
HiPathTM 3000 to nowoczesna platforma
komunikacyjna integrujàca g∏os i dane.
W zale˝noÊci od wariantu systemu,
HiPath 3000 mo˝na rozbudowaç w
sposób zapewniajàcy obs∏ug´ do 250
(384) konwencjonalnych abonentów
telefonicznych oraz do 50 terminali
danych. Po w∏àczeniu HiPath 3000 do
sieci LAN zgodnej z protoko∏em TCP/IP,
mo˝na realizowaç równoczeÊnie do
144 po∏àczeƒ typu Voice over IP (VoIP)
z wykorzystaniem telefonów IP lub
oprogramowania telefonii IP. 
Interaktywny system obs∏ugi z u˝yciem
wyÊwietlacza i przycisków dialogowych,
umo˝liwia ∏atwe i szybkie wybieranie
funkcji w systemowych aparatach
cyfrowych typu Optiset E, jak równie˝
w telefonach IP wykorzystujàcych 
protokó∏ HFA.

HiPath 3000 w po∏àczeniu z rozwiàza-
niami ∏àcznoÊci bezprzewodowej HiPath
Cordless EM umo˝liwia stworzenie
spójnego systemu ∏àcznoÊci z wyko-
rzystaniem telefonów systemowych, 
w tym tak˝e aparatów typu DECT.

Dzi´ki specjalnym adapterom
pod∏àczanym bezpoÊrednio do tele-
fonów Optiset E, mo˝liwe jest dosto-
sowanie funkcjonalnoÊci aparatu do
potrzeb danego stanowiska pracy.

W przypadku istnienia filii i oddzia∏ów
terenowych firmy, po∏àczenia sieciowe
z innymi systemami realizuje si´ za
pomocà konwencjonalnych protoko∏ów
sieciowych CorNet-N i QSig lub
po∏àczeƒ mi´dzy sieciami LAN pracu-
jàcymi w oparciu o protokó∏ TCP/IP.

Oprogramowanie zarzàdzajàce syste-
mem jest wydajne niezale˝nie od
wielkoÊci systemu. Poszczególne
aplikacje integruje si´ z systemem w
postaci dodatkowych modu∏ów lub 
przy∏àcza za poÊrednictwem otwartych
interfejsów.

HiPath 3000 pozwala na elastycznà
migracj´ od konwencjonalnych syste-
mów komunikacji do opartych na 
protokole IP multimedialnych platform
komunikacyjnych.

HiPath 3000
HiPath 3700/3750, HiPath 3000 3500/3550, HiPath 3300/3350

Platforma komunikacyjna IP dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw



HiPath 3000 w zale˝noÊci od zasto-
sowaƒ implementuje si´ jako:
•• System stojàcy HiPath 3750
•• System do monta˝u naÊciennego 

HiPath 3550/3350
•• System do monta˝u w szafie 19”

Hipath 3700/3500/3300

Warianty systemu 19”
W przypadku wariantu 19” urzàdzenia
HiPath 3700, przy∏àczenie urzàdzeƒ
zewn´trznych nast´puje za poÊredni-
ctwem prze∏àcznicy.

W systemach HiPath 3500/3300 
(wariant 19”) stosuje si´ technik´
z∏àczy RJ-45. Urzàdzenie zewn´trzne
przy∏àcza si´ bezpoÊrednio.

Urzàdzenia wchodzàce w sk∏ad systemu

HHiiPPaatthh 33770000

HHiiPPaatthh 33550000

HHiiPPaatthh 33775500

HHiiPPaatthh 33330000

HHiiPPaatthh 33555500

HHiiPPaatthh 33335500



Wybrane funkcje
•• LLiissttaa oossóóbb ddzzwwoonniiààccyycchh.. W tele-

fonach systemowych z wyÊwietla-
czem zapisywane sà po∏àczenia
nieodebrane, o ile otrzymujà identy-
fikacj´ numeru rozmówcy (ISDN).
Zapisy dotyczàce po∏àczeƒ zawierajà
dat´, godzin´, liczb´ prób i sà rejestro-
wane na liÊcie, na podstawie 
której mo˝na zainicjowaç po∏àczenie
zwrotne.

•• FFuunnkkccjjaa ““NNiiee pprrzzeesszzkkaaddzzaaçç””.. Uczestnik
mo˝e zablokowaç ruch przychodzàcy.
Dzwoniàcy s∏yszà wtedy sygna∏ za-
j´cia linii. W przypadku osób upowa-
˝nionych (centrala), ochrona ta mo˝e
zostaç przerwana. W telefonach 
systemowych mo˝na wy∏àczaç
sygnalizacj´ dêwi´kowà, wskutek
czego po∏àczenia wyÊwietlane sà 
wtedy tylko na wyÊwietlaczu 
(funkcja ta jest niedost´pna w apara-
tach Optiset E entry).

