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O systemie DATERA Call-eX/Mini-eX 

System DATERA Call-eX/Mini-eX to innowacyjny i nowoczesny serwer telekomunikacyjny  o szerokich możli-

wościach funkcjonalnych i użytkowych. Pozwala on na integrację różnych technologii telekomunikacyjnych: 

 VoIP 

 ISDN 

 GSM 

 PSTN 

 

DATERA Call-eX/Mini-eX umożliwia proste stworzenie infrastruktury telekomunikacyjnej opartej na sieci IP jak i 

szybką integrację z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną. System DATERA oprócz funkcji centrali IP PA-

BX może również pełnić rolę MEDIA GATEWAY’a dowolnie kierującego (routującego) połączenia pomiędzy 

różnymi interfejsami (np. SIP – ISDN, SIP-GSM, SIP-SIP). Taka konfiguracja przyczynia się  do obniżenia kosz-

tów poprzez terminację ruchu poprzez styki gwarantujące najtańsze połączenia w danych kierunkach numera-

cyjnych przy czym w dalszym ciągu obsługiwany jest ruch inicjowany z posiadanych dotychczas interfejsów. 

System komunikuje się z sieciami PSTN, ISDN, GSM za pomocą odpowiednich, fizycznych kart rozszerzenio-

wych lub bram VoIP.  

System DATERA Call-eX oferuje klientowi pakiet usług dodanych w postaci modułów objętych odrębnym licen-

cjonowaniem, rozszerzając tym samym funkcjonalność całego systemu.  

System jest w pełni zarządzany poprzez interfejs WWW, który umożliwia użytkownikowi pełną konfigurację sys-

temu oraz diagnozowanie ewentualnych problemów. 
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Architektura Logiczna 

 

Rys. Architektura logiczna systemu Datera Call-eX / Mini-eX 
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Rys. Architektura fizyczna systemu DATERA Call-eX – Mini-eX 
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Funkcje telekomunikacyjne systemu DATERA Call-eX / Mini-eX1 

 Alternate Number (Virtual Number, Second Number) – możliwość przypisania wielu numerów do jednego 

użytkownika; 

 AMD (Answering Machine Detection) – automatyczne wykrywanie maszyn za pomocą zaawansowanych 

skryptów detekcji; 

 Attended Transfer – transfer połączeń; 

 Authorization Codes  - operacje za pomocą skróconych kodów wymagających autoryzacji; 

 Automatic Attendand – automatyczna zapowiedź; 

 Automatic Call Distribution – kierowanie ruchem przychodzącym; 

 Basic & Advanced RegExp Call Routing – możliwość dowolnego ustawiania logik systemu; 

 Blilling – bilingowanie połączeń wychodzących z systemu telekomunikacyjnego; 

 Blind Transfer – transfer na inny numer bez konieczności inicjowania do niego połączenia; 

 Blinking Lamp Function – sygnalizacja przy pomocy dwóch diod led o aktywności linii; 

 Call Barge – podsłuchiwanie rozmów; 

 Call Blocking – blokowanie połączeń przy pomocy logik systemowych; 

 Call Center – zaawansowane centrum obsługi telefonicznej z możliwościami konfiguracji kolejek oczekują-

cych połączeń I raportowania pracy agentów; 

 Call Forwarding (CFU, CFB, CFNA, CFUA, CF Time-of-Day) – możliwość przekierowania połączeń w za-

leżności od zadanych kryteriów: zawsze, gdy zajęty, gdy nie odbera oraz gdy niezalogowany; 

 Call Hold – wstrzymanie aktywnego połączenia; 

 Call Monitor – umożliwia podsłuchiwanie prowadzonych rozmów; 

 Call Permissions – zezwala na wykonywanie połączeń przy pomocy logik systemowych; 

 Call Rating – pozwala na naliczanie opłat i wystawianie rachunków za połączenia wykonane przy pomocy 

centrali; 

 Call Recording – rejestruje połączenia według określonych kryteriów; 

 Call Waiting Indication – informacja o tym, że jest kolejne połączenie do użytkownika; 

 Call Waiting – połączenia oczekujące; 

 Caller ID Per-Line Blocking – blokowanie wybranych numerów przy pomocy usługi  przełącznika; 

 Click2Dial – wybieranie numeru jest realizowane po kliknięciu przez użytkownika na numer telefonu (np. w 

książce adresowej); 

 CLIP – wyświetlanie numeru telefonu osoby do nas dzwoniącej; 

 CLIR – blokada wyświetlania numeru telefonu osoby dzwoniącej; 

 Conference Rooms – usługa umożliwiająca zestawianie i zarządzanie połączeniami wielostronnymi; 

 CTI – styk umożliwiający integrację systemu telekomunikacyjnego z zewnętrznymi systemami informatycz-

nymi. Dostarcza informacji o np. nadchodzących połączeniach bądź zdarzeniach z dodatkowych modułów 

Call Center, Contact Center oraz Conference Center; 

 Custom Greeting – możliwość wgrania niestandardowej zapowiedzi; 

 DID/DOD (Direct Inward Dialing/Direct Outward Dial-ing) – możliwość przydzielenia przez operatora więk-

szej liczby numerów, puli numeracyjnej.  

 Direct Call PickUp – przechwytywanie połączeń w ramach wspólnej grupy; 

 Do Not Disturb – nie przeszkadzać, gdy jest włączona nie są kierowane połączenia do danego usera; 

 DTMF (rfc2833, info, inband) – sygnalizacja tonowa, używana głównie do wybierania numerów; 

 Extension Dialing (Private Numbering Plan) – dzwonienie z wykorzystanie logik systemowych; 

 External SIP Registration – rejestracja do zewnętrznych systemów np. rejestracja interfejsów SIP; 

                                                      

1
 Wybrane funkcje dostępne są jako opcja za dodatkową opłatą. 
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 Failover Route – wybór alternatywnej drogi w przypadku awarii operatora telekomunikacyjnego; 

 Fax – obsługa maszyn faksowych z wykorzystaniem kodeka T.38; 

 Fax2Mail – wirtualny fax, odbieranie tradycyjnych faksów przy pomocy skrzynki pocztowej; 

 Follow Me – usługa wykonuje próby łączenia się z kolejnymi użytkownikami lub usługa znajdująca się na 

liście kolejności; 

 Foreign ID – możliwość prezentowania się dowolnym numerem telefonicznym; 

 Group Call PickUp – pozwala na przechwycenie połączenia w ramach wspólnej grupy zdefiniowanej przez 

administratora; 

 Hunt Groups – pozwala na kierowanie połączenia jednocześnie do wielu użytkowników; 

 Intercom – wykonywanie połączeń z wybranych telefonów do systemu radiowęzła organizacyjnego w celu 

np. przekazania informacji o zainstnieniu zagrożenia; 

 IVR – Announcement – umożliwia odtworzenie osobie dzwoniącej nagrania dźwiękowego, po czym nastę-

puje przełączenie rozmowy na inna usługę bądź użytkownika; 

 IVR - Dial Extension – umożliwia odtworzenie osobie dzwoniącej nagranie dźwiękowe, po którym możliwe 

jest połączenie się z numerem wewnętrznym; 

 IVR – Menu – umożliwia tworzenie menu, po którym osoba dzwoniąca może poruszać się za pomocą kla-

wiatury telefonu; 

 IVR – Switch – umożliwia przełączenie osoby dzwoniącej w różne miejsca w zależności od ustalonych kry-

teriów (np. godziny, dni, numerów); 

 IVR - WWW integration – integruje centralę telekomunikacyjną z dowolną aplikacją zewnętrzna (Integrate); 

 Mail2Fax – usługa umożliwia wysyłanie dokumentów poprzez klienta pocztowego na tradycyjne urządzenie 

faksowe; 

 Message Recorder – umożliwia nagranie wiadomości oraz wysłanie jej na wskazany adres e-mail 

 Message Waiting Indication – sygnalizacja na terminalu użytkownika, że została zostawiona wiadomość na 

poczcie głosowej; 

 Music On Hold – pozwala wybrać muzykę lub komunikaty, które będą odgrywane osobom oczekującym na 

połączenie; 

 Personalized MoH – pozwala na wybranie własnej muzyki bądź komunikatów które będą odtwarzanie na 

systemie; 

 Predictive Dialing – system wykonywania automatycznych połączeń z listy numerów z bazy danych; 

