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Telefonia IP 

to kompleksowe

rozwiàzanie 

ca∏kowicie zmieniajàce 

architektur´ systemu

telefonicznego.

1. Wst´p - czym jest, a czym nie jest 
telefonia nowej generacji 
(telefonia IP)?

Telefonia IP to kolejna, zupe∏nie nowa generacja systemów telefonicznych dla
przedsi´biorstw. Jej istot´ bardziej oddawa∏aby byç mo˝e nazwa “telefonia kompu-
terowa” lub “telefonia zintegrowana”, poniewa˝ jej trzy znaki rozpoznawcze to:
1. zastàpienie centrali telefonicznej komputerem,
2. wykorzystanie sieci komputerowej do realizacji po∏àczeƒ, 
3. telefony IP w miejsce tradycyjnych aparatów. 

W rezultacie, ca∏y tradycyjny system telefoniczny zastàpiony jest spójnym rozwià-
zaniem nowej generacji, które nadal realizuje wszystkie dotychczasowe funkcje
(opisuje to rozdzia∏ 3.2.), ale dodatkowo oferuje zupe∏nie nowe mo˝liwoÊci fun-
kcjonalne (rozdzia∏ 3.3.). Najwa˝niejszà jednak konsekwencjà wdro˝enia telefonii
IP jest zdecydowana redukcja kosztów operacyjnych firmy (rozdzia∏ 4.2.). Ca∏o-
Êciowe rozwiàzanie telefoniczne nowej generacji sk∏ada si´ z telefonów IP, central-
ki telefonicznej IP (IP-PBX), sieci komputerowej, bramek g∏osowych oraz opcjo-
nalnych aplikacji (takich, jak na przyk∏ad IP Contact Center, zintegrowana obs∏u-
ga wiadomoÊci czy Cisco Personal Assistant). Jest to wi´c zestaw wielu wspó∏pra-
cujàcych ze sobà produktów, który w przypadku Cisco Systems nosi komercyjnà
nazw´ Cisco AVVID (Architecture for Voice, Video and Integrated Data). 

Telefonia IP jest cz´sto uto˝samiana z technologià VoIP (Voice over IP). Tymcza-
sem rozwiàzania VoIP opierajà si´ na tradycyjnych aparatach telefonicznych i kla-
sycznych centralach, a sieç komputerowa wykorzystywana jest tylko do po∏àczeƒ
mi´dzy centralami. Posiadajà wi´c one tylko jednà z trzech, wymienionych wcze-
Êniej cech charakterystycznych telefonii IP. Nie uwalniajà firmy od takiego balastu,
jakim sà koszty utrzymania i eksploatacji klasycznych central telefonicznych, nie
oferujà te˝ nowych funkcji, jakie niesie architektura telefonii IP. W przypadku 
VoIP redukcja kosztów operacyjnych firmy jest ograniczona tylko do jednego, wy-
cinkowego obszaru - obni˝enia kosztów rozmów telefonicznych. Technologia 
VoIP jest nadal wykorzystywana w systemach telefonii IP, lecz stanowi w nich 
tylko cz´Êç wi´kszego, ca∏oÊciowego rozwiàzania.
Telefonia IP to kompleksowe rozwiàzanie ca∏kowicie zmieniajàce architektur´ sys-
temu telefonicznego. Dzi´ki wykorzystaniu wspó∏czesnych technologii kompute-
rowych jest ono pozbawione wad i ograniczeƒ, a zw∏aszcza wysokich kosztów eks-
ploatacyjnych, nierozerwalnie zwiàzanych z tradycyjnymi systemami telefoniczny-
mi. Wszystkie elementy klasycznej telefonii (centrala, aparaty, okablowanie, kon-
sola recepcjonistki, poczta g∏osowa i inne) sà zastàpione przez ca∏kowicie nowe
rozwiàzania. Cz´Êç z nich ma swoje odpowiedniki w nowym systemie, lecz cz´Êç
okaza∏a si´ zb´dna, gdy˝ dzi´ki nowej architekturze do realizacji ich funkcji mo˝-
liwe okaza∏o si´ wykorzystanie sieci komputerowej obecnej praktycznie w ka˝dej
wspó∏czesnej firmie. Takie komponenty tradycyjnej telefonii, jak okablowanie te-
lefoniczne, karty linii wewn´trznych czy pole komutacyjne centrali nie sà w ogóle
potrzebne, poniewa˝ ich zadania pe∏ni sieç komputerowa. W ten sposób tworzo-
na jest synergia pomi´dzy telefonià, a infrastrukturà komputerowà, co pozwala
zdyskontowaç wydatki ju˝ ponoszone na budow´ i utrzymanie sieci komputerowej
przy tworzeniu i eksploatacji systemu telefonicznego. 
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KiedyÊ r´cznie

obs∏ugiwane prze∏àcznice

ustàpi∏y miejsca

analogowym centralom

elektromechanicznym,

a te z czasem zosta∏y

zastàpione przez systemy

cyfrowe. DziÊ cyfrowe

centrale telefoniczne

ust´pujà telefonii IP. 

2. Dlaczego telefonia IP zast´puje 
tradycyjnà -  koncepcja 
“wspó∏dzielonej infrastruktury” 
teleinformatycznej

Systemy telefoniczne dla przedsi´biorstw majà na swym koncie ewolucj´ trwajàcà
ostatnie kilkadziesiàt lat. Jej przebieg nie by∏ równomierny, lecz skokowy. Co pe-
wien czas pojawia∏ si´ prze∏omowy wynalazek powodujàcy skok technologiczny 
i jedna generacja rozwiàzaƒ ust´powa∏a nast´pnej. W ten sposób prze∏àcznice obs∏u-
giwane r´cznie ustàpi∏y analogowym centralom elektro-mechanicznym, a te z cza-
sem zosta∏y zastàpione przez systemy cyfrowe. DziÊ ma miejsce kolejny prze∏om w
ewolucji systemów telefonicznych. Cyfrowe centrale telefoniczne, które wczeÊniej
same wypar∏y systemy analogowe, ust´pujà dziÊ rozwiàzaniom komputerowym
opartym na telefonii IP. Pojawienie si´ i stopniowe upowszechnianie telefonii no-
wej generacji - telefonii IP - wynika z przyczyn technicznych i ekonomicznych. 
Czynnikiem technicznym le˝àcym u podstaw powstania opartej na technologiach
komputerowych telefonii nowej generacji jest ogromny post´p w informatyce
ostatnich lat, a zw∏aszcza zwi´kszenie mocy obliczeniowych procesorów i wzrost
przepustowoÊci sieci komputerowych przy jednoczesnym spadku cen jednego 
i drugiego.