•• PPrrzzeejjmmoowwaanniiee ppoo∏∏ààcczzeeƒƒ.. Po∏àczenia
mogà byç przejmowane w ramach
okreÊlonej grupy lub przez innych
uprawnionych u˝ytkowników spoza
grupy.

•• ““WW∏∏ààcczzaanniiee nnaa ttrrzzeecciieeggoo””.. Uprawnieni
u˝ytkownicy mogà w∏àczaç si´ bez- 
poÊrednio do prowadzonej rozmowy.

•• KKllaassyy uupprraawwnniieeƒƒ.. Ka˝demu uczestni-
kowi korzystajàcemu z centrali 
abonenckiej mo˝na przypisywaç ró˝ne
rodzaje upowa˝nieƒ abonenckich.
Mo˝na wyró˝niç nast´pujàce poziomy
uprawnienia:

- pe∏ny dost´p abonencki

- ograniczony dost´p do 
funkcji wyjÊcia do miasta

- brak dost´pu do funkcji 
wyjÊcia do miasta

•• ZZaappoowwiieeddzzii poprzez telefony syste-
mowe lub interkom (np. w pokoju
przyj´ç).

•• RReejjeessttrroowwaanniiee kkoosszzttóóww ppoo∏∏ààcczzeeƒƒ dla
ka˝dego urzàdzenia koƒcowego lub
ka˝dej linii abonenckiej. 
W liniach  bez  impulsów taryfi-
kacyjnych nast´puje  wyÊwietlenie
czasu trwania po∏àczenia.

•• WWyywwoo∏∏aanniiee ggrruuppoowwee umo˝liwia
uprawnionym u˝ytkownikom rozsy∏a-
nie komunikatów do maks. 150 grup

zawierajàcych maksymalnie do 20
uczestników. Poszczególni uczestnicy
majà mo˝liwoÊç chwilowego od∏àcza-
nia si´ od grupy.

•• PPrrzzyycciisskkii lliinniioowwee ((MMUULLAAPP)) Za pomo-
cà przycisków liniowych mo˝na 
tworzyç nast´pujàce konfiguracje:

-  zespo∏y,

-  funkcje szefa / sekretarki,

- komfortowy aparat przenoÊny
Gigaset dost´pny równolegle pod
jednym numerem z telefonem 
Optiset E (tylko w po∏àczeniu z syste-
mem HiPath Cordless EM).

•• WWeewwnn´́ttrrzznnaa kkssiiàà˝̋kkaa tteelleeffoonniicczznnaa..
Numery wewn´trzne sà zapami´ty-
wane wraz kojarzonymi z nimi nazwa-
mi. W telefonach systemowych
mo˝na przeszukiwaç te same nume-
ry i wybieraç bezpoÊrednio z listy. 

•• WWyybbiieerraanniiee sskkrróóccoonnee.. W ka˝dym
telefonie mo˝na zapami´taç do 10
numerów koƒcowych, a w systemie 
do 1000.

•• PPrrzzee∏∏ààcczzaanniiee pomi´dzy dwoma 
istniejàcymi po∏àczeniami (funkcja
maklerska).

•• TTeekkssttyy wwiiaaddoommooÊÊccii.. Za poÊredni-
ctwem wyÊwietlacza uczestnikom
grupy mo˝na przesy∏aç wst´pnie zdefi-
niowane krótkie teksty (np. “wizyta
goÊcia”) lub teksty redagowane samo-
dzielnie (dotyczy tylko aparatów 
Optiset E memory).

•• KKoommuunniikkaattyy tteekkssttoowwee pprrzzeessyy∏∏aannee ddoo
aappaarraattuu CCoorrddlleessss EEMM.. Mi´dzy apara-
tami systemowymi Cordless EM
mo˝na przesy∏aç predefiniowane 
informacje tekstowe. 

•• WW rraazziiee nniieeoobbeeccnnooÊÊccii mo˝na pozo-
stawiaç odpowiednie komunikaty
(np. “Wracam o godz. ...”). 

•• IIddeennttyyffiikkaattoorr pprroojjeekkttuu.. Wprowadzajàc
odpowiedni identyfikator projektu
(maksymalnie do 11 znaków) mo˝na
- równie˝ podczas rozmowy - przypi-
sywaç koszty po∏àczeƒ telefonicznych
odpowiednim projektom.

•• UUkkrryycciiee nnuummeerruu.. Dzwoniàcy mo˝e
blokowaç wyÊwietlanie swojego
numeru przy po∏àczeniach ISDN. 

•• SSyyggnnaalliizzaaccjjaa ppoo∏∏ààcczzeenniiaa,, ró˝na dla po-
∏àczeƒ wewn´trznych, zewn´trznych,
powtórnych i zwrotnych. 