 Prevention from SIP Brute Force Attack – zabezpieczenie centrali IP PBX przed atakami “brutalnej siły” w 

której wykorzystywane jest skanowanie iptables; 

 Progressive Dialer – system do obsługi kampanii wychodzących; 

 Restricted Extension – możliwość zablokowania wykonywania połączeń z wybranymi kontami oraz nume-

rami; 

 Selective Call Acceptance (White List) – selektywna akceptacja połączeń. Możliwość stworzenia listy 

przyjmowanych połączeń; 

 Selective Call Rejection (Black List) – selektywne odrzucanie połączeń. Możliwość stworzenia listy odrzy-

canych połączeń; 

 Sequential Ringing – wykonywanie prób łączenia z kolejnymi użytkownikami lub usługą znajdującymi się 

na liście w kolejności ustalonej przez administratora; 

 Simultaneous Ringing  - pozwala kierować połączenie jednocześnie do wielu użytkowników; 

 Speed Dialing – szybkie wybieranie numerów z poziomu terminala użytkownika; 

 Telephone Number Mapping (ENUM) – mapowanie numerów telefonów. Umożliwia dostęp pod tym samym 

numerem na całym świecie; 

 Text To Speech – syntezator mowy; 

 Text to Speech for IVR – syntezator mowy dla modułu IVR; 

 Voice Messaging – pozwala na nagranie wiadomości oraz wysłanie jej na wskazany adres e-mail; 

 VoiceMail to Mail – funkcja skrzynki głosowej z możliwością wysłania wiadomości na skrzynkę pocztową; 
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Panel administracyjny systemu DATERA Call-eX/Mini-eX 

System jest zarządzany poprzez interfejs WWW (https), który umożliwia pełną konfigurację systemu wraz z 

usługami, w tym między innymi: 

 Wielopoziomowa hierarchia dostępu pozwalająca na nadawanie uprawnień do pojedynczych elemen-

tów systemu pojedynczym użytkownikom/grupom użytkowników w zakresie podglądu i zmiany ustawień  

 Podgląd informacji na temat rejestracji (stan terminala, adres IP terminala oraz kolejny czas rejestracji) 

 Import/Eksport kont użytkowników do pliku CSV 

 Podgląd raportów systemu z możliwością filtracji po grupach, kontach, interfejsach, czasie realizacji po-

łączenia, rezultatach, rodzajach połączeń  

 Eksport raportów do plików CSV 

 Dynamiczne filtrowanie użytkowników 

 Książka adresowa z wpisami publicznymi i prywatnymi dla każdego użytkownika z opcją click2dial 

 Podgląd stanu oraz logów systemu (logi modułu sterującego połączeniami, logi provisioningu terminali, 

wykonywanie SIP traców, przeglądanie statystyk systemu) 

 Personalizowane logo oraz biuletyn informacyjny dla użytkowników 

 Możliwość masowego zarządzania użytkownikami poprzez przypisywanie ich do grup lub przypisywanie 

odpowiednich profili konfiguracyjnych 
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Funkcjonalności systemu 

 Zabezpieczenie przed fraudami 

System posiada mechanizm zabezpieczający przed atakami typu bruteforce mających na celu wykradzenie 

hasła SIP oraz hasła do panelu WWW metodą słownikową. W panelu konfiguracyjnymn systemu definiuje się 

po ilu błędnych (błędnie autoryzowanych żądaniach) źródłowy adres IP ma zostać zablokowany na jaki okres 

czasu. Metoda ta również zabezpiecza system przed atakami typu DoS/DDoS na protokół SIP.  Zablokowanymi 

adresami IP można zarządzać z poziomu panelu WWW systemu. 

 Reguły kierowania połączeń 

System posiada autorski system kierowania połaczeń, polega on na zdefiniowaniu dla każdego wejścia oraz 

wyjścia (kont, interfejsów, usług), reguł konwersji numerów nazwanych odpowiednio preprocessing (na wejściu) 

oraz postprocesing (na wyjściu) oraz reguł kierowania połączeń zawanych logikami. Takie podejście pozwala na 

dowolne skonfigurowanie reguł routingu połączeń operując na numerach w tej samej postaci (tzw postać 

zunifikowana). Reguły preprocesing odpowiedzialne są za przekszatłcenie numeru przychodzącego do postaci 

zunifikowanej (np. 0587396000 => +48587396000), następnie na takim numerze dokonywana jest operacja 

logiki przypisanej do danego wejścia, która określa na jakie wyjście dane połączenie powinno zostać 

skierowane, po określeiu wyjścia numer konwertowany jest przez regułę preprocessingu danego wyjścia do 

formatu zrozumiałego przez dane wyjście (np. +48587396000 => 6000). 

Definiowanie wszystkich reguł odbywa się przy użyciu wyrażeń regularnych co ułatwia określanie dużych grup 

numerów i przy okazji zmniejsza liczbę wpisów zwiększając tym samym ich czytelność. 
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 Obsługa użytkowników mobilnych 

System umożliwia zdalne zalogowanie się użytkowników systemu na dowolny terminal przy pomocy krótkich 

kodów oraz indywidualnego kodu PIN. Użytkownik logując się na inny telefon dziedziczy wszystkie swoje usta-

wienia oraz uprawnienia, może również zarówno odbierać jak i wykonywać połączenia z zalogowanego termina-

la, a połączenia będą billowane na niego. Oprócz zdalnego zalogowania przy pomocy krótkiego kodu, użytkow-

nik może między innymi: zalogować się terminowo (określając czas po którym zostanie automatycznie wylogo-

wany), ustawić/usunąć przekierowanie, zablokować/odblokować lub też włączyć/wyłączyć konto w systemie. 

System posiada raporty ze zdarzeń zdalnego zalogowania oraz wylogowania użytkowników. 

 Provisioning 

System posiada możliwość automatycznej konfiguracji terminali VoIP do współpracy z serwerem DATERA Call-

eX/Mini-eX. Konfigurację terminala wprowadza się do panelu zarządzającego WWW systemu, gdzie również 

można podejrzeć jego konfigurację oraz status pobrania provisioningu przez term inal. Panel konfiguracyjny 

posiada zbiór najważniejszych parametrów do konfiguracji w terminalu, posiada jednak możliwość rozszerzenia 

konfiguracji o parametry podane przez użytkownika. W przypadku wygenerowania nowej konfiguracji dla termi-

nala system automatycznie wysyła wiadomość SIP NOTIFY do terminala końcowego, która powoduje wymu-

szenie na nim pobrania nowej konfiguracji (użytkownik nie musi ani czekać aż terminal samoczynnie zgłosi się 

po upływie czasu po nową konfigurację lub też specjalnie w tym celu restartować terminal). Przy okazji pobiera-

nia konfiguracji system provisioningu przekazuje również do terminala informację o pobraniu najnowszego firm-

ware’u dla danego modelu, który znajduje się na serwerze
2
. Provisioning pozwala w sposób efektywny zarzą-

dzać flotą terminali VoIP w firmie oraz ułatwia wykonywanie masowych zmian konfiguracji w tym aktualizacji 

firmware’u. 

System provisioningu wspiera konfiguracje terminali przy pomocy protokołów HTTP oraz TFTP, użycie protoko-

łu TFTP umożliwia automatyczną konfigurację terminali po podłączeniu ich do sieci, bez potrzeby wprowadza-

nia jakiejkolwiek konfiguracji bezpośrednio do terminala. W celu automatycznej konfiguracji terminali w sieci 

musi znajdować się serwer DHCP wskazujący w opcji 66 DHCP (TFTP Server Name) adres IP systemu Call-

eX.  

Lista terminali IP aktualnie wspieranych przez system provisioningu: 

 Cisco: SPA 301, SPA 303, SPA 501G, SPA 502G, SPA 504G, SPA 508G, SPA 509G, SPA 525G 

 Grandstream: GXP285, GXP2110, GXP4024 

                                                      

2
 Firmware dla terminali producenta Grandstream pobierany jest bezpośrednio z serwera producenta, a nie z serwera Cal l-

eX – producent ten umożliwia pobranie najnowszego fimware’u bezpośrednio przez urządzenie końcowe bez potrzeby 

rozpakowywania lub przetwarzania plików. 
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 Linksys: PAP2T, SPA 901, SPA 921, SPA 922, SPA 941, SPA  942, SPA 962, SPA 2102, SPA 3102, 

SPA 8000 

 Yealink: T18, T20, T22, T26, T28, T38 

 

 Backup systemu oraz Import/Eksport konfiguracji 

System automatycznie codziennie w nocy wykonuje pełne backupy systemu, które są składowane na dysku 

twardym serwera oraz opcjonalnie na dołączonym kluczu USB. W przypadku uszkodzenia fizycznego serwera, 

plik backupu pozwala na całkowite oddtworzenie serwera, wraz z pełną konfiguracją, zapowiedziami, 

wirtualnymi faksami oraz wszystkimi CDR’ami. Jedyną rzeczą która nie jest archiwizowana są nagrania z usługi 

Call Recorder. System przechowuje 7 najnowszych backupów. Backupy są kompresowane, a następnie 

szyfrowane, dzięki temu fizyczne udostępnie pliku backupu osobie trzeciej nie umożliwia jej podejrzenia 

zawartości oraz dostępu do poufnych danych. 