Czynnikiem ekonomicznym warunkujàcym upowszechnianie si´ telefonii IP jest
powszechnoÊç sieci komputerowych we wspó∏czesnych przedsi´biorstwach. Utrzy-
mywanie systemu telefonicznego w separacji od sieci komputerowej, oznacza 
w praktyce duplikowanie wielu elementów systemu komunikacyjnego (np. okablo-
wania, urzàdzeƒ aktywnych czy linii transmisyjnych) i powielanie zadaƒ admini-
stracyjnych, co jest ekonomicznie nieuzasadnione. JednoczeÊnie sieci komputero-
we w ciàgu kilkunastu lat swojej historii prze˝ywa∏y gwa∏towny rozwój (dost´pne
pasmo na u˝ytkownika wzros∏o ponad stukrotnie, a cena za port spad∏a z oko∏o
1000 USD, poni˝ej 100 USD). W tym samym czasie tradycyjne systemy telefonicz-
ne trwa∏y w praktycznie niezmienionej postaci - zarówno funkcjonalnoÊç jak i ce-
na systemu telefonicznego, liczona na u˝ytkownika, pozosta∏a bez zmian. System
telefoniczny przez lata istnia∏ w izolacji od Êwiata informatyki w sensie dos∏ownym
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˚aden, dos∏ownie ˝aden

z dostawców klasycznych

central nie ma w planach

ich nast´pnej generacji 

w tradycyjnej technologii

TDM. Wszyscy stawiajà

na systemy pakietowe 

telefonii IP.
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(jako oddzielna infrastruktura w firmie) oraz w sensie rozwoju (pozostajàc poza
g∏ównym nurtem rozwoju bran˝y teleinformatycznej). Doprowadzi∏o to do sytu-
acji, w której fimy budujà i utrzymujà na potrzeby telefonii oddzielnà infrastruk-
tur´ o przepustowoÊci ponad tysiàc razy mniejszej od - opartej na takich samych
kablach - sieci komputerowej. Problem ten, a szczególnie ponoszone przez przed-
si´biorstwo koszty budowy i utrzymywania dedykowanej infrastruktury dla obs∏u-
gi mniej ni˝ promila ogólnego ruchu telekomunikacyjnego, zosta∏ przez bran˝´ te-
leinformatycznà zidentyfikowany i rozwiàzany dzi´ki koncepcji “wspó∏dzielonej
infrastruktury” (w publikacjach angloj´zycznych nosi ona nazw´ “convergence”
lub “converged network”). 

Wspó∏dzielona infrastruktura jest w istocie siecià komputerowà, która dzi´ki tele-
fonii IP potrafi przejàç funkcje infrastruktury telefonicznej. Dzi´ki innym techno-
logiom, jak na przyk∏ad video over IP, mo˝e ona równie˝ s∏u˝yç innym rodzajom
komunikacji. ÂwiadomoÊç, ˝e budowa sieci komputerowej jest jedynà inwestycjà
firmy w infrastruktur´ pozwala nie tylko ograniczyç koszty inwestycji, ale te˝ le-
piej planowaç i kontrolowaç bud˝et inwestycyjny, a przede wszystkim skutecznie
zredukowaç póêniejsze wydatki operacyjne na jej utrzymanie i administracj´. 

System telefoniczny nowej generacji nie dubluje elementów infrastruktury kompu-
terowej, lecz w pe∏ni je wykorzystuje. Inwestycja w telefoni´ IP polega wy∏àcznie
na dodaniu niezb´dnych komponentów - serwerów i terminali (w tym przypadku
telefonów IP) pod∏àczonych do sieci komputerowej, podobnie jak budowa syste-
mu informatycznego na przyk∏ad ERP czy E-mail. W efekcie minimalizowane 
sà nak∏ady inwestycyjne i póêniejsze koszty operacyjne. 

Co wi´cej, dzi´ki koncepcji “wspó∏dzielonej infrastruktury” i technologii telefonii
IP, system telefoniczny zaczyna podlegaç tym samym regu∏om rozwoju, jakimi 
kieruje si´ ca∏a bran˝a informatyczna. Takie zjawiska jak wzrost wydajnoÊci serwe-
rów (a w efekcie pojemnoÊci systemów telefonii IP) przy niezmiennych cenach,
mo˝liwoÊç wyboru platformy sprz´towej od wielu dostawców, gwa∏townie rosnà-
ca liczba aplikacji rozszerzajàcych funkcje telefonii IP ju˝ sà faktem, mimo stosun-
kowo krótkiej historii tej technologii. 
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3. FunkcjonalnoÊç telefonii IP 
Cisco AVVID

3.1. Architektura i elementy systemu telefonii IP 
Cisco Systems

W centrum architektury systemu telefonii IP znajduje si´ sieç komputerowa. Przej-
muje ona wiele funkcji tradycyjnego systemu telefonicznego, a w konsekwencji 
zast´puje takie elementy, jak pole komutacyjne i karty linii wewn´trznych centrali
telefonicznej oraz okablowanie telefoniczne. Telefonia IP Cisco AVVID dodaje do
sieci komputerowej tylko elementy zapewniajàce pozosta∏à funkcjonalnoÊç: 
• Cisco Call Manager
• Telefony IP
• Bramki g∏osowe (bramki VoIP)
• aplikacje (opcjonalne),
których rola omówiona zosta∏a w kolejnych podrozdzia∏ach. Architektur´ telefo-
nii  IP Cisco AVVID najlepiej obrazuje porównanie z telefonià tradycyjnà. 

3.1.1 Call Manager

Sercem systemu telefonicznego nowej generacji Cisco AVVID jest Call Manager,
czyli oprogramowanie dzia∏ajàce na dedykowanym komputerze. Realizuje ono
funkcje kierowania rozmów pomi´dzy telefonami IP oraz pomi´dzy telefonami IP,
a klasycznymi aparatami (np. po∏àczenia do publicznej sieci telefonicznej). W od-
ró˝nieniu od tradycyjnej centrali telefonicznej, rozmowa ju˝ zestawiona przez ser-
wer Call Managera omija go i nie obcià˝a, poniewa˝ wykorzystujàc funkcje prze-
∏àczania sieci komputerowej biegnie najkrótszà drogà od rozmówcy do rozmówcy.
Dzi´ki temu pojemnoÊç systemu telefonii IP - czyli maksymalna iloÊç telefonów 
i linii miejskich jakà mo˝na do niego pod∏àczyç - nie jest ograniczona liczbà do-
st´pnych kart lub portów, a jedynie mo˝liwoÊciami procesora danego komputera.
Pojedynczy serwer, zale˝nie od modelu, mo˝e dzisiaj obs∏ugiwaç do 7500 apara-
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tów telefonicznych, a klaster pi´ciu serwerów nawet do 30 000 aparatów. Bez-
przerwowe dzia∏anie systemu telefonicznego jest zapewnione dzi´ki mo˝liwoÊci
pracy oprogramowania Call Manager na klastrze z∏o˝onym z kilku komputerów.
FunkcjonalnoÊç Call Managera mo˝e byç rozszerzana przez do∏àczanie zewn´trz-
nych aplikacji, czyli oprogramowania  rezydujàcego najcz´Êciej na osobnych serwe-
rach. Aplikacje takie (np. poczta g∏osowa, konsola recepcji, automatyczna recep-
cja, rejestrator g∏osu, call center, portal g∏osowy i inne) dostarczane sà przez Cisco,
przez niezale˝ne firmy software’owe, a tak˝e mogà byç tworzone przez u˝ytkow-
nika. Aby integracja aplikacji z Call Managerem by∏a ∏atwa dla ka˝dego, zosta∏ on
wyposa˝ony w szereg powszechnych w bran˝y informatycznej interfejsów dla pro-
gramistów (np. TAPI, JTAPI, XML SOAP czy SQL). JednoczeÊnie na stronie inter-
netowej cisco.com jest udost´pniona - nieodp∏atnie - pe∏na ich dokumentacja 
i przyk∏ady programów.