•• DDzzwwoonniieenniiee rróówwnnoocczzeessnnee.. Wywo∏anie
mo˝e byç równoczeÊnie sygnali-
zowane na wielu telefonach. 

•• FFuunnkkccjjaa ddoommooffoonnuu ii oottwwiieerraanniiee ddrrzzwwii
dla telefonu przy wejÊciu i funkcji
otwierania drzwi.

•• PPoowwttóórrnnee  wwyybbiieerraanniiee nnuummeerruu ((rroozzsszzee--
rrzzoonnee)) trzech ostatnio wybieranych
numerów.

Funkcje standardowe
•• Stanowisko koƒcowe, awizo

•• Pukanie, rozmowa oczekujàca
•• Przekazywanie po∏àczeƒ
•• J´zyki wyÊwietlacza (ustalany 

indywidualnie)

•• Konferencja 
(wewn´trznia/zewn´trzna)

•• Zaj´cie lini (automatyczne) 

•• Muzyka podczas oczekiwania,
zewn´trzne lub wewn´trzne  êród∏o
muzyki (opcja)

•• Tryp pracy dziennej/nocnej

•• Parkowanie

•• Oddzwanianie w przypadku 
zaj´tej linii lub braku odebrania 
(automatycznie)

•• Przeniesienie wywo∏ania po okreÊlo-
nym czasie w przypadku wolnej linii,
natychmiast w przypadku linii zaj´tej

•• Grupy przejmowania rozmów 
(liniowe/cykliczne)

•• Blokada telefonu (indywidualny kod)
•• Centralna ksià˝ka telefoniczna

•• Przeniesienie po∏àczenia 
wewn´trzne/zewn´trzne

•• Powtórne wywo∏anie

Funkcje  systemu



Standard Euro-ISDN DSS1 stworzy∏
warunki niezb´dne, dla utworzenia
obejmujàcej ca∏à Europ´, jednolitej
struktury komunikacyjnej. 

System HiPath 3000 obs∏uguje
nast´pujàce funkcje Euro-ISDN:

UUss∏∏uuggii.. G∏os oraz transmisje faksowe
grupy 3 przesy∏ane sà w paÊmie o
szerokoÊci 3,1 kHz. Dane i faks grupy 4
przesy∏a si´ w kanale B z
przep∏ywnoÊcià 64 kbit/s.

PPoo∏∏ààcczzeenniiaa bbeezzppooÊÊrreeddnniiee ((DDDDII)).. Funkcja
ta umo˝liwia wybieranie dowolnego
abonenta wewn´trznego centrali
abonenckiej bezpoÊrednio z sieci
publicznej.

PPrrzzeekkaazzyywwaanniiee nnuummeerruu ((CCLLIIPP)).. Numer
abonenta dzwoniàcego jest prezen-
towany na wyÊwietlaczu odbiorcy.

OOggrraanniicczzeenniiee pprrzzeekkaazzyywwaanniiaa nnuummeerruu
((CCLLIIRR)).. Numer wywo∏ujàcego nie jest
prezentowany na wyÊwietlaczu od-
biorcy. Funkcja mo˝e byç aktywna w
stosunku do ca∏ego systemu lub
czasowo na jedno po∏àczenie.

IIddeennttyyffiikkaaccjjaa nnuummeerruu wwyywwoo∏∏uujjààcceeggoo
((CCOOLLPP)).. Numer wywo∏ywanego abonen-
ta zostaje wyÊwietlony w aparacie
osoby wywo∏ujàcej.

BBllookkoowwaanniiee iiddeennttyyffiikkaaccjjii nnuummeerruu
wwyywwoo∏∏uujjààcceeggoo ((CCOOLLRR)).. Numer abonen-
ta wywo∏ujàcego jest ukryty.

NNuummeerr wwiieellookkrroottnnyy ((MMSSNN)).. Abonenci
do∏àczeni na szynie S0 mogà mieç przy-
porzàdkowane indywidualne numery
w ramach planu numeracyjnego centrali
PABX. Numery te mogà byç wyko-
rzystane w bezpoÊredniej komunikacji z
innymi terminalami (np.: karty PC, faksy
grupy 4).

TTaarryyffiikkaaccjjaa ppoo∏∏ààcczzeeƒƒ ((AAOOCC)).. Informacja
o koszcie po∏àczenia jest przekazy-
wana do PABX w trakcie trwania lub po
zakoƒczeniu po∏àczenia. Informacja
pojawia si´ na wyÊwietlaczu aparatu w
jednostkach lub w walucie.

SSuubbaaddrreessoowwaanniiee ((SSUUBB)).. Do wybranej
stacji koƒcowej przekazywane sà,
oprócz numeru, tak˝e inne informacje
zdefiniowane przez u˝ytkownika. 
Dzi´ki temu mogà byç zainicjowane 
dodatkowe procedury. Odpowiedzi
zwrotne nie sà mo˝liwe. 

