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Serwer telekomunikacyjny (IP PBX) Call-eX to najbardziej zaawan-

sowany produkt Datera wśród rozwiązań abonenckich. Zbudowany 

od początku w oparciu o technologię VoIP, umożliwia korzystanie z 

szerokiego wachlarza funkcjonalności, można go łatwo integrować z 

dowolną infrastrukturą i systemami teleinformatycznymi, jest przyja-

zny dla instalatorów, administratorów oraz samych użytkowników.  

Podczas projektowania Call-eX główny nacisk położyliśmy na bez-

pieczeństwo systemu oraz ciągłość jego pracy. Zaraz potem skupili-

śmy się na możliwościach jego rozbudowy bez dokonywania inwe-

stycji w nowe urządzenie centrali, a jedynie rozszerzenie licencji. 

Call-eX przeznaczony jest dla przedsiębiorstw i instytucji liczących 

od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy użytkowników. Idealnie 

sprawdzi się w firmach wielooddziałowych oraz dynamicznie rozwija-

jących się. Docenią go również firmy, które chcą obniżyć koszty ru-

chu telekomunikacyjnego przez inteligentne jego kierowanie oraz te, 

które np. chcą zbudować profesjonalne Call Center i Contact Center, 

albo zintegrować serwer telekomunikacyjny z innymi systemami tele-

informatycznymi. 

 

Najważniejsze cechy 

 Dopasowane do potrzeb  

do bieżących rozmiarów firmy  

oraz jej infrastruktury 

 Proste w uruchomieniu i zarządzeniu 

przejrzyste panele www dla administratora  

i użytkowników 

 Łatwe w rozbudowie 

wystarczy zmiana licencji na większą liczbę stano-

wisk, bez konieczności wymiany urządzeń 

 Bezpieczne 

wyposażone w szereg zabezpieczeń: klucz zabez-

pieczający, automatyczne backupy, system redun-

dantny SAFE, zabezpieczenie przed atakami, sys-

tem antyfraudowy 

 Elastyczne 

dają się łatwo dopasować do każdej infrastruktury, 

do każdego łącza operatora, współpracują z więk-

szością urządzeń abonenckich dostępnych na ryn-

ku 

 Integracja 

poprzez API i styki CTI dają się w prosty sposób 

integrować z innymi systemami teleinformatycz-

nymi (np. CRM, systemy księgowe, bazy danych, 

aplikacje contact center) 

 Kontrola i ograniczanie kosztów 

m.in. dzięki wykorzystaniu tanich połączeń u ope-

ratorów VoIP, przy zachowaniu bardzo wysokiej 

jakości dźwięku oraz dzięki funkcjonalności rapor-

tów połączeń on-line  

 Wybrane funkcjonalności w standardzie: 

 identyfikacja numerów dzwoniących (CLIP) 

 ustawianie prezentacji dowolnym numerem 

 blokady prezentacji (CLIR) 

 blokada wybranych numerów wychodzących 

 LCR – usługa wybierania zawsze najtańszego 

operatora w danym kierunku (np. na komórki 

dzwoń zawsze przez bramkę GSM) 

 

 



Nowoczesna i bezpieczna telekomunikacja 

 

strona | 2 z 6 

 

 

 ACD – usługa umożliwiająca dystrybucję po-

łączeń przychodzących w odpowiednie miej-

sca 

 Zapowiedzi Głosowe – z dowolnie skonstruo-

wanym drzewem menu i przełączników 

 Poczta Głosowa dla każdego użytkownika z 

automatyczną wysyłką nagrań na e-mail 

 Call Pickup – grupa użytkowników, którzy 

mogą „ściągać” cudze połączenia na swój te-

lefon 

 Music On Hold – dowolne melodie odgrywane 

podczas zawieszania rozmów i oczekiwania 

na połączenie 

 Intercom – usługa umożliwia automatyczne 

wygłoszenie komunikatów przez głośniki tele-

fonów wybranej grupy / wszystkich pracowni-

ków. 

 Możliwość rozbudowy o dodatkowe funkcjo-

nalności: 

 Call Center 

 Contact Center 

 nagrywanie rozmów 

 pokoje telekonferencyjne 

 integracja z innymi systemami informatycz-

nymi przez API i CTI 

 Call Rating – tworzenie wewnętrznych billin-

gów i limitów kwotowych. 