3.1.2  Telefony IP

U˝ytkownik systemu telefonii IP pos∏uguje si´ komputerem osobistym z odpo-
wiednim oprogramowaniem, kartà dêwi´kowà i zestawem s∏uchawkowym albo 
telefonem IP. Telefony IP sà w rzeczywistoÊci specjalizowanymi urzàdzeniami kom-
puterowymi, które tylko wyglàdem przypominajà klasyczne aparaty. Sà one wypo-
sa˝one w dodatkowy, specjalizowany procesor, który dokonuje konwersji g∏osu na
pakiety VoIP (i odwrotnie) oraz ewentualnie jego kompresji. Wszystkie telefony IP
sà pod∏àczone do sieci komputerowej. Dla zapewnienia centralnej kontroli i admi-
nistracji, ich funkcje telefoniczne sà konfigurowane i kontrolowane przez Call 
Manager. Wi´kszoÊç aparatów posiada dodatkowy port sieci komputerowej 
w standardzie Ethernet, który umo˝liwia pod∏àczenie komputera tak, ˝e komputer
∏àczy si´ z siecià poprzez aparat telefoniczny. Pozwala to uniknàç doprowadzania
do biurek podwójnego okablowania. Eliminowany jest te˝ dodatkowy kabel zasi-
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lania telefonu, poniewa˝ aparat mo˝e czerpaç zasilanie z sieci komputerowej. 
Wymaga to zastosowania do budowy sieci specjalnych prze∏àczników  realizujà-
cych funkcj´ nazywanà in-line power lub, w przypadku zwyk∏ych prze∏àczników,
skorzystanie z dodatkowych urzàdzeƒ wprowadzajàcych zasilanie do kabla kom-
puterowego. Wszystkie telefony IP wyposa˝one sà w wyÊwietlacz pokazujàcy m.in.
numer i nazw´ dzwoniàcego, status po∏àczenia, wybierany numer i konfiguracj´
aparatu. Wy˝sze modele (Cisco 7970, 7960 i 7940) posiadajà du˝y wyÊwietlacz
pozwalajàcy na prezentowanie informacji tekstowych i graficznych. S∏u˝y on m.in.
do wyÊwietlania informacji o po∏àczeniach i liniach telefonicznych, ksià˝ki telefo-
nicznej, list z historià po∏àczeƒ, konfiguracji aparatu, statystyk oraz kontekstowych
podpowiedzi. Jest te˝ wykorzystywany do prezentacji aktualnych znaczeƒ progra-
mowanych klawiszy telefonu. W koƒcu, mo˝e on prezentowaç dane pobierane 
z systemów komputerowych. Telefon IP jest urzàdzeniem komputerowym wypo-
sa˝onym w procesor, którego moc obliczeniowa jest wystarczajàca, by aparat funk-
cjonowa∏ jako prosta przeglàdarka internetowa. Od zwyk∏ej przeglàdarki ró˝ni si´
tylko tym, ˝e prezentowane strony muszà byç przygotowane w j´zyku XML. 
Dane, które b´dà wyÊwietlane na ekranie telefonu IP, muszà byç sformatowane tak,
aby aparat móg∏ je pobraç w postaci strony XML. Cisco nieodp∏atnie udost´pnia
pakiet dla programistów zawierajàcy dokumentacj´ j´zyka XML, przyk∏adowe
programy oraz narz´dzia do konwersji i testowania. Rosnàca popularnoÊç telefo-
nii IP Cisco AVVID zaowocowa∏a powstaniem wielu gotowych aplikacji. Cisco
Systems ma w ofercie pakiet kilku aplikacji (Personal Productivity Suite) s∏u˝àcych
g∏ównie do pobierania i prezentacji danych z aplikacji MS Exchange (kontakty,
kalendarz/planer, zawartoÊç skrzynki emailowej). Wi´kszoÊç jednak gotowych apli-
kacji tego typu jest produktem niezale˝nych firm software’owych z ca∏ego Êwiata.
Na ich potrzeby stworzony zosta∏ globalny portal po∏àczony z elektronicznym 
pasa˝em handlowym, katalogujàcy gotowe aplikacje i pozwalajàcy dokonaç 
zakupu przez internet (http://www.hotdispatch.com/cisco-ip-telephony). 

3.1.3 Sieç komputerowa

Wszystkie elementy systemu telefonicznego nowej generacji ∏àczy ze sobà sieç
komputerowa. Przenosi ona informacje kontrolno-sterujàce oraz sam g∏os. Dla 
telefonów IP mo˝e te˝ stanowiç êród∏o zasilania - jak to opisano w poprzednim
punkcie. Poniewa˝ sieç komputerowa jest wspó∏dzielona przez ró˝ne aplikacje, 
z których jednà jest telefonia IP, wi´c musi istnieç mechanizm podzia∏u jej zasobów
tam, gdzie mogà one byç niewystarczajàce. Dotyczy to w praktyce tylko sieci roz-
leg∏ych ∏àczàcych ró˝ne miasta, gdzie dost´pne pasmo nie przekracza jednego me-
gabita na sekund´. Urzàdzenia sieciowe w takich relacjach (np. routery) dokonujà
rezerwacji pasma na potrzeby telefonii i odpowiedniej priorytetyzacji ruchu. 
W sieciach lokalnych i miejskich, obejmujàcych jeden lub kilka budynków, gdzie
dost´pne pasmo wyra˝a si´ dziesiàtkami lub setkami megabitów, a telefonia zajmu-
je pomijalnà jego cz´Êç (mniej ni˝ jeden promil), mechanizmy zarzàdzania pasmem
nie sà dzisiaj potrzebne. W sieciach tych nie ma nat∏oków, a transmisja jest wystar-
czajàco szybka nawet bez priorytetyzacji. 

3.1.4 Bramki g∏osowe (bramki VoIP)

Po∏àczenia pomi´dzy systemem telefonii IP a Êwiatem telefonii tradycyjnej (pu-
blicznà siecià telefonicznà lub klasycznà centralà w firmie) wymagajà konwersji
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g∏osu z pakietów VoIP na postaç akceptowalnà przez systemy klasyczne (kana∏y cy-
frowe lub postaç analogowà) i odwrotnie. Funkcj´ t´ wykonujà bramki g∏osowe
(bramki VoIP). Sà to najcz´Êciej modu∏y montowane w w´z∏ach sieci komputero-
wej (routerach lub prze∏àcznikach), choç mogà to byç te˝ specjalizowane, wolno
stojàce urzàdzenia. Podobnie jak telefony IP bramki VoIP sà wyposa˝one w proce-
sory dokonujàce konwersji oraz kompresji g∏osu. Po∏àczenie telefonii IP z syste-
mem telefonii tradycyjnej nie ró˝ni si´ od po∏àczenia klasycznej centrali telefonicz-
nej z innà centralà. Bramka g∏osowa u˝ywa dok∏adnie tych samych interfejsów 
i protoko∏ów, jakich u˝ywa klasyczna centrala - najcz´Êciej sà to: standard ISDN
PRI do po∏àczenia z siecià publicznà i protokó∏ Q.Sig do ∏àczenia si´ z innymi cen-
tralami telefonicznymi w firmie. 