SSyyggnnaalliizzaaccjjaa aabboonneenntt--aabboonneenntt ((UUSSSS11))..
Sygnalizacja od abonenta do abonenta
umo˝liwia przesy∏anie ograniczonej 
liczby informacji od jednej stacji
koƒcowej do drugiej stacji koƒcowej
kana∏em sygnalizacyjnym pomi´dzy
terminalami.

PPrrzzeekkaazzyywwaanniiee ppoo∏∏ààcczzeeƒƒ ww ssiieeccii
ppuubblliicczznneejj ((CCFFUU,, CCFFBB,, CCFFNNRR)) ((nniiee ddoottyy--
cczzyy SS22MM)).. Wszystkie wywo∏ania do sieci
ISDN sà przeniesione dla zdefinio-
wanego numeru koƒcowego. Funkcja ta
jest realizowana z uprawnionego termi-
nala i obowiàzuje dla wszystkich
bezpoÊrednich po∏àczeƒ (DID). W przy-
padku po∏àczenia wielu urzàdzeƒ, prze-
niesione sà jedynie przyporzàdkowania
MSN do odpowiednich telefonów.

PPrrzzeekkiieerroowwaanniiee ww ssiieeçç ((CCDD)).. Wywo∏ania
do abonenta wewn´trznego, który
uaktywni∏ przeniesienie na zewnàtrz
centrali, sà przenoszone poprzez sieç
publicznà do numeru przeznaczenia.
Wewn´trzny kana∏ B nie jest zajmowany.
Op∏aty nie sà naliczane przez PABX.

OOddddzzwwoonniieenniiee ww ssiieeccii ppuubblliicczznneejj
((CCCCBBSS)).. JeÊli abonent wywo∏ywany z
zewnàtrz jest zaj´ty, w sieci publicznej
mo˝na ustawiç oddzwanianie. 
Po zakoƒczeniu rozmowy abonent
wywo∏ujàcy jest informowany o 
mo˝liwoÊci powtórnego wybrania. 

ÂÂlleeddzzeenniiee nniieeppoo˝̋ààddaannyycchh ppoo∏∏ààcczzeeƒƒ
((MMCCIIDD)).. Ta funkcja pozwala na identy-
fikacj´ niepo˝àdanych numerów
dzwoniàcych z sieci publicznej. Us∏uga
ta jest udost´pniania przez publicznego
operatora sieci. 

optiPoint Attendant
Telefon systemowy Optiset E mo˝e
spe∏niaç funkcj´ stanowiska awizo.
Tym samym, umo˝liwia on przekazywa-
nie po∏àczeƒ zewn´trznych w sytuacji,
gdzie po∏àczenia realizowane sà w
ruchu pó∏automatycznym. W ruchu w
pe∏ni automatycznym aparat taki mo˝e
pe∏niç rol´ stanowiska informacyjnego,
koƒcowego lub po∏àczenia nocnego.

Oprócz zwyk∏ych funkcji telefonicznych
mo˝na ponadto korzystaç z funkcji
specjalnych:

•• Prze∏àczanie nocne

•• Ksià˝ka telefoniczna

•• Liczba po∏àczeƒ oczekujàcych (maksy-
malnie do 6 telefonów w systemie)

•• Zwolnienie po∏àczenia oczekujàcego

•• Wstrzymanie

•• Przycisk rozmowy 1

•• Przycisk rozmowy 2

•• Roz∏àczenie

Ponadto, istnieje mo˝liwoÊç skonfigu-
rowania klawisza funkcyjnego “klawisz
w razie pomy∏ki”.

Ze stanowiskiem awizo mo˝na po∏àczyç
si´ wewn´trznie poprzez inny numer
telefoniczny.

Mo˝liwe jest ∏àczenie linii niewybranych,
jak równie˝ po∏àczeƒ zawieszonych.

JeÊli liczba abonentów oczekujàcych
przekroczy okreÊlonà liczb´, nast´puje
dalsze przekazanie po∏àczenia do
okreÊlonego aparatu. To dalsze prze∏à-
czenie nast´puje równie˝ wtedy, gdy
czas oczekiwania po∏àczenia przekroczy
ustalonà d∏ugoÊç.

Ruch mo˝e tak˝e odbywaç si´ bez
stanowiska recepcyjnego. W takich
przypadkach za stanowisko ∏àczeniowe
uwa˝a si´ wyznaczonego w danej
chwili abonenta.