Dodatkowo interfejs GUI umożliwia użytkownikowi wykonanie kopii zapasowej aktualnej konfiguracji systemu 

(konfiguracja kont oraz konfiguracja usług wraz z połączonymi do niej plikami dźwiękowymi). Kopia 

udostępniana jest użytkownikowi w postaci pliku który po ściągnięciu można wgrać np. na inny system. Pliki 

konfiguracyjne mają postać pliku binarnego. 

 Wielopoziomowa hierarchia dostępu 

System posiada możliwość wielopoziomej hierarchi dostępu, definiowalną na poziomie pojedynczych instancji w 

systemie. Dzięki tej możliwości można tak skonfigurować system, aby użytkownicy mieli dostęp poperz GUI do 

elementów systemu, które ich interesują pozbawiając całkowicie możliwości podglądu oraz edycji pozostałych 

funkcjonalności. Schematy uprawnień możemy przypisywać do użytkowników lub do całych grup. W przypadku 

przypisania danych uprawnień do grupy, wszyscy użytkownicy należący do danej grupy automatycznie 

odziedziczą te uprawnienia. 

 Monitoring systemu 

System posiada bardzo rozbudowane drzewo OID oraz przyporządkowany mu MIB, umożliwiając 

administratorom systemu na dokładny monitoring systemu oraz pozwala na zapobieganie awariom poprzez 

podejmowanie stsoswnych akcji w przypadku zauważenia nieprawidłowości. Monitoring jest możliwy poprzez 

protokół SNMP w wersji 3, dane autoryzacyjne niezbędne do monitorowania systemu  są unikatowe dla 

każdego użytkownika i udpstępniane na życzenie klienta poprzez dział serwisowy. 
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Moduły systemu 

Wybrane usługi dodane systemu udostępniane są w systemie w postaci osobno licencjonowanych modułów. 

Poniżej lista dostępnych modułów w systemie: 

 Call Pickup 

Umożliwia przejęcie połączenia kierowanego do innego abonenta wewnątrz zdefiniowanej grupy – użytkownik 

może należeć do kilku grup jednocześnie. System posiada również możliwość realizacji funkcjonalności Direct 

Call Pickup – odbierającego wybrane połączenie danego użytkownika. 

 Interactive Voice Response (IVR) 

Umożliwia budowanie interaktywnych drzew zapowiedzi głosowych i sterowanie połączeniami w zależności od 

ich czasu nadejścia oraz numeru. 

W skład IVR wchodzą następujące usługi: 

 Menu - kierowanie połączeń do odpowiedniego działu/osoby w zależności od wyboru z poziomu klawia-

tury numerycznej 

 Powitanie – odtworzenie zaporwiedzi głosowej i przłączenie z wybranym przez użytkonika numerem 

wewnętrznym. Usługa pozwala definiować maski numerów które mogą zostać wybrane przez 

użytkownika 

 Przełącznik – sterowanie połączeniem w zależności od czasu, maski numeru A oraz numeru B. 

Definicje czasu definiuje się w postaci masek CRON, natomiast maski numerów wyrażeniami 

regularnymi 

 Zapowiedź – odtworzenie wybranego komunikatu przed połączeniem z użytkownikiem 

 Znajdź mnie – „szukanie” użytkownika w zdefiniowanej liście kont. Połączenie przełączane jest z 

jednego konta na drugie po upłynięciu zdefiniowanego czasu aż do momentu odebrania. 

 

Usługi posiadają obsługę błędów pozwalącą na zdefiniowanie kolejnej akcji w przypadku 

nieodebrania/błędu/zajętości danego użytkwonika. System nie narzuca użytkownikowi ograniczneń w związku 

ze złożonością oraz głębokością drzewa przy tworzeniu usług IVR. 

 Conference Rooms 

Umożliwia realizację funkcjonalności mostka telekonferencyjnego. Moduł umożliwia utworzenie dowolnej liczby 

pokoi konferencyjnych, gdzie do każdego pokoju można: 
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 Ustawienie PIN’ów – możliwa autoryzacja użytkowników poprzez czterocyfrowy pin przed wejściem do 

pokoju 

 Zezwolenie na sterowanie – umożliwia sterowanie pokojem konferencyjnym administratorowi, który 

autoryzuje się innym pin’em niż normalni użytkownicy. Administrator po naciśnięciu gwiazki na 

klawiaturze numerycznej ma możliwość: 

- Włączenie/wyłączenie wyciszenia (nie będzie słyszalny przez pozostałych użytkowników) 

- Zablokowanie/odblokowanie telekonferencji (wejście nowych uczestników do telekonferencji nie 

będzie możliwy) 

- Wyrzucenie osoby z pokoju, która dołączyła się jako ostatnia 

- Zwiększenie/zmniejszenie poziomu głośności telekonferencji 

- Zwiększenie/zmniejszenie swojego poziomu głoścności 

 Ogłaszanie liczby uczestników – przed wejściem nowej osoby do pokoju ogłaszana jest liczba osób 

przebywających w tym pokoju 

 Melodia podczas oczekiwania – włączenie melodi MOH oraz jej wybór w przypadku w którym w pokoju 

jest tylko jedna osoba 

 Detekcja ciszy – system wykrywa czy użytkownik „coś mówi”, jeżeli nie kompletenie zagłusza strumień 

audio pochodzacy od tego użytkownika. Dzięki tej funkjconalności można zagłuszyć w pokoju szumy tła 

pochodzące od terminali różnych uczestników konferencji (np. ulica, biuro, itp.) 

Moduł posaida również możliwość zarządzania pokojami za pomocą panelu WWW, gdzie poakzywana jest 

aktualna liczba użytkowników każdym pokoju oraz możliwość zablokowania pokoju. Po wejściu w sterowanie 

danego pokoju mamy listę wszystkich użytkowników konferencji, rozpoznawanych po numerze A oraz czasie 

przebywania w konferencji, gdzie każdego z tych użytkowników możemy wyciszyć albo wyrzucić z pokoju. 

Moduł nie posiada ograniczeń na liczbę jednoczesnych użytkowników w pokoju konferencyjnym. Maksymalna 

liczba jednoczestnych uczestników w konferencji zależy od procesora na serwerze oraz obciążenia. 

 Music on Hold (MOH) 

Umożliwia odgrywanie zdefiniowanych przez użytkownika melodii w trakcie oczekiwania na połączenie. Moduł 

pozwala na definiowanie klas, które następnie przypisuje się do wybranych użytkowników lub usług (np. kolejki 

Call Center, pokoju Conference Rooms, kampanii Contact Center). Wewnątrz klasy możemy dodawać pliki 

dzwiękowe w formacie WAV lub MP3, które następnie są konwertowane przez system do odpowiedniego 

formatu. W przypadku dodania kilku melodii, użytkownik ma możliwość definiowania kolejności odtwarzania jej 

wewnątrz klasy. 
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 Call Rating 

Umożliwia taryfikowanie połączeń według zdefiniowanych stawek. Dodatkowo moduł umożliwia zmianę 

rozliczenia użytkoników na postpaid, poprzez zasilanie kont. Moduł Call Rating udostępnia funkcję 

monitorowania stanu konta oraz operazji na kontach użytkowiników. 