3.2. Realizacja klasycznych funkcji telefonicznych 
w telefonii IP

3.2.1 Ksià˝ka telefoniczna

Ksià˝ka telefoniczna na telefonach IP jest funkcjà szczególnie atrakcyjnà 
ze wzgl´du na ∏atwoÊç obs∏ugi (dzi´ki du˝emu wyÊwietlaczowi i klawiszowi prze-
wijania). Jest ona oparta na powszechnie stosowanej w bran˝y informatycznej
technologii us∏ug katalogowych i standardowy protokó∏ dost´pu - LDAP. Dzi´ki
temu system telefoniczny mo˝e si´gaç do zewn´trznych êróde∏ informacji w firmie,
o ile sà one zgodne z LDAP. Standardowo w systemie telefonii IP Cisco AVVID 
dost´pna jest “firmowa ksià˝ka telefoniczna”, na bie˝àco utrzymywana przez 
administratora sieci. Mo˝e byç ona posadowiona na serwerze Call Manager (któ-
ry zawiera w sobie us∏ugi katalogowe), lub te˝ mo˝e korzystaç z zewn´trznych 
serwerów us∏ug katalogowych, takich jak np. Microsoft Active Directory. Dzi´ki 
temu drugiemu rozwiàzaniu w firme mo˝e istnieç jedno êród∏o informacji o pra-
cownikach dla systemu telefonicznego i komputerowego, zawsze jednakowe dla
wszystkich i najbardziej aktualne, a równie˝ taƒsze w utrzymaniu. 
Oprócz firmowej ksià˝ki telefonicznej u˝ytkownicy mogà posiadaç w∏asne “osobi-
ste ksià˝ki telefoniczne”. Do ich stworzenia mogà pos∏ugiwaç si´ zarówno 
aparatem telefonicznym, jak i komputerem z przeglàdarkà internetowà. Osobiste
ksià˝ki sà przechowywane na serwerze Call Manager i - dzi´ki funkcji “przenoÊne-
go numeru wewn´trznego” - sà dost´pne z dowolnego aparatu. Rozwiàzanie takie
chroni te˝ u˝ytkowników przed ich utratà w przypadku uszkodzenia lub zniszcze-
nia aparatu. Co wi´cej, system telefonii IP umo˝liwia synchronizacj´ osobis-
tej ksià˝ki telefonicznej rozwiàzaniami aplikacyjnymi, np. z ksià˝kà adresowà 
Microsoft Outlook.
ElastycznoÊç systemu telefonii IP Cisco AVVID umo˝liwia ∏atwe udost´pnianie
u˝ytkownikom dowolnych ksià˝ek telefonicznych. Mogà one pochodziç z baz
us∏ug katalogowych LDAP, ale tak˝e - dzi´ki obs∏udze przez aparat telefoniczny 
j´zyka XML i protoko∏u HTTP - i z innych, praktycznie dowolnych êróde∏. W ten
sposób w ramach wielu wdro˝eƒ udost´pniono na aparatach publicznà, interneto-
wà ksià˝k´ telefonicznà TP S.A.

3.2.2 Historia po∏àczeƒ

Telefony IP dysponujà wbudowanà funkcjà pami´ci ostatnich nieodebranych, ode-
branych i wybieranych przez u˝ytkownika po∏àczeƒ (przechowywana jest informa-
cja o 32 po∏àczeniach ka˝dego typu). Oprócz samego numeru, zapami´tywana jest
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tak˝e data i godzina po∏àczenia, a tak˝e (o ile by∏a dost´pna) informacja o abonen-
cie (imi´ i nazwisko). Aparat telefoniczny IP pokazuje tak˝e na swym wyÊwietlaczu
liczb´ nieodebranych po∏àczeƒ. Sà to zatem funkcje bardzo przypominajàce mo˝-
liwoÊci, jakie w tym zakresie posiadajà telefony komórkowe GSM, a o ich u˝ytecz-
noÊci z ca∏à pewnoÊcià wielokrotnie przekona∏ si´ ka˝dy u˝ytkownik aparatu 
komórkowego.

3.2.3 Telekonferencje

Obs∏uga telekonferencji jest standardowà cechà funkcjonalnà systemu telefonii IP
Cisco AVVID. U˝ytkownik prowadzàcy rozmow´ telefonicznà mo˝e w dowolnej
chwili do∏àczyç do niej kolejnych rozmówców (maksymalnie do 6 osób). Ten typ
prostej telekonferencji nosi nazw´ “na ˝àdanie”. U˝ytkownik, który zestawi∏ kon-
ferencje “na ˝àdanie” ma w ka˝dej chwili mo˝liwoÊç usuni´cia ka˝dego dodanego
uczestnika. Jest to bardzo wa˝na funkcja, która mo˝e byç wr´cz niezb´dna w przy-
padku, gdy na przyk∏ad zamiast do∏àczenia ˝àdanego rozmówcy, uzyskaliÊmy 
po∏àczenie z jego skrzynkà poczty g∏osowej.

Oprócz telekonferencji zestawianych “na ˝àdanie”, u˝ytkownicy majà do dyspozy-
cji konferencje z wykorzystaniem mostka. Dajà one mo˝liwoÊç wczeÊniejszego
ustalenia terminu i zaaran˝owania takiego po∏àczenia. Uczestnicy sà powiadamia-
ni o telekonferencji za pomocà poczty elektronicznej. O okreÊlonej godzinie dzwo-
nià pod wskazany numer (z dowolnych aparatów telefonicznych, nie tylko telefo-
nów IP), podajà numer identyfikacyjny konferencji i przy∏àczajà si´ do niej. 
U˝ytkownicy telefonów IP mogà dodatkowo zobaczyç na wyÊwietlaczach swoich
aparatów list´ aktualnie odbywajàcych si´ konferencji i przy∏àczyç si´ do którejÊ 
z nich poprzez wybranie z menu. Dzi´ki temu nie muszà ods∏uchiwaç komunika-
tów powitalnych systemu telekonferencyjnego, ani wprowadzaç numerów identy-
fikacyjnych. W zale˝noÊci od konfiguracji sprz´towej systemu w konferencji 
z mostkiem mo˝e uczestniczyç od 6 do 100 osób. 

Organizatorzy telekonferencji z mostkiem mogà do ich zestawiania wykorzystaç
opcjonalnà aplikacj´ Cisco Conference Connection. Pozwala ona w prosty sposób,
za pomocà zwyk∏ej przeglàdarki internetowej, zaaran˝owaç konferencj´ przez 
podanie jej nazwy, opisu, daty i godziny rozpocz´cia, przewidywanego czasu 
trwania, liczby uczestników i numeru identyfikacyjnego. 