Funkcje dost´pne w sieciach EURO-ISDN Konsola 
Attendant



optiClient Attendant
Przy pomocy tego oprogramowania
mo˝na wykorzystywaç komputer 
jako ∏atwe w obs∏udze stanowisko 
recepcyjne. 
Wszystkie funkcje tego stanowiska
mo˝na uaktywniaç i wykonywaç za
pomocà klawiatury i myszy. 

optiPoint BLF
Pole Lampek Zaj´toÊci (BLF) jest
modu∏em dodatkowym, przeznaczonym
zw∏aszcza dla pakietu optiPoint
Attendant. Pole BLF dysponuje 90
diodami LED i programowalnymi przy-
ciskami funkcyjnymi. Indywidualne przy-
porzàdkowanie diod LED odbywa si´
przy pomocy telefonu lub za poÊredni-
ctwem modu∏u HiPath Manager C/E.
Lampki wskazujà stany poszczegól-
nych abonentów (wolny, zaj´ty,
wywo∏any).

Konsola Brailla
Za pomocà przy∏àczonego do kompute-
ra dodatkowego urzàdzenia, informacje
przedstawiane sà w postaci pisma
Brailla, dzi´ki czemu niewidomi
pracownicy mogà wpe∏ni u˝ytkowaç
system

Funkcje te zapewniajà szybkà komuni-
kacj´ pomi´dzy szefem i sekretariatem.

•• “Pukanie” do telefonu szefa przez 
telefon z sekretariatu

•• Prze∏àczenie zast´pcze

•• Przekazanie rozmowy na telefon  
w sekretariacie

•• Przyciski bezpoÊredniego po∏àczenia
z szefem / sekretariatem

•• Telefon z sygnalizacjà równoleg∏à 
na telefonie szefa

•• Mo˝liwoÊç zestawienia prywatnej linii
dla szefa lub sekretarki

•• Przy∏àczenie aparatu Gigaset dla 
zapewnienia ∏àcznoÊci mobilnej

Administrowanie systemem mo˝e byç
realizowane za poÊrednictwem aparatu
Optiset E lub aplikacji HiPath 3000
Manager C.

Funkcja Attendant TC pozwala na 
administrowanie systemem za pomocà
dowolnego aparatu Optiset E z wy-
Êwietlaczem. Zaleca si´ stosowanie
modelu Optiset E memory, poniewa˝
jest on wyposa˝ony w klawiatur´ alfanu-
merycznà. 

HiPath 3000 Manager C jest narz´dziem
przeznaczonym dla klienta, pracujàcym
w Êrodowisku Microsoft Windows 
i po∏àczonym z systemem za poÊredni-
ctwem interfejsu do sieci LAN, pracu-
jàcego zgodnie z protoko∏ami V.24, So

lub TCP/IP. 

Ponadto dost´pne sà inne aplikacje
pracujàce na komputerach, wspierajàce
procesy instalacji oraz administrowania
systemem. Serwis mo˝e tak˝e
zarzàdzaç systemem poprzez
wewn´trzny modem zdalnego dost´pu.
Niezale˝nie od zastosowanej metody,
gwarantowana jest maksymalna
ochrona danych u˝ytkownika zgodnie z
obowiàzujàcymi przepisami prawnymi.

Za pomocà interfejsu LAN, platforma
komunikacyjna mo˝e zostaç przy∏àczona
do sieci LAN. Wymiana danych odbywa
si´ wed∏ug protoko∏u SSNNMMPP (SSimple
NNetwork MManagement PProtocol).
Obs∏ugiwane sà nast´pujàce funkcje:

•• Administrowanie systemem

•• Zarzàdzanie b∏´dami

•• Aktualizacja oprogramowania 
systemowego]

Relokacja
Funkcja ta umo˝liwia przenoszenie tele-
fonów Optiset E pomi´dzy gniazdkami
telefonicznymi bez koniecznoÊci
przeprogramowywania systemu. 
W telefonie pozostajà zachowane
numery aparatów centrali abonenckiej
i funkcje abonentów. W ten sposób,
podczas przeprowadzki zapewnia si´
bardzo szybkà ponownà dost´pnoÊç
abonentów (np. w przypadku grup
pracujàcym nad danym projektem).

Konsola 
Attendant

Funkcje
szef / sekretarka

Administrowanie 
systemem



W celu ochrony danych przed do-
st´pem osób nieupowa˝nionych, 
funkcje administrowania dost´pne sà
wy∏àcznie przy u˝yciu indywidualnych
identyfikatorów u˝ytkowników. Dzi´ki
temu zapewniony jest ca∏y czas dost´p
do informacji o tym, kto, kiedy i jakich
zmian systemowych dokona∏. 

Administrowanie systemem mo˝na
podzieliç na nast´pujàce funkcje:

•• DDaannee uu˝̋yyttkkoowwnniikkóóww:: Dost´p poprzez
menu obs∏ugi za pomocà indywidu-
alnego identyfikatora u˝ytkownika 
i jego has∏a. Zarzàdzanie takimi 
danymi klientów, jak wybieranie
numerów skróconych i informacje o
op∏atach. U˝ytkownik sam mo˝e do-
konywaç drobnych ustawieƒ syste-
mowych w okreÊlonym zakresie.