Moduł pozwala na: 

 Definiowanie grup – tworzenie grup do których przypisuje się wybranych użytkowników 

 Wgrywanie własnych cenników – system posiada rozbudowany sysytem taryfikacji umożliwiający 

utworzenie rozbudowanych planów taryfikacyjnych dostosowanych do potrzeb. Każdy cennik składa się 

z trzech polików definiujących odpowiednio: 

- kierunki - nazwy kierunków wraz z przypasowanym do nich prefiksem 

- taryfy -  dni w danym roku podzielone na 24 godziny z przypasowaniem, która taryfa powinna 

być naliczana w danej godzinie 

- stawki – przypasowanie kierunków do taryf, gdzie każdą taryfę definiuje się określając takie pa-

rametry jak: czas trwania pierwszego impulsu, cenę za pierwszy impuls, czas trwania kolejnych 

impulsów, cenę kolejnych impulsów. 

 Konfigurowanie raportów – możliwość definiowania raportów pokazujących generowany ruch z 

podziałem na frakcje 

 Usługa płatności – przełącza sposób naliczania opłat w systemie dla użytkowników z systemu prepaid 

na postpaid. 

 Abonamenty – definiowanie abonamentów, którymi będą obciążani użytownicy z danym dniem 

miesiąca. 

 Zarządzanie płatnościami – wykonywanie dowolonych operacji obiążających lub zasilających, które 

będą znajdować się w historii płatności konta. 

 

Dodtakowo moduł ma możliwość integracji z zewnętrznymi operatorami i pobierania połączeń za wykonane 

połączenie bezpośrednio z platformy operatora terminującego połączenie poporzez API, naliczając przy tym 

marzę zgodnie z konfiguracją.
3
 

 

                                                      

3
 W chwili obecnej integracja możliwa jest jedynie z platformą operatora freeconet.pl – wynika to z faktu, że wielu operatorów 

nie udostępnia użytkownikom końcowym styku do pobierania informacji o CDR. 
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 Voice Mail 

Pełni funkcję skrzynki głosowej z możliwością zarządzania oraz przesłuchiwania nagranych wiadomości. 

 Zarządzanie – każdy użytkownik usługi ma mozliwość zarządzania usługą z poziomu panelu WWW lub 

poprzez dodzownienie się na numer skrzynki głosowej, gdzie po autoryzacji istnieje możliwość 

zarzadzania skrzynką przy pomocy przycisków klawiatury numerycznej (DTMF). Każdy z użytkowników 

z poziomu panelu ma możliwość przeglądania istniejących nagrań na skrzynce głosowej, kasowania 

ich, odsłuchiwania bezpośrednio z panelu WWW, pobrania w postaci pliku mp3. 

 Powiadamianie – użytkownik centrali w przypadku podania swojego adresu email w polu konfiguracji 

użytkownika, automatycznie będzie powiadamiany o nowych nagraniach poprzez email. W wiadomości 

będzie zawarty plik w formacie wav oraz wszystkie niezbędne dane identyfikujące połączenie takie jak: 

numer A, numer B, data nagrania wiadomości oraz jej długość. Dodatkowo jeżeli terminal VoIP 

użytkownika wspiera funkcjonalność MWI (message waiting indicator), terminal użytkownika będzie 

sygnalizował użytkownikowi o fakcie posiadania nie odsłuchanej wiadmości głosowej. 

 Hunt Group 

Umożliwia kierowanie połączeń przychodzących do zdefiniowanej grupy odbiorców. Połączenie może trafiać do 

kilku użytkowników jednocześnie lub z czasowym opóźnieniem. Połączenie przychodzące trafia na usługę, któ-

ra kieruje je do użytkownika A i użytkownika B jednocześnie (w zależności od konfiguracji), jeżeli żaden z użyt-

kowników nie obierze telefonu to połączenie, po określonym czasie np. 4 sekundach, trafia również do użyt-

kownika C. Połączenie jest odbierane przez użytkownika, który jako pierwszy podniesie słuchawkę swojego 

telefonu. 

 Intercom 

Umożliwia bezpośrednie nadanie komunikatu w czasie rzeczywistym do określonej grupy odbiorców, usługa 

może być wykorzystywana np. do informowaniu użytkowników o zagrożeniach (pożar). W celu nadania komuni-

katu autoryzowany użytkownik wdzwania się na przypisany numer do usługi, po czy wszystkie terminale w gru-

pie przechodzą w tryb głośnomówiący (pod warunkiem, że wspierają funkcjonalność auto-answer), po czym 

przekazywany jest komunikat nadawcy. Intercom umożliwia zdefiniowanie parametrów, które usprawniają obu-

stronną komunikację, należą do nich: 

 Zastosowanie – zdefiniowanie grupy odbiorców, którzy będą słyszeli komunikaty nadawane poprzez 

usługę 

 Uwierzytelnianie – pozwala na zdefiniowanie osób lub ich grupy, która jest autoryzowana do używania 

tej usługi. Ze względu na sposób działanie usługi, ograniczenie nadawców tej usługi jest wskazane. 
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Uwierzytelniania dokonuje się poprzez zdefiniowanie kont uprawnionych do wywoływania usługi lub 

numerów A – w przypadku w którym nadawca wdzwania się do usługi z zewnątrz systemu poprzez 

przypięty numer miejski. 

 Dodatkowe opcje – domyślnie system wykonując połączenie do użytkownika działa w trybie half duplex 

– odbiorca słyszy tylko nadawcę, odbiorcy nie słyszą się nawzajem, możliwe jest włączenie trybu full 

duplex, wtedy w przypadku połączenia na sługę intercom wszyscy użytkownicy których terminal przełą-

czył się w tryb głośnomówiący mogą również nadawać komunikaty słyszane poprzez pozostałych od-

biorców. 

 Call Center 

Umożliwia stworzenie w pełni funkcjonalnego Call Center zarządzanego dynamicznie w dedykowanym Panelu 

On-Line. Usługa pozwala na automatyczną dystrybucję połączeń pomiędzy agentów zgodnie z załączoną stra-

tegią. Moduł Call Center pozwala na: 

 Zdefiniowanie dowolnej liczby kolejek. W każdej kolejce możliwe jest określenie następujących parame-

trów: 

- strategia wyboru konsultanta (kolejny, wszyscy jednocześnie, najdłużej bezczynny, najmniej ob-

ciążony, losowy, losowy z wagami) 

- melodia podczas oczekiwania w kolejce 

- priorytet kolejki 

- komunikat o pozycji w kolejce 

- komunikat o średnim czasie oczekiwania 

- indywidualny komunikat 

- okres odtwarzania komunikatów 

- minimalny czas pomiędzy połączeniami przydzielanymi do konsultanta 

- dopuszczanie użytkowników do pustej kolejki - w momencie kiedy w kolejce nie ma aktywnych 

konsultantów system pozwoli użytkownikowi na dodzwonienie się do kolejki 

- łączenie z zajętym konsultantem – w momencie kiedy użytkownik prowadzi już rozmowę, połą-

czenie i tak będzie do niego kierowane 

- limit czasu na odebranie połączenia poprzez konsultanta 

- czas wznowienia dzwonienia 

- czas oczekiwania klienta w kolejce – w przypadku zbyt długiego czasu oczekiwania klient może 

zostać skierowany na inną usługę – Call Center z wyższym priorytetem albo usługę IVR albo 

Message Recorder. 

- maksymalna długość kolejki 



Dokumentacja techniczna Call-eX i Mini-eX 

 

  

 
 

- kara w kolejce – każdy konsultant może mieć określoną karę  w kolejce, im większa kara tym 

mniejsze prawdopodobieństwo że połączenie będzie do niego skierowane (w pierwszej kolej-

ności połączenia kierowane są do konsultantów z najmniejszymi karami) 

- service level – określenie poziomu service level dla danej kolejki, który następnie będzie uży-

wany w raportach 

 Zdefiniowanie konsultantów – system pozwala na zdefiniowanie konsultantów wewnętrznych (mających 

konta w systemie) oraz zewnętrznych (dostępnych pod określonymi numerami telefonów). Każdy z 

konsultantów może mieć jeden z 5 stanów w systemie: aktywny, nieaktywny, zablokowany, wstrzyma-

ny, zawieszony. 

 Konfigurację kodów – usługa pozwala na zdefiniowanie numerów oraz skróconych kodów, dzięki którym 

konsultanci mogą wykonać następujące akcje: logowanie, wylogowanie, wstrzymanie, przywrócenie w 

danej kolejce. 