3.2.4 Telefony bezprzewodowe

W tradycyjnej telefonii, aparaty bezprzewodowe komunikujà si´ z centralà w sys-
temie DECT. Telefonia IP Cisco AVVID posiada interfejsy do systemów DECT 
i integruje si´ z wi´kszoÊcià dost´pnych na rynku stacji bazowych, a w szczególno-
Êci z rozwiàzaniem firmy Kirk-Telecom, której stacje i aparaty DECT przesz∏y 
pozytywnà weryfikacj´ na wspó∏prac´ z systemem Cisco AVVID.

Coraz powszechniejszym rozszerzeniem sieci kablowych stajà si´ dzisiaj lokalne
sieci bezprzewodowe (WLAN). Technologià bazowà dla wszystkich bezprzewodo-
wych urzàdzeƒ w firmie (komputerów przenoÊnych, elektronicznych organizerów,
czytników kodu kreskowego itp.) jest standard 802.11b powszechnie znany jako
Wi-Fi. Pojawienie si´ technologii VoIP over WLAN (VoWLAN) wykorzystujàcej
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bezprzewodowà sieç lokalnà na potrzeby telefonii pozwoli∏o wykorzystaç zalety
wspó∏dzielonej infrastruktury równie˝ w tej dziedzinie. 
Technologia VoWLAN wykorzystywana jest zarówno do budowy telefonów sprz´-
towych (przyk∏adem jest telefon IP Cisco 7920), jak i programowych (np. Cisco 
SoftPhone na komputery z systemem Windows lub IP Blue VTGO na urzàdzenia
iPAQ). W ka˝dym przypadku bezprzewodowe telefony IP i komputery korzystajà
ze wspólnej infrastruktury bezprzewodowej (WLAN) zbudowanej w oparciu 
o standard 802.11b. 
Aparat Cisco 7920, jak ka˝dy telefon IP, jest specjalizowanym komputerem, który
spe∏nia wszystkie funkcje tradycyjnych aparatów DECT oraz oferuje pewne dodat-
kowe mo˝liwoÊci jak:
• szyfrowanie g∏osu (algorytmem WEP z kluczem 128 bitów),
• autentykacja w oparciu o protokó∏ Cisco EAP (LEAP) i has∏o u˝ytkownika,
• dost´p i prezentacja danych (dzi´ki du˝emu wyÊwietlaczowi) oraz praktycznie

nieograniczona integracja z aplikacjami komputerowymi (dzi´ki obs∏udze apli-
kacji XML),

• synchronizacja danych z komputerem dzi´ki ∏adowarce z ∏àczem USB.
Od strony funkcjonalnej bezprzewodowy telefon 7920 jest odpowiednikiem sta-
cjonarnego modelu Cisco 7960. 
Infrastruktura bezprzewodowa dla telefonii oparta jest na tzw. punktach dost´pu.
Ten sam punkt dost´pu mo˝e obs∏ugiwaç zarówno aparaty Cisco 7920, jak i kom-
putery przenoÊne. G∏os w sieci bezprzewodowej b´dzie jednak dzia∏a∏ optymalnie,
je˝eli punkty dost´powe spe∏niaç b´dà specjalne wymagania tego typu transmisji.
Cisco Systems wyposa˝y∏o swoje urzàdzenia dost´powe w zestaw funkcji dodatko-
wych umo˝liwiajàcych realizacj´ Voice over WLAN - Cisco Compatible eXten-
sionTM (CCXTM). Sk∏ada si´ naƒ m.in.:
• autentykacja w oparciu o protokó∏ Cisco EAP (LEAP) i has∏o u˝ytkownika,
• obs∏uga VLAN-ów w sieci bezprzewodowej,
• funkcje gwarancji jakoÊci us∏ug dla transmisji telefon-punkt dost´powy,
• dynamiczna optymalizacja mocy nadawania w celu oszcz´dzania baterii,
• funkcja szybkiego roamingu pomi´dzy punktami dost´powymi (<150ms).
Specyfikacja funkcji dost´pnych w ramach CCXTM zosta∏a przez Cisco Systems udo-
st´pniona praktycznie wszystkim firmom produkujàcym uk∏ady scalone do sieci bez-
przewodowych oraz wybranym producentom bezprzewodowych urzàdzeƒ klienc-
kich. Ma to na celu zapewnienie ich maksymalnej zgodnoÊci z infrastrukturà.

3.2.4 Faksy

Tradycyjne faksy mogà byç integrowane z systemem telefonii IP za pomocà bramek
g∏osowych z interfejsami analogowymi. W zale˝noÊci od wersji bramek VoIP u˝y-
tych do tego celu mo˝liwa jest obs∏uga od 2 do 48 linii faksowych. Przy odpowied-
niej konfiguracji systemu telefonii IP i odpowiedniej dost´pnoÊci pasma w sieci,
po∏àczenia faksowe mogà byç przenoszone w ramach jednej firmy za darmo przez
sieç komputerowà, podobnie jak ma to miejsce w przypadku po∏àczeƒ g∏osowych.

3.2.5 Billing

Centralna kontrola kosztów jest jednà z najwi´kszych zalet telefonii IP. Mo˝e byç
ona realizowana zarówno w modelu scentralizowanym (w którym jeden klaster
serwerów Call Manager obs∏uguje wiele placówek firmy), jak i w modelu rozpro-
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szonym (w którym w ka˝dej placówce instalowany jest odr´bny serwer Call 
Manager). 
W przypadku pierwszego podejÊcia, centralna rejestracja rozmów i ich kosztów
wynika z samej natury rozwiàzania. Centralny Call Manager rejestruje wszystkie
rozmowy telefoniczne ze wszystkich placówek i zapisuje je w wewn´trznej bazie
SQL w standardowej dla central telefonicznych postaci Call Detailed Record
(CDR). W tej formie sà one dost´pne dla systemu billingowego. Do przygotowy-
wania szczegó∏owych analiz kosztów mo˝na wykorzystaç dowolny system billingo-
wy, który b´dzie potrafi∏ si´gaç do danych CDR za pomocà zapytaƒ SQL. Zaleca-
ne systemy billingowe, które przesz∏y pozytywnà weryfikacj´ Cisco, to mi´dzy in-
nymi MEIPS firmy MindCTI, V/IP firmy Nevotek, Infortel firmy ISI, eCAS firmy
Veramark, Shadow firmy RSI, TABS firmy MTS, AVOTUS. Ze wzgl´du na ∏atwoÊç
integracji istnieje równie˝ mo˝liwoÊç adaptacji systemów billingowych rozwini´-
tych w Polsce, np. systemu Tytan firmy ComArch. Zastosowanie klastra Call Ma-
nagerów w lokalizacji centralnej nie zmienia nic z punktu widzenia billingu w sto-
sunku do pojedynczego Call Managera, gdy˝ bazy SQL sà synchronizowane po-
mi´dzy cz∏onkami klastra.