 

 

  

 

 

Szybki start 

Nie zastanawiaj się, jak dużą centralę wybrać, żeby wystarczyła na długi okres. Wybierz system idealnie dopa-

sowany do bieżących potrzeb i rozmiarów firmy. Kiedy zaistnieje potrzeba rozbudowy – wystarczy, że rozsze-

rzysz licencję swojego systemu Call-eX, bez konieczności wymiany urządzenia albo inwestycji w nowe. Pamię-

taj też, że Call-eX jest przez nas systematycznie rozwijany i ulepszany, a Ty masz zawsze najnowszą jego wer-

sję i nigdy nie będziesz ‘out of date’. 

System Call-eX jest rozwiązaniem elastycznym i uniwersalnym. Może funkcjonować w dowolnej infrastrukturze. 

Może być spięty z dotychczasową centralą telefoniczną, co ułatwia płynną migrację, albo stanowi rozbudowę 

obecnego systemu. Możliwe jest także podłączenie dowolnego operatora telekomunikacyjnego, w dowolnej 

Call-eX w infrastrukturze teleinformatycznej firmy 
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technologii: linie analogowe, linie ISDN PRA / BRA, bramy GSM, VoIP. System Call-eX współpracuje z więk-

szością urządzeń (telefony, bramki, faksy itp.) dostępnych na rynku. Dodatkowo nasz system wyposażyliśmy w 

narzędzie provisioningu (automatyczna konfiguracja urządzeń), dzięki któremu szybko i łatwo skonfigurujesz 

wszystkie telefony w firmie, bezpośrednio z poziomu panelu www serwera. 

Oprócz standardowych funkcjonalności w Call-eX przygotowaliśmy szereg zaawansowanych modułów doda-

nych, takich jak profesjonalne Call Center i Contact Center, nagrywanie rozmów, pokoje telekonferencyjne, Call 

Rating czy moduł integracji, umożliwiający połączenie Call-eX z zewnętrznymi systemami informatycznymi, np. 

CRM, oprogramowanie księgowe, bazy danych, umożliwiające np. automatyczną obsługę klientów, bez udziału 

konsultantów. Moduły dodane możesz uruchamiać w dowolnym momencie, kiedy ich rzeczywiście potrzebu-

jesz. 

Bezpieczeństwo 

Projektując serwer Call-eX jako priorytet postawiliśmy sobie bezpieczeństwo i niezawodność działania. Dlatego 

stworzyliśmy szereg zabezpieczeń i ulepszeń systemu. 

Po pierwsze klucz bezpieczeństwa, dodawany do każdego systemu, odpowiedzialny jest za przechowywanie 

automatycznie wykonywanych kopii zapasowych systemu i ustawień konfiguracyjnych. W przypadku awarii 

sprzętu, odtworzenie całego systemu na nowym hardware zabierze nie więcej niż godzinę. 

Po drugie system posiada mechanizmy zabezpieczające przed atakami typu bruteforce - mającymi na celu wy-

kradzenie haseł do systemu – oraz DoS/DDoS,. 

Po trzecie system redundantny SAFE, który działa jak lustrzany serwer i w przypadku awarii serwera głównego, 

automatycznie przejmuje wszystkie jego funkcje. Użytkownicy nie powinni odczuć zmiany. Serwery mogą być 

umiejscowione w dowolnych lokalizacjach/oddziałach firmy. 

Po czwarte system analizy ruchu (system antyfraudowy), pozwalający na wykrywanie nieprawidłowości, nadu-

żyć, kradzieży ruchu w czasie rzeczywistym. Może informować o zdarzeniach serwis Datera, administratora 

systemu po stronie klienta, albo też automatycznie blokować ruch, niwelując potencjalne straty. 

Dodatkowo do systemu Call-eX możesz podłączyć wiele linii od różnych operatorów telekomunikacyjnych, w 

przypadku awarii którejś z nich, ruch automatycznie skierowany zostanie przez inną. 

