nie istnieje. Pewne jest 
natomiast, że telefony PSTN nie emitują - nadają mikrofal radiowych przez to z pewnością ich użytkowanie jest bezpieczne. Warto nadmienić że 
telefony DECT ( telefony bezprzewodowe ) w prawdzie posiadają nadajnik ale ich moc wynosi od 10 do 100 mw co dużo mniejszą wartością od 
mocy nadajników telefonów komórkowych wynoszącej od 500 mW do 2 W a nawet w zestawach samochodowych do 10 W. 

• Możliwość działania bez zasilania zewnętrznego.  
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• Brak podatności na zakłócenia elektromagnetyczne w szczególności w sieciach ISDN 
• Możliwość transmisji fax-ów i danych punkt – punkt. 
• Możliwość integracji z domofonem 
• Możliwość integracji z systemem alarmowym i anty napadowym.  
• Bezpłatne połączenia do innych członków rodziny posiadających telefony VOIP 

Stewart Enquiry specjalizująca się w badania wpływu telefonów komórkowych na człowieka w najnowszym raporcie stwierdza: 

• Dzieci do lat 16 powinny ograniczyć rozmowy przez telefony komórkowe do absolutnego minimum lub całkowicie ich zaniechać. Dopuszczalne 
jest pisanie krótkich wiadomość tekstowych SMS, gdyż telefon w trakcie pisania i podczas wysyłania znajduje się w bezpiecznej odległości od 
głowy. 

• BTS-y, ( nadajniki stacje bazowe telefonów komórkowych )  co prawda, emitują mikrofale, jednak ich oddziaływanie na ludzki organizm jest 
wielokrotnie mniejsze niż w przypadku samych telefonów komórkowych ponieważ znajdują się w znacznej odległości od ciała ludzkiego. 

• Nadajniki mogą powodować co najwyżej nie najlepsze samopoczucie osób przebywających w pobliżu, z tego powodu przekaźników nie powinno 
się montować w pobliżu szkół czy innych miejsc, w których przebywają dzieci. 
 
Warto również pamiętać o: 

• ograniczaniu rozmów w miejscach, gdzie jest słaby zasięg. W takich przypadkach telefon pracuje ze zwiększoną mocą, a co za tym idzie - 
mocniej oddziałuje na organizm, 

• nietrzymaniu telefonu za antenę lub zakrywaniu palcem górnej części aparatu z wbudowaną anteną. Takie postępowanie sprawia, że sygnały 
docierające do telefonu są słabsze, więc aparat zaczyna się zachowywać, jakby przebywał w strefie mniejszego zasięgu, 

• zrezygnowaniu z zakupu ekranów lub innych tego typu urządzeń nakładanych na anteny czy całe telefony, powodujących, że promieniowanie 
emitowane na ciało będzie mniejsze. Jak się okazuje, efekt takich wynalazków jest odwrotny - telefon traci zasięg, zwiększa moc i mózg 
otrzymuje jeszcze silniejszą dawkę fal. 

Najpewniejszym sposobem uchronienia się przed ewentualnym negatywnym oddziaływaniem telefonu komórkowego jest zminimalizowanie rozmów. Gdy to 
jest niemożliwe, producenci zalecają stosowanie zestawów słuchawkowych. Niestety i w tym przypadku pojawiają się wątpliwości. Badania przeprowadzone 
pod koniec 1999 roku wykazały, że zestaw słuchawkowy potęguje działanie fal na mózg. Eksperymenty po pół roku dały zupełnie odmienne wyniki, 
podtrzymując tezę o słuszności stosowania zestawów słuchawkowych. Aparaty z wbudowaną anteną, co prawda zachowują normy SAR i emitują fale o 
identycznym rozkładzie jak telefony z zewnętrzną anteną, jednak nie udało się ustalić, czy emisja tych fal nie odbywa się bardziej w kierunku głowy niż w 
przypadku pozostałych telefonów komórkowych, w których antena niejako wystaje poza obszar głowy. 
 
Największe agencje w dziedzinie badania fal elektromagnetycznych to m.in.: INCNIRP M. - International Commisision on Non-Ionizing Radiation Protection 
oraz UK Stewart Enquiry. W 2003 roku dokonana zostanie analiza (przeprowadzona przez International Agency for Research into Cancer na 1500 osobach 
w wieku od 21 do 69 lat), która wykaże, czy fale radiowe są potencjalnym źródłem nowotworów. 

 

8.1 Integracja z domofonem  
 
Abonęci firmy Epoka mogą korzystać z domofonów firmy N2 podłączanych do linii telefonicznych. Główną zaletą tego 
typu domofonów oprócz możliwości odbierania połączeń na domowym telefonie bez konieczności podłaczania 
dodatkowego domofonu w mieszkaniu lub firmie jest mozliwość odbierania połączeń przychodzących z domofonu na 
telefonie komórkowym lub kilku wskazanych numerach poza miejscem instalacji.  
 
Używanie tego typu domofonu zwiększa bezpieczeństwo ponieważ osoby postronne np. złodziej naciskająć 
domofon nie wie że nie ma nas w domu a słyszy głos osoby odbierającej domofon. Ponadto tego typu 
urządzenie umożliwia zdalen otworzenie dzwi lub bramy jeżeli chcem na teren naszej posiadłości wpuścić 
rozmówce np. dziecko które zapomniał klucza lub kuriera ( innego dostawcę ).  
 
Istnieje możliwość rozbudowy domofonu o funkcję videodomofonu jak i również funkcję zdalnego transmitowania obrazu z domofonu poprzez sieć IP w 
ramach usług szerokopasmowego dostępu do internetu. W takim wypadku możemy obserwoać naszą posesję będąc np. na wkacjach.  
 
Epoka zapewnia mozliwość kontaktu z dystrybutorem i autoryzowanym serwisem.  
 
 

8.2 Integracja z systemem alarmowy 
 
Linie analogowe doskonale nadają się do wykorzystania w celu przyłączenia do centralek alarmowych. Wykorzystanie linni analogowej do zdalnej sygnalizacji 
alarmu, napadu oraz monitoringu stanu linni alarmowych przy użyciu sieci PSTN wyklucza mzliwość zakłucenia transmisji przez nadajniki zakłucające co 
poprawia bezpieczeństwo oraz jest prostym i tanim sposobem monitoringu.  
 
Większość sprzedawanych obecnie central alarmowych może pracować z liniami analogowymi. Usługi takiej obsługi świadczą również firmy zajmujące się 
monitoringiem i ochroną obiektów.  