W przypadku modelu rozproszonego, w którym niezale˝ne serwery Call Manager
sà instalowane we wszystkich - lub przynajmniej w wielu - placówkach, ka˝dy ser-
wer tworzy zapisy CDR w swojej w∏asnej bazie danych SQL. Lokalny zapis CDR
zawiera informacje o rozmowach w danej placówce - lub w podleg∏ym jej obsza-
rze. Poniewa˝ jednak dost´p do baz jest mo˝liwy za pomocà zapytaƒ SQL wysy∏a-
nych przez rozleg∏à sieç komputerowà firmy, scentralizowany system billingowy
nadal mo˝e mieç do nich dost´p. B´dzie on tylko utrzymywa∏ komunikacj´ z wi´k-
szà liczbà serwerów Call Manager. W odró˝nieniu od billingu rozproszonych cen-
tral tradycyjnych, które najcz´Êciej udost´pniajà CDR przez interfejs szeregowy,
nie ma koniecznoÊci stawiania w ka˝dej placówce agenta systemu billingowego
(który zamienia∏by komunikacj´ szeregowà na IP). W telefonii IP, dla systemu 
billingowego nie ma ˝adnej ró˝nicy czy Call Manager znajduje sie w tej samej 
placówce, czy te˝ na drugim koƒcu kraju. 

3.2.6 Zestaw sekretarsko-dyrektorski 
(funkcja mened˝er - asystent)

FunkcjonalnoÊç okreÊlana popularnie jako zestaw sekretarsko-dyrektorski jest 
nieodp∏atnie dostarczana w ramach funkcji mened˝er-asystent. Umo˝liwia ona me-
ned˝erom przekierowywanie wszystkich lub wybranych po∏àczeƒ do asystenta,
przechwytywanie i przejmowanie po∏àczeƒ, filtrowanie przychodzàcych po∏àczeƒ
w oparciu o numer dzwoniàcego abonenta, w∏àczanie opcji “nie przeszkadzaç”
oraz realizowanie po∏àczeƒ g∏oÊnomówiàcych z asystentem (interkom). Asystento-
wi natomiast umo˝liwia monitorowanie stanu aparatów nale˝àcych do mened˝e-
rów oraz obs∏ug´ przychodzàcych do nich po∏àczeƒ. Mened˝er mo˝e wykorzysty-
waç do realizacji tych funkcji swój aparat telefoniczny, natomiast asystent u˝ywa
bezp∏atnej aplikacji dzia∏ajàcej na jego komputerze osobistym. 
Funkcja mened˝er - asystent mo˝e dzia∏aç na zwyk∏ych aparatach telefonicznych
IP, o ile sà wyposa˝one w du˝y wyÊwietlacz. Jest ona szczególnie dobrze realizowa-
na, jeÊli aparat (zw∏aszcza asystenta) zostanie wyposa˝ony w dodatkowe przystaw-
ki rozszerzajàce 7914. Jedna lub dwie przystawki umo˝liwiajà obs∏ug´ i sygnaliza-
cj´ stanu wi´kszej liczby linii telefonicznych. 
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3.2.7 Konsola recepcji

Konsola recepcji jest realizowana przez dostarczanà nieodp∏atnie w ramach syste-
mu Cisco AVVID aplikacj´ Attendant Console. Dzia∏a ona na komputerze (lub
komputerach) w recepcji firmy. Pozwala na monitorowanie stanu (zaj´ta, wolna,
dzwoniàca, zawieszona) wszystkich linii systemu telefonicznego (teoretycznie 
do 10 000 linii). Pracownicy recepcji mogà w szybki i prosty sposób odebraç przy-
chodzàce po∏àczenie i skierowaç je do w∏aÊciwej osoby w firmie. Skierowanie 
po∏àczenia mo˝e odbywaç si´ w sposób tradycyjny za pomocà klawisza “przeka˝”
aparatu telefonicznego lub za pomocà komputera z wykorzystaniem myszy i tech-
niki “drag & drop” znanej z aplikacji biurowych. Istnieje te˝ mo˝liwoÊç definio-
wania skrótów klawiszowych. Konsola recepcji jest zintegrowana z firmowà ksià˝-
kà telefonicznà, z której pracownik recepcji mo˝e w prosty i szybki sposób wyszu-
kiwaç w∏aÊciwe osoby. W przypadku du˝ych systemów telefonicznych Attendant
Console pozwala tworzyç grupy pracowników recepcji i rozdzielaç po∏àczenia 
pomi´dzy nie. Wszystko to poprawia komfort pracy recepcji oraz usprawnia 
obs∏ug´ przychodzàcych do firmy po∏àczeƒ telefonicznych.

3.2.8 Funkcja oddzwaniania (callback)

Funkcja automatycznego oddzwaniania jest stosowana w przypadku, gdy po∏àcze-
nie nie mog∏o zostaç zrealizowane z powodu zaj´toÊci telefonu lub niedbierania
rozmowy. Osoba dzwoniàca dostaje informacj´ o przyczynie niepowodzenia na
wyÊwietlaczu swojego telefonu i ma mo˝liwoÊç r´cznego uruchomienia funkcji
“callback”. W momencie, gdy ˝àdany abonent znów b´dzie dost´pny (np. zakoƒ-
czy wczeÊniejsze po∏àczenie albo skorzysta z telefonu), zostanie powiadomiony 
o wczeÊniejszej próbie po∏àczenia i b´dzie móg∏ jednym naciÊni´ciem klawisza od-
dzwoniç do  szukajàcej go osoby. Funkcja ta znacznie poprawia efektywnoÊç ko-
munikacji wewnàtrz firmy i przyczynia si´ do oszcz´dnoÊci czasu pracowników.
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3.3. Nowe funkcje telefoniczne dzi´ki komputerowej 
architekturze i technologii IP

3.3.1 ¸atwe dodawanie nowych aparatów 
telefonicznych

W celu dodania nowego telefonu wystarczy go rozpakowaç i wpiàç do dowolne-
go gniazda sieci komputerowej. Je˝eli w∏àczona jest funkcja automatycznej 
rejestracji telefonów, to aparat uzyska pierwszy wolny numer z przydzielonej puli
i natychmiast zacznie dzia∏aç. JeÊli funkcja ta nie jest uruchomiona, administrator
r´cznie przydziela nowemu aparatowi numer telefoniczny korzystajàc z przeglà-
darki internetowej. U˝ytkownik mo˝e te˝ mieç mo˝liwoÊç samodzielnego zdefinio-
wania numeru, o ile go zna, przy pomocy funkcji TAPS. W takim przypadku po
podniesieniu s∏uchawki nowego aparatu odgrywany jest komunikat ˝àdajàcy 
zidentyfikowania si´ u˝ytkownika i podania - przy pomocy klawiatury aparatu 
- swojego numeru wewn´trznego. ¸atwoÊç dodawania nowych aparatów pozwala
przedsi´biorstwu realizowaç t´ funkcj´ we w∏asnym zakresie (w przypadku trady-
cyjnych central najcz´Êciej zajmujà si´ tym firmy zewn´trzne), co jest êród∏em 
znaczàcych oszcz´dnoÊci.

3.3.2  MobilnoÊç aparatów telefonicznych

Aparat telefoniczny IP mo˝na nie tylko przenieÊç z biurka na biurko, ale nawet 
z lokalizacji do lokalizacji, zachowujàc przy tym jego numer telefoniczny oraz
wszystkie ustawienia osobiste, takie jak np. klawisze szybkiego wybierania numeru,
osobistà ksià˝k´ telefonicznà, aplikacje us∏ugowe, itp. Aparat telefoniczny 
jest rozpoznawany w systemie telefonicznym nowej generacji na podstawie jego uni-
katowego adresu sprz´towego (adresu MAC). Dzi´ki temu funkcje telefonu 
sà przypisane do aparatu, a nie do jego fizycznej lokalizacji w sieci komputerowej.
ElastycznoÊç ta wynika bezpoÊrednio z architektury telefonii nowej generacji i wy-
korzystania w∏aÊciwoÊci sieci komputerowych. Przenoszenie telefonów w ramach
firmy nie wymaga interwencji administratora. Mo˝e je wykonywaç w dowolnym
momencie dowolna osoba, a system zaadaptuje si´ automatycznie do zaistnia∏ych
zmian.