 Raportowanie – moduł umożliwia generowanie szczegółowych raportów Call Center, między innymi:  

- raport ogólny – statystyki czasu oczekiwania w kolejkach na połączenie z konsultantem 

- raport konsultantów – statystyki połączeń dla konsultantów oraz czas ich zalogowania 

- raporty podsumowujące według daty – statystyki połączeń dla wybranych dni z wybranego 

okresu 

- raport podsumowujący według godziny – statystyki połączeń w poszczególnych godzinach w 

ciągu doby 

- raport podsumowujący według  dni tygodnia – statystyki połączeń w poszczególnych dniach ty-

godnia 

- raport podsumowujący według  miesięcy – statystyki połączeń w poszczególnych miesiącach 

- raport szczegółowy – szczegółowe statystyki każdego z połączeń  

- raport o nieodebranych numerach.  

Dodatkowo raporty pozwalają na zdefiniowanie kolejki, konsultantów, daty, rezultatu oraz typu po-

łączeń, dla których raporty mają być wygenerowane. Każdy z raportów można również filtrować po 

frakcjach ruchu: 

- połączenia które zostały skierowane do konsultantów za pośrednictwem kolejek 

- połączenia które zostały skierowane do konsultantów z poza systemu (np. poprzez bezpośred-

nie dodzwonienie się na numer miejski konsultanta) 

- połączenia które zostały skierowane do konsultanta przez innego użytkownika systemu 

- połączenia które zostały skierowane do kolejek z poza systemu 

- połączenia które zostały skierowane do kolejek przez użytkowników systemu 

- połączenia wychodzące realizowane przez konsultantów 

 Raporty on-line – umożliwia monitorowanie pracy konsultantów w czasie rzeczywistym. Dostępne są in-

formacje na temat stanu konsultantów, statystyk oraz stanu poszczególnych kolejek. Dodatkowo możli-

we jest wykonywanie bieżących operacji na kolejkach oraz konsultantach (np. zmiana stanu konsultan-
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ta). Panel on-line jest niezbędnym narzędziem menadżerskim przy profesjonalnych i rozbudowanych 

systemach Call Center. 

 Call Recorder 

Umożliwia nagrywanie rozmów według preferowanego schematu (po numerach, po kontach użytkowników). 

Nagrywanie po numerach odbywa się z wykorzystaniem reguł nagrywania, możliwych do opisania przy użyciu 

wyrażeń regularnych. W każdej regule możliwe jest definiowanie: 

 Numeru A (osoby dzwoniącej) 

 Numeru B (osoby docelowej) 

 Sito (procent nagrań które mają zostać zapisane) 

 Serwera FTP, na który ma być przeniesione nagranie 

 

Nagrywane po kontach użytkowników odbywa się według schematu: wychodzące, przychodzące, wszystkie.   

Moduł Call Recorder umożliwia również wywołania usługi nagrywania na żądanie za pomocą zdefiniowanego 

kodu. 

Wszystkie pliki z  nagraniami przesyłane są na zdefiniowane serwery FTP (lokalny wbudowany w system Call-

eX bądź zewnętrzny) w okresach 30 minutowych. System posiada również wbudowany serwer FTP, do którego 

można się podłączyć przy użyciu klienta. Zarządzanie dostępem do serwera odbywa się z poziomu panelu 

WWW serwera. Pliki przechowywane na lokalnym serwerze FTP są przechowywane do 90 dni, wszystkie star-

sze pliki są kasowane. Odsłuchiwanie oraz pobieranie nagrań możliwe jest z poziomu panelu administracyjne-

go, który pozwala na dodatkową filtrację nagrań po numerze A lub B. W panelu wyświetlana jest lista nagrań, 

która zawiera takie informacje jak: datę, godzinę, numer A, numer B, nazwę pliku, rozmiar pliku oraz czas trwa-

nia. 

System dodatkowo posiada opcję nagrywania rozmów w stereo, gdzie na jednym kanale nagrana jest strona 

dzwoniąca, a na drugim odbierająca. Ułatwia to identyfikację rozmówców przez osoby kontrolujące nagrania. 

Pliki nagrywane są w formacie MP3 16 kbps 8000 Hz mono/stereo w zależności od ustawień, odpowiada to 

120/240 kB każdej minucie nagranego połączenia. 

Wszystkie pliki przechowywane są w formacie RRRR-MM-DD_hh-mm-ss-NUMERA_NUMERB.mp3. 

Moduł nie posiada ograniczeń na liczbę jednocześnie nagrywanych połączeń, posiada natomiast limit na łączny 

czas niezakończonych nagrywanych rozmów. Standardowo łączny czas niezakończonych nagrywanych roz-

mów nie może być dłuższy niż 108 minut. Jeżeli zapotrzebowanie na łączny czas rozmów jest większy, należy 
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uwzględnić to przy zamówieniu w celu dobrania maszyny zawierającej więcej pamięci RAM, istnieje możliwość 

zwiększenia tego czasu do 14400 minut. 

 Virtual Fax 

Umożliwia automatyczną wysyłkę oraz odbiór faksów bezpośrednio z panelu WWW systemu bądź za pośred-

nictwem poczty elektronicznej. Otrzymane faksy dostarczane są na zdefiniowany adres e-mail w formie pliku 

PDF przesyłając jednocześnie informacje o nadawcy, odbiorcy oraz liczbie stron. Moduł Virtual Fax umożliwia 

konfigurację następującą parametrów: 

 Prezentacja numeru (aktywna/ukryta) 

 Liczba prób wysyłki – liczba powtórzeń wysyłki faksu w przypadku wystąpienia błędu bądź zajętości linii 

 Nazwa w nagłówku faksu 

 Właściciel urządzenia – użytkownik, który ma uprawnienia do wysyłania faksów z poziomu konsoli sys-

temowej 

 

Moduł umożliwia użytkownikowi masową wysyłkę faksów poprzez wprowadzanie całej listy numerów, a 

nastepnie śledzenie stanu wysyłki poprzez panel. 

Po za panelm WWW możliwa jest wysyłka faksów za pomocą funkcjonalności mail2fax – po odpowiednim 

skonfigurowaniu programu pocztowego (dodanie nowej skrzynki) istnieje możlwiośc wysyłki faksów poprzez 

dodanie załączników w postaci pdf do maila w temacie wpisując numer(y) telefonów odbiorców. 

System nie posiada ograniczeń technicznych na liczbę jednoczesnych wysyłanych/odbierancyh faksów, 

ograniczone jest to jedynie ilością zakupionych kanałów faksowych(licencja na jednocześnie wysyłane lub 

odbierane faksy w systemie). Faksy wysyłane są przy użyciu protokołów t.38, G.711a/u. 

 Integrate 

Usługa Integrate cyklicznie wywołuje wskazaną w jej konfiguracji stronę WWW (webservice), przesyłając do niej 

informacje o dzwoniącym abonencie (numer A),  naciśniętych przez osobę dzwoniącą przyciskach na klawiatu-

rze telefonu oraz odczytując osobie dzwoniącej zwrócony tekst (przy zakupie dodatkowej licencji na TTS – Text 

to speech). Usługa pozwala także osobie dzwoniącej nagrać nagranie głosowe oraz zainicjować nowe połącze-

nie telefoniczne na dowolny numer telefonu. Komunikacja pomiędzy usługą a webservice odbywa się przy po-

mocy komunikatów XML. Możliwości usługi są nieograniczone, umożliwiają użytkownikowi tworzenie funkcjo-

nalności zaczynając od prostych systemów IVR, kończąc na złożonych systemach automatycznej obsługi klien-

ta. 
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 CTI 

Umożliwia integrację systemu z zewnętrznymi systemami informatycznymi dostarczając im informacji na temat 

nadchodzących połączeń, zmiany stanów poszczególnych użytkowników oraz zdarzeniach zachodzących w 

pozostałych modułach systemu np. Call Center, Contact Center. Dodatkowo styk posiada filtry, które pozwalają 

na przesyłanie jedynie tych komunikatów które nas interesują (np. zdarzenia tylko wybranych użytkowników lub 

zdarzenia jedynie z wybranych kolejek Call Center). System wysyła komunikaty do wszystkich klientów którzy 

się do niego połączą na wcześniej określonym porcie usługi. Komunikaty w zależności od konfiguracji wysyłane 

są w postaci XML albo plain text, wszystkie komunikaty mogą być dodatkowo szyfrowane kluczem AES. 