Swoboda komunikacji 

Z systemem Call-eX możesz stworzyć zaawansowane rozwiązanie obsługujące w sposób inteligentny połącze-

nia przychodzące i wychodzące. 
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Rozbudowane funkcjonalności kierowania połączeń i zapowiedzi 

głosowych IVR pozwala na przełączenie klienta dokładnie tam, 

gdzie potrzebuje, co oszczędza czas i jego, i konsultantów. Sys-

tem może sam rozpoznać klienta po numerze i skierować go do 

odpowiedniego konsultanta. Menu i IVR natomiast pozwalają, jak 

z klocków, zbudować zapowiedzi i drzewo dojścia do konsultan-

tów poprzez opcje wybierane przez dzwoniącego na telefonie. 

Jeśli zintegrujesz Call-eX ze swoim systemem CRM, po autoryza-

cji klienta, konsultantowi uruchomi się automatycznie okno z da-

nymi klienta. Jakakolwiek zmiana w systemie, przebudowa zapowiedzi jest prosta, szybka i odbywa się za po-

mocą czytelnych paneli www. 

Każdy pracownik może mieć swój panel w 

Call-eX, w którym otrzymuje uprawnienia do 

konfigurowania własnego konta. Może zmie-

niać ustawienia poczty głosowej, adresu e-

mail, na który będą przychodziły informacje o 

nieodebranych połączeniach (aby oddzwonić, 

wystarczy kliknąć w numer w mailu, a system 

sam zestawi połączenie z telefonem na biurku 

i klientem), oraz definiować przekierowania. 

Jeśli będziesz na spotkaniu, połączenia będą kierowane na pocztę głosową, a nagrania z poczty przyjdą do 

Ciebie mailem w postaci nagrań. Jeśli będziesz w delegacji – system przekieruje połączenia na telefon komór-

kowy. 

System Call-eX umożliwia także zalogowanie do konta za pomocą telefonu komórkowego, który obsługuje WiFi, 

albo na komputerze przez tzw. softphone (aplikacja instalowana na komputerze). Z takim rozwiązaniem możesz 

odbierać i wykonywać połączenia za pośrednictwem firmowego numeru telefonu, gdziekolwiek jesteś. 

Oszczędności 

Dzięki systemowi Call-eX możesz ustawić automatyczne kierowanie połączeń przez wybranych operatorów. 

Możesz skierować cały ruch wychodzący na komórki np. przez bramkę GSM, a połączenia miejskie i zagranicz-

ne przez operatora VoIP i dzięki temu skutecznie optymalizować koszty. Możesz także blokować wybrane połą-

czenia na drogie numery premium albo połączenia zagraniczne. 

Bądź mobilny i korzystaj z firmowej centrali telefonicznej, gdziekolwiek jesteś. Dzięki usłudze Wdzwoń Się, 

masz możliwość wdzwonienia się ze swojego telefonu komórkowego do centrali Call-eX i po podaniu PIN, mo-

żesz dzwonić za jej pośrednictwem. Możesz także zalogować swój telefon komórkowy albo komputer z obsługą 

WiFi i oprogramowaniem SIP Phone bezpośrednio do centrali, będąc w dowolnym miejscu na świecie, co 

umożliwia zarówno dzwonienie, jak i odbieranie połączeń za pośrednictwem Call-eX. 

Ustawianie przekierowań dla konta użytkownika. 

Budowanie dowolnych drzew zapowiedzi 
głosowych. 
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Masz firmę wielooddziałową? Nie musisz już wyposażać każdego oddziału w odrębną centralę, wystarczy je-

den, centralny system, do którego podłączysz wszystkie urządzenia (telefony, bramki, faksy). Zbudujesz jednoli-

tą wewnętrzną sieć telekomunikacyjną, w ramach której wszyscy będą dzwonić za darmo. Jeśli masz jeden, 

centralny system, oszczędzasz na samych urządzeniach, ale też na jego serwisie i utrzymaniu. 

Integracja 

Jak sprawić, by system telekomunikacyjny stał się jeszcze bardziej użyteczny i pomagał w działalności opera-

cyjnej? Wystarczy wykorzystać moduły dodatkowe, oferowane przez Datera (np. nagrywanie rozmów, pokoje 

telekonferencyjne, Call- i Contact center, integrate) i zintegrować Call-eX z innymi systemami teleinformatycz-

nymi w firmie. 