3.3.3  Funkcja przenoÊnego numeru wewn´trznego

Funkcja przenoÊnego numeru wewn´trznego posuwa mobilnoÊç u˝ytkowników
jeszcze dalej. Dzi´ki niej mo˝na przenieÊç swój numer telefoniczny i wszystkie usta-
wienia osobiste (takie jak klawisze szybkiego wybierania numeru, osobistà ksià˝k´
telefonicznà, aplikacje us∏ugowe, itp.) bez przenoszenia aparatu. Funkcja ta umo˝-
liwia u˝ytkownikom zalogowanie si´ do aparatu. W takim przypadku telefon zo-
staje automatycznie skonfigurowany zgodnie z wymaganiami abonenta. W efekcie
osobiste ustawienia telefonu - a w szczególnoÊci numer telefoniczny - “w´drujà” 
za u˝ytkownikiem.

3.3.4  Aplikacja SoftPhone (telefon na komputerze)

Unikatowà cechà systemu telefonii IP jest mo˝liwoÊç sterowania stacjonarnym apa-
ratem telefonicznym przy pomocy programu komputerowego Cisco SoftPhone.
Mo˝na za jego poÊrednictwem wykonywaç operacje zwiàzane z obs∏ugà po∏àczeƒ
- ich odbieranie, nawiàzywanie i przekazywanie, zestawianie telekonferencji itp.
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Wykonywanie tych operacji jest proste i wygodne dzi´ki wykorzystaniu myszki 
i intuicyjnego mechanizmu “drag & drop”. Na przyk∏ad zestawienie nowego po-
∏àczenia to przeciàgni´cie myszà numeru z elektronicznej ksià˝ki telefonicznej do
oprogramowania SoftPhone. Samo po∏àczenie zostanie nawiàzane ze stacjonarne-
go aparatu a u˝ytkownik musi jedynie podnieÊç s∏uchawk´.
Oprogramowanie SoftPhone umo˝liwia te˝ wspó∏dzielenie dokumentów lub apli-
kacji. Rozmawiajàce ze sobà osoby mogà równoczeÊnie edytowaç ten sam tekst lub
arkusz kalkulacyjny albo  wspólnie wprowadzaç i korygowaç dane w przeglàdarce
internetowej. Tym samym telefon IP staje si´ znakomitym narz´dziem do pracy
grupowej - na przyk∏ad do udzielania zdalnego wsparcia organizacji typu “help-
desk”. 
Je˝eli komputer PC jest wyposa˝ony w kart´ dêwi´kowà i zestaw s∏uchawkowy,
Cisco SoftPhone mo˝e te˝ dzia∏aç jako samodzielny telefon. Rozwiàzanie takie sta-
nowiç mo˝e uzupe∏nienie systemu telefonicznego dla osób cz´sto podró˝ujàcych
pomi´dzy biurami firmy lub dla u˝ytkowników pracujàcych w domu (o ile si´ga
tam firmowa sieç komputerowa, np. wirtualna sieç prywatna VPN).

3.3.5  Zintegrowana obs∏uga wiadomoÊci g∏osowych, 
e-mail i faksów (aplikacja Cisco Unity)

Dzi´ki swojej otwartoÊci telefonia IP firmy Cisco Systems umo˝liwia integracj´ 
z wi´kszoÊcià systemów poczty g∏osowej obecnych na rynku. Do integracji wyko-
rzystywany jest standardowy protokó∏ SMDI lub funkcja Digital Station Emulation
niektórych systemów voice mail. W tym drugim przypadku urzàdzenie Cisco DPA-
-76xx - wstawiane pomi´dzy Cisco Call Manager, a system voice mail - emuluje
sygnalizacj´ popularnych central telefonicznych.
Jest to zintegrowany serwer komunikacyjny, który oprócz funkcji tradycyjnej pocz-
ty g∏osowej umo˝liwia realizacj´ zunifikowanej obs∏ugi wiadomoÊci (unified mes-
saging), takich jak e-mail czy faks. U˝ytkownik uzyskuje dodatkowe funkcje umo˝-
liwiajàce dost´p do wszystkich rodzajów wiadomoÊci zarówno z telefonu, jak 
i z komputera.

W przypadku wiadomoÊci g∏osowych u˝ytkownik mo˝e:
• ods∏uchiwaç i wysy∏aç wiadomoÊci przez telefon (funkcjonalnoÊç tradycyjnej

poczty g∏osowej),
• oglàdaç zawartoÊç skrzynki, ods∏uchiwaç i wysy∏aç wiadomoÊci z aplikacji klien-

ta poczty elektronicznej, np. Microsoft Outlook (g∏os jest wtedy przekazywany
jako za∏àcznik typu WAV do wiadomoÊci e-mail),

• tworzyç wiadomoÊci tekstowo-g∏osowe za pomocà aplikacji klienta poczty elek-
tronicznej,

• oglàdaç zawartoÊç skrzynki, ods∏uchiwaç i wysy∏aç wiadomoÊci z przeglàdarki
internetowej (funkcja Visual Message Interface - VMI.

W przypadku poczty elektronicznej e-mail u˝ytkownik mo˝e:
• oglàdaç zawartoÊç skrzynki, odczytywaç i wysy∏aç wiadomoÊci e-mail z aplikacji

klienta poczty elektronicznej (funkcjonalnoÊç tradycyjnej poczty elektronicznej),
• ods∏uchiwaç wiadomoÊci e-mail przez telefon (funkcja text-to-speech).
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W przypadku faksów u˝ytkownik mo˝e:
• oglàdaç zawartoÊç skrzynki, odczytywaç i wysy∏aç faksy z aplikacji klienta pocz-

ty elektronicznej,
• ods∏uchiwaç faksy przez telefon (funkcja text-to-speech).

U˝ytkownik ma równie˝ mo˝liwoÊç wykorzystania komputera (wystarczy zwyk∏a
przeglàdarka internetowa) do zdalnej konfiguracji i personalizacji systemu poczty
g∏osowej (nagranie powitania, wybór powitania z biblioteki, ustawienia przekiero-
wywania rozmów, sposób powiadamiania o nowych wiadomoÊciach i inne). Tak
daleko idàcy stopieƒ unifikacji dostepu do wiadomoÊci jest mo˝liwy dzi´ki pe∏nej
integracji architektury Cisco Unity z innymi systemami obs∏ugujàcymi wiadomoÊci
w firmie: Microsoft Exchange czy Lotus Domino.