 Contact Center 

Umożliwia realizację masowych połączeń wychodzących, tzw. kampanii outboundowych. Moduł Contact Center 

pozwala na: 

 Zdefiniowanie dowolnej ilości kampanii. W każdej kampanii możliwe jest określenie następujących pa-

rametrów: 

- Czas trwania kampanii 

- Numery klientów 

- Konsultantów przypisanych do określonej kampanii 

- Taktyka wydzwaniania – system posiada 4 taktyki dzwonienia według których będzie kierował połą-

czenia do konsultantów: 

o Ręczny – kolejne połączenia wykonywane są na żądanie klienta 

o Automatyczny – kolejne połączenie jest automatycznie wykonywane gdy agent jest wolny 

o Z predykcją – kolejne połączenie jest wykonywane automatycznie, moment wykonania po-

łączenia wybierany jest na podstawie danych statystycznych (tak aby zmaksymalizować 

wydajność kampanii), strategia ta zalecana jest dla dużych kampanii (z dużą liczbą konstul-

tanów). 

o Zintegrowany – kolejne połączenie wykonywane jest poprzez zewnętrzna aplikację (dialer), 

komunikujący się z systemem poprzez API 

W zależności od wybranej strategii system pozwala na skonfigurowanie dodatkowych opcji 

takich jak kolejność dzwonienia (czy połączenie ma być najpierw kierowane do agenta albo 

klient) 

- Logiki dzwonienia – przez jakie interfejsy mają być terminowane połączenia, dodatkowo konfigura-

cja logik może pełnić rolę walidacyjną zabraniając wykonywania połączenia na niektóre numery (np. 

numery premium). 

- Melodia zapowiedzi (MoH) podczas oczekiwania na połączenie 

- Zapowiedź powitalna – odtwarzana klientowi przez połączeniem z konsultantem 
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- AMD (Answering Machine Detection) – rozpoznanie i wykluczenie połączenia z konsultantem w 

przypadku wykrycia  urządzenia fax, modem oraz gdy system zwraca komunikaty systemowe (bra-

ku numeru, numer nie odbiera bądź numer jest zajęty). System zezwala użytkownikowi na globalną 

konfigurację parametrów AMD w celu dostosowania funkcji do własnych potrzeb. 

- Czas notatki – minimalny czas pomiędzy poszczególnymi połączeniami przydzielanymi do konsul-

tanta 

- Liczba prób nawiązania połączenia - liczba powtórzeń nawiązania połączenia w przypadku wystą-

pienia błędu bądź zajętości linii 

 Raportowanie - moduł umożliwia generowanie szczegółowych raportów Contact Center, między innymi: 

- Raport ogólny – ogólne statystyki połączeń wykonanych podczas kampanii 

- Raport bezczynności – statystyki czasu bezczynności zbiorowe lub wybranych agentów podczas 

kampanii 

- Raport szczegółowy – szczegółowe statystyki każdego z połączeń w kampanii 

- Raport połączeń nieodebranych – szczegółowy raport przedstawiający stosunki oraz wielkości wo-

lumenu ruchu nieodebranego zakwalifikowanego w zależności od przyczyny (połączenia nieode-

brane przez agenta, klienta, wykryta maszyna –AMD, numer zajęty, błąd połączenia, odrzucone 

przez agenta). 

 Raporty on-line - umożliwia monitorowanie kampanii w czasie rzeczywistym. Dostępne są informacje na 

temat stanu danej kampanii, statusu poszczególnych konsultantów oraz statystyki połączeń. Dodatkowo 

możliwe jest wykonanie bieżących operacji na kampanii (np. przerwanie kampanii) oraz konsultantach 

(np. zmiana stanu konsultanta). Panel on-line umożliwia również podsłuchiwanie wybranych rozmów w 

kampanii (przy aktywnym module Spy):  

 Panel Agenta – system posiada panel agenta, który w zależności od strategii umożliwia agentowi na 

wykonywanie różnych akcji (np. wykonanie połączenia). Panel pokazuje agentowi statystyki jego pracy 

oraz liczbę ostatnich numerów wraz z ich rezultatem. 

 Nadanie uprawnień użytkownikom za pomocą uprawnień do przeglądania oraz możliwości konfiguro-

wania wybranych elementów modułu. System pozwala zrealizować uprawnienia potrzebne do pełnienia 

funkcji: 

- Administratora 

- Supervisora 

- Konsultanta 

 

 Message Recorder 

Usługa umozliwia użytkownikowi realizację funkcjonalności pozwalającej na pozostawienie przez osobę 

dzowniącą komunikatu, który po nagraniu przekazywany jest do włąściciela usługi na adres email oraz dostępny 

jest do pobrania lub odsłuchania w panelu przez użytkowników którzy mają uprawnienia do danej usługi. Jest to 
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uproszczona wersja usługi VoiceMail używana głównie w połączeniach z usługami IVR (przekierowanie z menu) 

lub Call Center (w przypadku zbyt długiego oczekiwania w kolejce). 

Pliki nagrywane są w formacie MP3 16 kbps 8000 Hz mono, odpowiada to 120 kB każdej minucie nagranego 

połączenia. 

 Spy 

Usługa umożliwia realizację aktywnego podsłuchiwania obecnie trwających rozmów użytkowników systemu. 

Podsłuchiwanie może odbywać się w trzech trybach: 

 Tryb podsłuchiwania – użytkownik podsłuchujący słyszy obie strony połączenia, ale sam pozostaje 

niesłyszalny przez uczestników rozmowy. 

 Tryb menedżerski – użytkownik podsłuchujący słyszy obie strony, ale sam jest słyszany tylko przez 

jedną stroną. Tryb ten jest często wykorzysytywany przez supervisorów kolejek Call Center w 

przypadku radzenia sobie z bardzo trudnymi sytuacjami lub podczas wprowadzania nowych 

pracowników. 

 Barge-in – użytkownik dołącza się do rozmowy jako trzecia strona połączenia, słyszy i jest szłyszalny 

przez pozostałe strony połączenia. 

 Podczas trwania połączenia użytkownik ma mozliwość przełączania się pomiędzy trybami 

podsłuchiwania, jak i przełączania do kolejnych rozmów do których posiada uprawnienia do 

podsłuchiwania przy pomocy klawiszy DTMF. 

 

Usługa pozwala na: 

 tworzenie grup – każda grupa definiuje konta które można podsłuchiwać 

 uwierzytelnianie – wybór użytkowników systemu lub definiowanie numerów A, które mają uprawnienia 

do podsłuchiwania grup. 

 zarządzanie usługą – użytkownik który jest uwierzytelniony do podsłuchiwania danej grupy ma 

możliwość otworzenia konsoli danej grupy, która pokazuje listę wszystkich połączeń przychodząch i 

wychodzących tej grupy, pokazując dodatkowo informacje o numerze A, numerze B oraz długość 

połączenia. Po kliknięciu na rozmowę, którą chcemy podsłuchiwać terminal użytkownika zalogowanego 

do panelu zaczyna dzownić, po podniesieniu słuchawki łączy z podsłuchiwanym kanałem. Usługą 

można również zarządzać poprzez wdzownienie się na numer przypisany do usługi i przełączać się 

między podsłuchiwanymi kanałami lub trybami przy pomocy przycisków DTMF. 

 Przeglądanie raportów – usługa posiada raporty przedstawiające informację kto i kogo oraz kiedy 

podsłuchiwał. 
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Integracja z systemami zewnętrznymi - API 

System DATERA Call-eX/Mini-eX posiada interfejs API pozwalający na integrację systemu z zewnętrznymi 

aplikacjami. Możliwości użycia API są nieograniczone, przykładem może być wbudowanie funkcjonalności na-

wiązywania połączeń telefonicznych na stronach systemu CRM,  możliwość wyświetlenia stanu konta w aplika-

cji standalone czy toolbarze w przeglądarce. 

API systemu oparte jest na dwóch technologiach: 

 URL-API (nie rozwijane) 

 SOAP (ciągle rozwijane) 

 

API oparte jest o wymianę parametrów poprzez mechanizm bazujący na żądaniach HTTPS GET/POST. Funk-

cje API mogą zostać wywołane z poziomu dowolnego języka programowania, pod warunkiem, że posiada on 

obsługę HTTPS, np. PHP, Java, JavaScript, ActionScript jak również z poziomu każdego systemu operacyjne-

go. 

W celu upewnienia się, że funkcje serwisu są wywoływane przez uprawnione osoby/systemy zostały wprowa-

dzone dwie metody uwierzytelniania: 

 Oparta o token wystawiany przez system 

 Szyfrowanie wybranych parametrów żądania (tylko URL API) 

 

Obie metody mogą być użyte równocześnie w obrębie jednej aplikacji. URL-API jest prostsze do zaimplemen-

towania dla mniej doświadczonych programistów, jednak nie jest już rozwijane i zakres jego funkcji  pozostaje 

niezmienny. 