•• DDaannee ssyysstteemmoowwee:: Dost´p poprzez
menu obs∏ugi za pomocà identyfika-
tora u˝ytkownika i has∏a. Dost´p do
tego obszaru danych jest zastrze˝ony
dla specjalnie przeszkolonego perso-
nelu i chroniony jest has∏em.

•• Stosowanie hase∏ z indywidualnà
identyfikacjà i autoryzacjà.

•• Kontrolowany dost´p do systemu za
poÊrednictwem telefonu, narz´dzi
serwisowych i w sposób zdalny.

•• Administracja czynnoÊci admini-
stracyjnych.

Komunikacja ruchoma
HiPath Cordless EM

Rozwiàzanie zintegrowane, oparte o
standard DECT, zapewniajàce przy
pomocy telefonów bezprzewodowych
dost´pnoÊç u˝ytkownika na danym
obszarze.

Serwer g∏osowy
HiPath Xpressions Compact

Zintegrowany system przeznaczony do
rejestrowania, odtwarzania i przekazy-
wania wiadomoÊci g∏osowych w
ramach systemu poczty g∏osowej indy-
widualnych u˝ytkowników.

Automatyczny rozdzia∏ po∏àczeƒ (ACD)
HiPath ProCenter Office

Rozwiàzanie typu Call Center z automa-
tycznym i równomiernym rozdzia∏em
po∏àczeƒ przychodzàcych do okreÊlo-
nych grup u˝ytkowników. 
Analiza statystyczna w postaci czytelne-
go obrazu graficznego, przedstawia-
jàcego wykorzystanie poszczególnych
linii, umo˝liwia efektywne dyspo-
nowanie personelem.

Telefonia wspomagana komputerowo
(CTI)
HiPath TAPI 120 / 170

Pakiet sterowników umo˝liwiajàcy inte-
gracj´ komputera oraz telefonu syste-
mowego.

Smartset

Oprogramowanie s∏u˝àce do wybierania
numerów z poziomu komputera osobis-
tego, obejmuje równie˝ po∏àcze-
nia przychodzàce wewn´trzne i ze-
wn´trzne (ISDN) z listy numerów.
Porównanie z ksià˝kà adresowà w
komputerze identyfikuje dzwoniàcego
na linii ISDN. Dla przychodzàcych
numerów ISDN mo˝na wywo∏ywaç
równie˝ programy DV.

Aplikacje
HiPath HG 1500

Za pomocà modu∏u HiPath HG 1500,
odbywa si´ przy∏àczanie platformy
komunikacyjnej HiPath 3000 do sieci
LAN opartej na protokole TCP/IP.

Urzàdzenie HiPath HG 1500 sprawia, 
˝e system HiPath staje si´ centralnym
miejscem komunikacji g∏osowej i trans-
misji danych, oraz spe∏nia wymagania
przep∏ywu danych o ma∏ym i Êrednim
nat´˝eniu.

Aplikacje multimedialne
Aby zapewniç bli˝sze kontakty pomi´dzy
kierownikami i zespo∏ami, system HiPath
3000 pozwala na ∏àczenie ze sobà
ró˝nych zastosowaƒ multimedialnych w
postaci wideo konferencji. Dost´pne sà
tu aplikacje rozmaitych producentów.

Zarzàdzanie op∏atami
TeleData Office

TeleData Office wykorzystywany jest do
okreÊlania i przyporzàdkowywania
kosztów rozmów  przychodzàcych 
i wychodzàcych. Umo˝liwia ich ocen´
dla okreÊlonego aparatu, linii miejskiej,
dzia∏u itp.

Za poÊrednictwem interfejsu z siecià
LAN, dane o rozmowach mo˝na
przekazywaç bezpoÊrednio do serwera
centralnego

Ochrona danych / 
bezpieczeƒstwo danych

Rozwiàzania u˝ytkowe



HiPath 3000 w Hotelach
Caracas Desk

Caracas Desk oferuje ekonomiczne
rozwiàzanie komunikacyjne dla ma∏ych
i Êrednich hoteli, nie posiadajàcych
systemów informatycznych lub roz-
wiàzaƒ opartych na wykorzystaniu
komputerów osobistych. Szybka i nieza-
wodna obs∏uga za poÊrednictwem
terminala recepcyjnego Memory Desk
spe∏nia wszystkie wymagania codzien-
nego ˝ycia hotelowego, zapewniajàc
goÊciom pe∏ny komfort (dotyczy
modelu HiPath 3500/3550).