Poprzez integrację np. z CRM/systemem księgowym, który umożliwi automatyczne wyświetlenie na stanowisku 

konsultanta karty klienta, rozpoznając go po numerze telefonu albo po dokonaniu przez niego autoryzacji, ob-

służysz dzwoniących dużo szybciej i bardziej profesjonalnie. 

Możesz także zintegrować Call-eX np. ze swoim e-sklepem czy bazą danych, dzięki czemu system sam prze-

każe wszelkie informacje o statusie zamówienia, stanie umowy itp. przez automatyczne, syntezowane komuni-

katy głosowe. 

Możliwości integracji są nieograniczone i mogą być dostosowane konkretnie do Twojej działalności i branży, w 

której funkcjonuje firma. 

Wybrane moduły dodatkowe 

 Call Center – zbuduj profesjonalne Call Center w swoim systemie Call-eX. Moduł ten umożliwia zorga-

nizowanie, zarządzanie oraz bieżącą administrację i monitorowanie usługi, a także pracy poszczegól-

nych konsultantów. Każdy pracownik ma odpowiednie role w systemie, loguje się do systemu bezpo-

średnio ze swojego telefonu na stanowisku. Połączenia przychodzące kierowane są do konsultantów 

wg wcześniej ustalonych reguł (np. najmniej obciążony). System monitoringu on-line pozwala badać 

bieżącą pracę konsultantów, porównywać ją z danymi historycznymi czy pracą innej grupy konsultan-

tów. 

 Contact Center – umożliwia realizowanie skutecznych i efektywnych kampanii outboundowych. Wypo-

sażony został w cztery strategie wybierania numerów, umożliwia pełną integrację z zewnętrznymi apli-

kacjami, np. CRM. Jego zadaniem jest maksymalne ograniczanie czasu pracy konsultantów, eliminacja 

połączeń z maszynami (faksami i modemami), połączeń nieodebranych, odrzuconych. 

 Spy – jest modułem szkoleniowo-kontrolnym, wspierającym Call Center i Contact Center, dzięki które-

mu szybko wyszkolisz swoich konsultantów. Pozwala na podsłuchiwanie rozmów konsultantów przez 

supervisora, włączanie się do rozmowy tylko do słuchawki konsultanta albo do całego dialogu. 
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 Call Recorder – nagrywaj połączenia realizowane przez Call-eX, wg ustalonych wcześniej schematów 

dla wybranych grup użytkowników lub konkretnych użytkowników, albo wywołuj usługę ad hoc, podczas 

trwającego połączenia, wprowadzając kod na swoim telefonie. Nagrania odsłuchuj z panelu www lub 

bezpośrednio pliki MP3, zlokalizowane w katalogu na serwerze FTP. Nagrania realizowane są dwu-

kanałowo (stereo), tj. w jednym kanale nagrywany jest konsultant, a w drugim – klient. 

 Conference Rooms – w swoim Call-eX możesz tworzyć pokoje telekonferencyjne i nimi zarządzać. 

Przydziel numer miejski albo wewnętrzny do takiego pokoju, ustaw PIN administratora oraz PIN dla go-

ści i zapraszaj do wielostronnych rozmów swoich kontrahentów.  

 Wirtualny Fax – wysyłaj i odbieraj faksy bez użycia maszyn faksowych, bezpośrednio z konsoli fakso-

wej albo ze swojego programu pocztowego, w formie plików PDF. Usługę możesz uruchomić dla każ-

dego pracownika. 

 Integrate – zintegruj dowolny system teleinformatyczny, który już posiadasz w firmie, z systemem tele-

komunikacyjnym Call-eX. Dzięki modułowi Integrate Twój Call-eX zdobywa dodatkowe, nieograniczone 

wręcz funkcjonalności.  

 

Wersje serwerów Call-eX 

  
S80 M160 L320 PRO 

Liczba użytkowników SIP w licencji [szt] 80 160 320 >320 

Liczba jednoczesnych połączeń VoIP [szt] 80 160 320 >320 

Ilość interfejsów SIP możliwych do podłączenia nieograniczona nieograniczona nieograniczona nieograniczona 

Ilość numerów zew./wew. możliwych do podłączenia nieograniczona nieograniczona nieograniczona nieograniczona 

 

 

 

 



 