SOAP API systemu jest ciągle rozwijane i dostosowywane do potrzeb klienta. Możliwości i funkcjonalności są 

opisane w instrukcji API. 
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Redundancja 

System Call-eX SAFE działa na zasadzie dwóch serwerów (MAIN oraz BACKUP) pracujących w trybie HOT 

STANDBY. Serwery mogą znajdować się w jednej sieci LAN, wtedy zasada ich działania opiera się o współ-

dzielenie wirtualnego adresu IP  do którego odnoszą się terminale albo mogą znajdować się w dwóch osobnych 

lokalizacjach, gdzie dysponowanie ruchu odbywa się poprzez mechanizm DNS SRV. W przypadku uszkodzenia 

podstawowego serwera (MAIN), jego funkcję przejmuje drugi serwer (BACKUP)(uruchamiają się na nim odpo-

wiednie usługi, pozwalające na realizowanie połączeń). W przypadku poprawnej pracy serwerów, wszystkie 

dane bazodanowe wymieniane są synchronicznie pomiędzy serwerami, dzięki temu uszkodzenie lub wyłącze-

nie podstawowego serwera nie spowoduje braku newralgicznych danych konfiguracyjnych lub rekordów CDR. 

Pozostałe pliki takie jak pliki wirtualnego faxu lub pliki wgrywanych zapowiedzi głosowych IVR są synchronizo-

wane cyklicznie w odstępach 5 minutowych. Jedynym elementem, który nie jest synchronizowany pomiędzy 

serwerami są pliki nagrań głosowych Call Recorder’a, w celu ich zabezpieczenia zalecane jest wykorzystywanie 

zewnętrznego serwera FTP na który moduł automatycznie przegrywa pliki. W normalnym stanie serwera pod-

stawowego oraz zapasowego wszystkie funkcje bazodanowe obciążające serwer nie będącymi typowymi funk-

cjami telekomunikacyjnymi, takie jak generowanie raportów CDR lub Call Center generowane są poprzez ser-

wer zapasowy, dzięki temu główny serwer telekomunikacyjny obciążony jest jedynie przez operacje telekomuni-

kacyjne. 

Zasada działania Call-eX SAFE: 

 W przypadku redundancji poprzez wirtualny adres IP, każdy z serwerów jest osobno podłączony do sie-

ci LAN jednym portem ethernetowym, a drugim serwery połączone są bezpośrednio (port ten służy do 

wymiany danych pomiędzy serwerami). Serwery cyklicznie sprawdzają dostępność oraz poprawność 

pracy drugiego serwera, w przypadku uszkodzenia podstawowego serwera, serwer zapasowy przejmu-

je wirtualny adres IP oraz wszystkie funkcje telekomunikacyjne. 

 W przypadku redundancji poprzez DNS SRV, każdy z serwerów podłączony jest do osobnej sieci. Ser-

wery sprawdzają dostępność oraz działanie drugiego serwera przy pomocy protokołu heartbeat, jedno-

cześnie sprawdzają czy nie straciły dostępu do sieci przy pomocy protokołu ping do wybranej grupy ho-

stów. W przypadku wykrycia nieprawidłowości serwer zapasowy przejmuje funkcję serwera podstawo-

wego. 

 

Przejęcie funkcjonaliści przez drugi zapasowy serwer odbywa się w sposób automatyczny i trwa około 3 se-

kund. Podczas przełączenia serwera na serwer zapasowy wszystkie połączenia zostają zerwane, jednak po 

przełączeniu wszystkie terminale są sprawne i mogą wykonywać połączenia. 

Stan systemu SAFE można śledzić bezpośrednio z panelu WWW lub przy pomocy protokołu SNMP. 
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W przypadku powrócenia serwera podstawowego do sieci, serwer zapasowy w dalszym ciągu realizuje wszyst-

kie funkcje telekomunikacyjne do momentu ręcznej synchronizacji, która jest wykonywana na żądanie poprzez 

panel administracyjny systemu. Podczas synchronizacji wszystkie funkcje telekomunikacyjne przestają działać, 

a serwery synchronizują stan baz danych oraz plików, operacja taka przy dużych systemach pomijając ograni-

czenia przepustowości sieci może trwać nawet do 15 minut. 
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Interfejsy fizyczne 

System można rozbudować o fizyczne interfejsy ISDN PRI lub BRI. Karty używane w naszych serwerach po-

chodzą od renomowanych producentów SANGOMA (karty PRI) www.sangoma.com oraz OPENVOX (karty BRI 

oraz PRI) www.openvox.cn. Szczegóły techniczne używanych kart można znaleźć na stronach producentów. 

Montowane karty w zależności od specyfikacji serwerów instalowane są do interfejsów PCI lub PCI-e. 

Producent Typ Liczba Portów Interfejs Modele 

SANGOMA PRI 

1 
PCI A101, A101D 

PCI-E A101E, A101DE 

2 
PCI A102, A102D 

PCI-E A102E, A102DE 

4 
PCI A104, A104D 

PCI-E A104E, A104DE 

8 
PCI A108, A108D 

PCI-E A108E, A108DE 

16 PCI-E A116E, A116 DE 

OPENVOX 

PRI 

1 
PCI D115P, DE115P, D130P, DE130P 

PCI-E D115E, DE115E, D130E, DE130E 

2 
PCI D210P, DE210P, D230P, DE230P 

PCI-E D210E, DE210E, D230E,  DE230E 

4 
PCI D410P, DE410P, D430P, DE430P 

 D410E, DE410E, D430E, DE430E 

BRI 

2 
PCI B200P, BE200P 

PCI-E B200E, BE200E 

4 
PCI B400P, BE400P 

PCI-E B400E, BE400P 

8 PCI B800P 

 

http://www.sangoma.com/
http://www.openvox.cn/


Dokumentacja techniczna Call-eX i Mini-eX 

 

  

 
 

Specyfikacja Techniczna Serwerów 

DATERA posiada zbiór preferowanych serwerów dostarczanych do klienta wraz z oprogramowaniem Call-

eX/Mini-eX. Jednak w zależności od potrzeb klienta istnieje możliwość dostarczenia oprogramowania na innym 

serwerze lub serwerze dostarczonym przez klienta. 

 DATERA Mini-eX 

Produkt Mini-eX typ A Mini-eX typ B 

Obudowa DESKTOP Rack 1U 

Procesor AMD E350 Intel Dual Core G620 

Płyta główna MSI E350IA-E45 
Jednoprocesorowa 

SUPERMICRO 

RAM DIMM 2GB DDR3 1333Mhz DIMM 4GB DDR3 1333Mhz 

HDD 
2 x 320GB SATA II 7200rpm 16MB 

cache 3,5” 

2 x 250GB SATA II (RAID 1) 5400rpm 

HOT SWAP 2,5” 

Karta sieciowa 1 x 10/100/1000Mbit 2 x 10/100/1000Mbit 

Liczba złącz PCI-E 1 1 

   

Maksymalna liczba użytkowników 60 
60 

 

Maksymalna liczba jednoczesnych 

połączeń
4
 

60 

 

60 

 

Maksymalna liczba połączeń do usługi 

Conference Rooms 
10 30 

 

                                                      

4
 Przy założeniu połączeń bez transkodowania (zarówno jedna jak i druga strona połączenia używa codeca glosowego 

G711A albo G711U. W przypadku połączeń z transkodowaniem należy założyć x% tej wartości. 
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 DATERA Call-eX 

Produkt Call-eX typ A Call-eX typ B Call-eX typ C Call-eX typ D 

Obudowa Rack 1U Rack 1U Rack 1U Rack 1U 

Procesor Intel Dual Core G620 Intel Xeon E3-1220 Intel Xeon X3430 Intel Xeon X3430 

Płyta główna 
Jednoprocesorowa 

SUPERMICRO 

Jednoprocesorowa 

SUPERMICRO 

Jednoprocesorowa 

SUPERMICRO 

Jednoprocesorowa 

SUPERMICRO 

RAM 
DIMM 4GB DDR3 

1333Mhz 

DIMM 4GB DDR3 

1333Mhz 

DIMM 4GB DDR3 

1333Mhz 

DIMM 4GB DDR3 

1333Mhz 

HDD 

2 x 250GB SATA II 

(RAID 1) 5400rpm 

HOT SWAP 2,5” 