Caracas Inn

Oprogramowanie to przeznaczone jest
dla komputerów osobistych i pracuje w
Êrodowisku Windows, spe∏niajàc takie
wymagania hotelowe, jak przyjmowanie
i wypisywanie goÊci, naliczanie op∏at za
rozmowy i budzenie.

Caracas Link

Standardowy interfejs hotelowy zape-
wniajàcy niezawodne przy∏àczanie
aplikacji typu Front-Office do systemu
HiPath 3000.

Za pomocà tej funkcji, system HiPath
3000 automatycznie wybiera opty-
malnà najtaƒszà drog´ po∏àczeƒ
wychodzàcych do operatorów telefonii
stacjonarnej i ruchomej. Na podstawie
tabeli routingu wyszukiwane sà
najbardziej ekonomiczne po∏àczenia dla
rozmów zewn´trznych.

Wybór operatora mo˝e dokonywaç si´
w oparciu o analiz´ wybieranego
numeru lub te˝ w oparciu o kryterium
czasowe, to znaczy na podstawie
stawek taryfowych obowiàzujàcych w
okreÊlonych porach dnia, tygodnia lub
miesiàca.

Informacje o  funkcjach mo˝liwych do
zrealizowania dla danego rodzaju sieci
i odpowiednich protoko∏ów, mo˝na
uzyskaç od naszych lokalnych dystrybu-
torów.

Cyfrowe po∏àczenia sta∏e
Korporacyjne sieci komunikacyjne
mo˝na realizowaç za poÊrednictwem
cyfrowych ∏àczy sta∏ych typu So lub S2M

pomi´dzy wieloma systemami HiPath 
za pomocà protoko∏u CorNet N, 
a pomi´dzy systemami HiPath 
i systemami zewn´trznymi - za pomocà
protoko∏u QSig. Systemy ∏àczy si´ przy
tym ze sobà za poÊrednictwem linii
publicznych i/lub prywatnych.

Sieci wirtualne
Sieç wirtualna z systemami HiPath 
i stykami typu So oraz S2M ma swoje
uzasadnienie ekonomiczne tam, gdzie
nieop∏acalne sà po∏àczenia sta∏e ze
wzgl´du na niewielki ruch lub gdzie nie
wymaga si´ pe∏nego wykorzystania
takiego po∏àczenia sta∏ego.

Sieci IP
HiPath 3000 oferuje mo˝liwoÊç ∏àczenia
ze sobà wielu w´z∏ów za pomocà ∏àczy
danych pracujàcych wed∏ug protoko∏u
TCP/IP. W strumieniu danych stosuje si´
wtedy tunelowy protokó∏ sieciowy
CorNet N.

Rozwiàzania
bran˝owe

Optymalizacja
kosztów po∏àczeƒ
(Least Cost Routing)

Sieci



W zale˝noÊci od wymagaƒ stanowiska
pracy dost´pne sà ró˝ne modele
cyfrowych aparatów systemowych
Optiset E. 

Optiset E entry
Ekonomiczny model zapewniajàcy
dost´p do techniki cyfrowej.

Optiset E basic
Podstawowa konfiguracja do komu-
nikacji g∏osowej i danych.

Optiset E standard
Telefon z wyÊwietlaczem, idealny dla
u˝ytkowników, którzy intensywnie
korzystajà z systemu i jego wielu
funkcji.

Optiset E comfort
Profesjonalne wyposa˝enie do komu-
nikacji g∏osowej i transmisji danych.
FunkcjonalnoÊç taka jak Optiset E stan-
dard oraz dodatkowo mo˝liwoÊç
do∏àczenia przystawek key module oraz
2 adapterów Optiset E.

Optiset E conference
Telefon systemowy z profesjonalnym
zestawem gloÊno-mówiàcym, ze
wzmacniaczem pracujàcym w pe∏nym
dupleksie.

Optiset E memory
Najwy˝szej klasy model z du˝ym
wyÊwietlaczem, przeznaczony dla osób
cz´sto korzystajàcych z telefonu.
Mo˝liwoÊç do∏àczenia 4 przystawek key
module oraz 2 adapterów Optiset E.

Optiset E key module
Modu∏ dodatkowy dla telefonów 
Optiset E (16 klawiszy funkcyjnych z
diodami LED), dla szybkiego wybierania
numerów i us∏ug. Mo˝liwoÊç do∏àczenia
do 4 przystawek do jednego aparatu
Optiset E

Dost´pnych jest bardzo wiele
rozmaitych adapterów Optiset E
umo˝liwiajàcych elastyczne dopa-
sowanie stanowiska pracy do  wymagaƒ
uzytkownika.

Optiset E acoustic adapter
dla pod∏àczenia dodatkowego wypo-
sa˝enia telefonicznego, np. g∏oÊnika,
drugiej s∏uchawki i dodatkowego mikro-
fonu.

Optiset E analog adapter
dla przy∏àczenia  telefonu analogowego,
automatycznej sekretarki, faksu grupy 3
itd.