2 x 500GB SATA II 

(RAID 1) 7200rpm 

HOT SWAP 3,5” 

2 x 500GB SATA II 

(RAID 1) 7200rpm 

HOT SWAP 3,5” 

2 x 500GB SATA II 

(RAID 1) 7200rpm 

HOT SWAP 3,5” 

Karta sieciowa 2 x 10/100/1000Mbit 2 x 10/100/1000Mbit 2 x 10/100/1000Mbit 2 x 10/100/1000Mbit 

Liczba złącz PCI-E 1 1 2 2 

     

Maksymalna liczba 

użytkowników 
300 500 1500 1500 

Maksymalna liczba 

jednoczesnych połą-

czeń
5
 

150 250 750 750 

Maksymalna liczba 

połączeń do usługi 

Conference Rooms 

30 30 30 30 

 

                                                      

5
 Przy założeniu połączeń bez transkodowania (zarówno jedna jak i druga strona połączenia używa codeca glosowego 

G711A albo G711U. W przypadku połączeń z transkodowaniem należy założyć x% tej wartości. 
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Karta produktu 

Obsługiwane protokoły IP SIP, T.38, HTTP, HTTPS, FTP, SSH, SNMP 

Używane porty IP 

21 TCP Serwer FTP 

22 TCP SSH – wejście serwisowe 

69 UDP TFTP – provisioning 

80 TCP HTTP – provisioning 

123 UDP NTP – provisioning 

161 UDP SNMP – monitoring 

443 TCP HTTPS – panel zarządzający 

465 TCP SMTP – mail2fax 

587 TCP POP3 – mail2fax 

694 UDP HEARTBEAT – Call-eX SAFE 

4000-4999 UDP UDPTL – połączenia do transmisji faksowych T38 

5060 UDP SIP 

5432 TCP Call-eX SAFE – wymiana informacji 

5500-5599 TCP CTI – porty używane do komunikacji ze stykiem CTI 

10000-20000 UDP RTP 

Obsługiwane kodeki audio G.711A, G711U G.729, G722, G.726, G726aal2 

Obsługiwane kodeki wideo H263, H263P, H264 

Interfejsy fizyczne 

(liczba uzależniona od rodza-

ju platformy sprzętowej) 

BRI (do 8 portów na slot PCI) 

PRI (do 16 portów na slot PCI) 

Wspierane Standardy 

RFC2327 Session Description Protocol (SDP) – 1998 

RFC2396 Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax – 1998 

RFC2617 HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication – 1999 

RFC2976 The SIP INFO Method – 2000 

RFC3261 SIP: Session Initiation Protocol - 2002 

RFC3264 An Offer/Answer Model with the Session Description Protocol (SDP) –2002 

RFC3265 Session Initiation Protocol (SIP)-Specific Event Notification – 2002 

RFC3310 Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Digest Authentication Using Authentication 

and Key Agreement (AKA) – 2002 

RFC3311 The Session Initiation Protocol (SIP) UPDATE Method -2002 

RFC3323 A Privacy Mechanism for the Session Initiation Protocol (SIP) - 2002 

RFC3325 Private Extensions to the Session Initiation Protocol (SIP) for Asserted Identity 

within Trusted Networks – 2002 

RFC3326 The Reason Header Field for the Session Initiation Protocol (SIP) – 2002 5 / 19 

RFC3515 The Session Initiation Protocol (SIP) Refer Method – 2003 
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RFC3550 RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications – 2003 

RFC3551 RTP Profile for Audio and Video Conferences with Minimal Control - 2003 

RFC3665 Session Initiation Protocol (SIP) Basic Call Flow Examples – 2003 

RFC3666 Session Initiation Protocol (SIP) Public Switched Telephone Network (PSTN) Call 

Flows –  2003 

RFC3842 A Message Summary and Message Waiting Indication Event Package for the 

Session Initiation Protocol (SIP) - 2004 

RFC3960 Early Media and Ringing Tone Generation in the Session Initiation Protocol(SIP) - 

2004 

RFC4028 Session Timers in the Session Initiation Protocol (SIP) 

RFC4566 SDP: Session Description Protocol – 2006 (zastępuje RFC 2327, RFC 3266) 

RFC4733 RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones, and Telephony Signals -2006 

(zastępuje RFC 2833) 

RFC4961 Symmetric RTP / RTP Control Protocol (RTCP) 

RFC5806 Diversion Indication in SIP - March 2010 

ITU T-38 Procedures for real-time Group 3 facsimile communication over IP networks 

(09/2005) 

ITU-T G.711 ITU-T Recommendation " Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies" 

ITU-T G.729 ITU-T Recommendation "Coding of speech at 8 kbit/s using conjugatestructure 

algebraic-code-excited linear prediction (CS-ACELP)" 

ITU-T G.729 Annex A ITU-T Recommendation Annex A "Reduced complexity 8 kbit/s CS-

ACELP speech codec" 

ETSI TS 24.528 TISPAN Technical Specification 24.528 "Common basic communication 

procedures; Protocol specification" 

ETSI TS 183 043 TISPAN IMS-based PSTN/ISDN Emulation 

Tryby prac interfejsów fi-

zycznych 

BRI: NT oraz TE 

PRI: NORMAL oraz MASTER 

Obsługiwana sygnalizacja 

PRI 

Euro ISDN, National ISDN2, Nortel DMS100, AT&T 4ESS, Lucen 5ESS, Old National ISDN 

1, Q.SIG 

Funkcje systemu 

Alternate Number (Virtual Number, Second Number), AMD, Attended Transfer, Authoriza-

tion Codes, Automatic Attendand, Automatic Call Distribution, Basic & Advanced RegExp 

Call Routing, Bliiling, Blind Transfer, Blinking Lamp Function, Call Barge, Call Blocking, Call 

Center, Call Forwarding (CFU, CFB, CFNA, CFUA, CF Time-of-Day), Call Hold, Call Moni-

tor, Call Permissions, Call Rating, Call Recording, Call Waiting Indication, Call Waitning, 

Caller ID Per-Line Blocking, Click2Dial, CLIP, CLIR, Conference Rooms, CTI, Custom 

Greeting, DID/DOD (Direct Inward Dialing/Direct Outward Dialing), Direct Call PickUp, Do 

Not Disturb, DTMF (rfc2833, info, inband), Extension Dialing (Private Numbering Plan), 

External SIP Registration, Failover Route, Fax, Fax2Mail, Follow Me, Foreign ID, Group Call 

PickUp, Hunt Groups, Incoming Internet Calls (E.164 / URI), Intercom, IVR - Announce-

ment, IVR - Dial Extension, IVR - Menu, IVR - Switch, IVR - WWW integration, Mail2Fax, 

Message Recorder, Message Waiting Indication, Music On Hold, Personalized MoH, Predic-

tive Dialing, Prevention from SIP Brute Force Attack, Progressive Dialer, Restricted Exten-

sion, Selective Call Acceptance (White List), Selective Call Rejection (Black List), Sequen-

tial Ringing, Simultaneous Ringing, Speed Dialing, Telephone Number Mapping (ENUM), 

Text To Speech, Text to Speech for IVR, Voice Messaging, VoiceMail to Mail 

Niezwodność systemu 

Na poziomie softwerowym: Call-eX SAFE, Backup na USB 

Na poziomie sprzętowym (w zależności od konfiguracji sprzętowej): Redundancja dysków 

HDD (RAID 1), redundancja zasilania, redundancja sieciowa (bonding interfejsów). 



Dokumentacja techniczna Call-eX i Mini-eX 

 

  

 
 

Provisioning 

Cisco: SPA 301, SPA 303, SPA 501G, SPA 502G, SPA 504G, SPA 508G, SPA 509G, SPA 

525G 

Grandstream: GXP285, GXP2110, GXP4024 

Linksys: PAP2T, SPA 901, SPA 921, SPA 922, SPA 941, SPA  942, SPA 962, SPA 2102, 

SPA 3102, SPA 8000 

Yealink: T18, T20, T22, T26, T28, T38 

Wsparcie 

System DATERA Call-eX/Mini-eX współpracuje z urządzeniami zgodnymi ze standardem 

IETF RFC 3261. 

System DATERA Call-eX/Mini-eX jest kompatybilny z rozwiązaniami wszystkich wiodących 

producentów m.in. CISCO, Linksys, Yealink, Grandstream, Polycom, Siemens Gigaset, 

SNOM. 

 