Optiset E contact adapter
dwa styki dla kontroli urzàdzeƒ
zewn´trznych, takimi jak lampy lub
budziki. Mo˝liwoÊç wykorzystania do
sygnalizacji statusu aparatu (dzwonek,
zaj´ty).

Optiset E data adapter / Optiset E
control adapter
dla aplikacji CTI (telefonowanie z
u˝yciem PC).

Optiset E ISDN adapter
dla przy∏àczenia  terminali ISDN na
stanowisku pracy (np. PC z kartà S0,
zestaw wideokonferencyjny itd.). 

Optiset E headset adapter
do przy∏àczenia zestawu nag∏ownego.

Optiset E headset plus adapter
do przy∏àczenia dwóch zestawów
nag∏ownych i jednego rejestratora
rozmów.

Optistet E phone adapter
do przy∏àczenia drugiego, pracujàcego
niezale˝nie  telefonu Optiset E. 

Telefony Adaptery do telefonów



Strona miejska
EEuurroo--IISSDDNN
•• S0 dost´p podstawowy z protoko∏em

DSS1

- ∏àcze do urzàdzenia
- ∏àcze do aparatów

•• S2M dost´p pierwotny z protoko∏em 
DSS1

HHKKZZ
•• Analogowe ∏àcze pó∏automatycznego

Strona abonenta
AAnnaallooggoowwaa
•• ¸àcze a/b dla do∏àczenia terminali 

analogowych, np. telefonów, faksów
grupy 2 i 3, modemów itd.

CCyyffrroowwee
•• ¸àcze UP0/E do do∏àczenia cyfrowych

dwukana∏owych telefonów systemo-
wych.

•• Do do∏àczania stacji bazowych DECT.

EEuurroo--IISSDDNN
•• Magistrala abonencka S0 z mo˝liwo-

Êcià do∏àczenia do 8 urzàdzeƒ
koƒcowych ISDN (np. faks grupy 4, 
karta ISDN-PC).

HHiiPPaatthh HHGG 11550000
•• ¸àcze typu 10/100 Mbit/10 BaseT 

do sieci LAN dla aplikacji g∏oso-
wych/danych.

Inne interfejsy
VV..2244
•• do przy∏àczania serwisowego kompu-

tera osobistego, komputera nalicza-
jàcego op∏aty, drukarki do op∏at.

VV..2244 zz pprroottookkoo∏∏eemm CCSSTTAA
•• do przy∏àczania aplikacji hotelowych,

aplikacji przeznaczonych do konser-
wacji systemu.

IInntteerrffeejjss EE&&MM
•• Analogowe ∏àcze skroÊne
•• Zapowiedê przed odebraniem 

rozmowy

SSDDFFVV,, SS22MMFFVV zz pprroottookkoo∏∏eemm CCoorrNNeettNN ii QQSSiigg

•• Cyfrowe ∏àcze skroÊne

MMoodduu∏∏ TTMMOOMM
(dotyczy tylko HiPath 3700/3750)
•• ¸àcze PSE

MMoodduu∏∏ iinntteerrffeejjssuu LLAANN ((LLIIMM))
•• ¸àcze 10 Mbit Ethernet za pomocà

protoko∏u TCP/IP  do celów admini-
stracyjnych.

Zasilanie elektryczne
Systemy sà standardowo przystoso-
wane  do zasilania sieciowego. 
Jako wyposa˝enie opcjonalne jest do
dyspozycji modu∏ podtrzymania bateryj-
nego UPS w przypadku zaniku napi´cia
sieciowego.

ZZnnaammiioonnoowwee nnaappii´́cciiee wweejjÊÊcciioowwee ((AACC))
88 - 264 V
CCzz´́ssttoottlliiwwooÊÊçç zznnaammiioonnoowwaa 50/60 Hz
ZZaassiillaanniiee aakkuummuullaattoorroowwee ((DDCC)) - 48 V

Warunki otoczenia/pracy
TTeemmppeerraattuurraa +5oC do +40oC
WWiillggoottnnooÊÊçç wwzzggll´́ddnnaa 5 - 85%

Zasi´gi
Pomi´dzy HiPath 3000 i telefonem
Optiset E maks. 300 m.  oko∏o 1000 m
z u˝yciem  aparatu z wtyczkà sieciowà
w zale˝noÊci od sieci.

Pomi´dzy pracujàcymi w sieci syste-
mami HiPath na terenie firmy:
∏àcze sta∏e S0 - oko∏o 1000 m
∏àcze sta∏e S2M - maksymalnie 250 m 
w zale˝noÊci od sieci

Mo˝liwe jest zwi´kszenie zasi´gu przy
zastosowaniu kart sieciowych.

Interfejsy systemowe



Dane Techniczne
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