3.3.6  Osobista, automatyczna recepcja 
(aplikacja Personal Assistant)

OtwartoÊç systemu telefonii IP Cisco Systems pozwala na tworzenie zupe∏nie 
nowych aplikacji bazujàcych na systemie telefonicznym. JednoczeÊnie mo˝liwa jest
∏atwa i praktycznie nieograniczona komunikacja z aplikacjami komputerowymi
(wi´cej informacji na ten temat zamieszczono w rozdziale 3.3.8). Jednà z takich
nowatorskich aplikacji dost´pnych do telefonii IP Cisco Systems jest Personal 
Assistant. 

Cisco Personal Assistant jest to rozwiàzanie pe∏niàce funkcje automatycznej, 
osobistej recepcji. G∏ównym jego zadaniem jest kierowanie po∏àczeƒ przychodzà-
cych tak, jak tego sobie aktualnie ˝yczymy, np. najpierw na telefon biurkowy, jeÊli
tam nikt nie odbierze to na komórkowy, a w ostatecznoÊci do domu. Regu∏y rzà-
dzàce kierowaniem przychodzàcych po∏àcz´ƒ mo˝emy tworzyç sami, za pomocà
interfejsu graficznego dost´pnego przez przeglàdark´ internetowà. Regu∏y te sà
elastyczne i mogà kierowaç rozmowy telefonicznie zale˝nie od:
• pory dnia - na przyk∏ad po godzinie 17.00 i przed 8.00 (czyli poza godzinami

pracy) po∏àczenia nie b´da kierowane na telefon stacjonarny w biurze,
• planu dnia w osobistym kalendarzu w MS Exchange - Personal Assistant spraw-

dza na bie˝àco wpisy w naszym kalendarzu w MS Exchange i odpowiednio
przekierowuje rozmowy telefoniczne,

• od tego kto do nas dzwoni - Personal Assistant dostaje od Call Managera infor-
macj´ o numerze osoby dzwoniàcej i odpowiednio przekieruje rozmow´; typo-
we zastosowanie, to kierowanie na telefon komórkowy  tylko najpilniejszych
po∏àczeƒ od wàskiej grupy wczeÊniej zdefiniowanych osób.

Regu∏y te mo˝na równie˝ ∏àczyç. Raz zdefiniowane regu∏y zostajà w systemie, 
a u˝ytkownik mo˝e je w dowolnym momencie w∏àczaç lub wy∏àczaç, pos∏ugujàc
si´ do tego celu przeglàdarkà internetowà, interfejsem graficznym dost´pnym na
aparacie telefonicznym IP, lub po prostu g∏osem. Ta ostatnia funkcja mo˝liwa jest
dzi´ki funkcji rozpoznawania komend g∏osowych. Je˝eli nie chcemy definiowaç
˝adnych regu∏, mo˝na pos∏u˝yç si´ komendà g∏osowà “follow me”. Komenda 
ta powoduje przekierowanie wszystkich przychodzàcych rozmów na telefon, 
z którego aktualnie dzwonimy (np. telefon komórkowy) bez potrzeby jawnego 
podawania jego numeru - jest on rozpoznawany automatycznie.

Telefonia IP 

umo˝liwia integracj´ 

z wi´kszoÊcià systemów

poczty g∏osowej 

obecnych na rynku.
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System Personal Assistant posiada jeszcze wiele “ubocznych” funkcji, np. g∏osowe
sterowanie nawiàzywaniem po∏àczeƒ z wykorzystaniem ksià˝ki telefonicznej 
(np. MS Exchange lub innej), wysy∏anie poczty elektronicznej sterowanej g∏osem
itp. Jest to pierwsze tego typu rozwiàzanie wykorzystujàce komputerowà natur´
telefonii IP do zintegrowania jej z pocztà g∏osowà i MS Exchange oraz innymi apli-
kacjami w jeden spójny system zapewniajàcy niezale˝ny od medium, uniwersalny
dost´p do informacji. 

3.3.7  Obs∏uga wielu placówek firmy przez centralny 
system

Dzi´ki architekturze telefonii IP w firmach posiadajàcych po∏àczone siecià kompu-
terowà placówki rozproszone po kraju nie wyst´puje koniecznoÊç instalacji serwe-
rów Call Manager ka˝dej lokalizacji. W wi´kszoÊci przypadków wystaczy umieÊciç
jeden taki serwer (lub klaster dla zwi´kszenia niezawodnoÊci) w lokalizacji central-
nej. Wszystkie mniejsze oddzia∏y wystarczy wyposa˝yç tylko w aparaty telefonicz-
ne IP i bramki g∏osowe realizujàce “wyjÊcie na miasto”. Warto podkreÊliç, ˝e roz-
wiàzanie to nie wymaga przesy∏ania g∏osu w rozleg∏ej sieci komputerowej firmy, 
a zatem nie wymaga rezerwacji dodatkowego pasma. OczywiÊcie w razie potrzeby
mo˝na takà funkcj´ wykorzystaç, co w efekcie mo˝e prowadziç do dalszego 
obni˝ania kosztów. 
Rozwiàzanie z∏o˝one z centralnego klastra serwerów Call Manager i zdalnych 
telefonów jest odporne na awarie rozleg∏ej sieci komputerowej, w przypadku któ-
rej aparaty w odleg∏ej placówce mogà utraciç kontakt z serwerem Call Manager.
Jest to mo˝liwe dzi´ki unikatowej dla telefonii Cisco AVVID funkcjonalnoÊci zwa-
nej SRST (Survivable Remote Site Telephony). Jest to oprogramowanie dzia∏ajàce

Sieç rozleg∏a IP
Polkomtel S.A.

Publiczna sieç
telefoniczna

Router Bramka VoIP

Fax

Fax Fax

Klaser serwerów
z Cisco Call Manager

Urzàdzenie Catalyst 4224
(router + prze∏àcznik + bramka VoIP + SRST)

Lokalizacja centralna
Polkomtel S.A.
w Warszawie
(w uproszczeniu)

Jeden z 40 
salonów firmowych
Polkomtela
(brak lokalnej 
centrali
telefonicznej)
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na routerach Cisco Systems b´dàcych standardowym wyposa˝eniem oddzia∏ów
firm posiadajàcych rozleg∏à sieç komputerowà.  Oprogramowanie to pozwala pod-
trzymaç dzia∏anie telefonów podczas awarii sieci dopóki nie nawià˝à one znowu
kontaktu z serwerem Call Manager. Podczas awarii telefony b´dà dzia∏aç nadal,
choç bardziej zaawansowane funkcje mogà byç niedost´pne. 
KorzyÊci z takiego rozwiàzania sà oczywiste, zw∏aszcza dla organizacji z du˝à licz-
bà niewielkich placówek. Posiadajàc jeden klaster serwerów Call Manager admini-
strujemy jednym tylko urzàdzeniem, w dodatku ulokowanym tam, gdzie najwy-
godniej nim zarzàdzaç. Wszystkie oddzia∏y, niezale˝nie od rozmiarów, mogà korzy-
staç z wszelkich zaawansowanych funkcji telefonicznych, takich samych, jakie sà
dost´pne w centrali przedsi´biorstwa. Zakup scentralizowanego systemu telefonii
IP, to inwestycja ni˝sza, ni˝ wyposa˝anie ka˝dej placówki w osobnà central´ tele-
fonicznà. Jeszcze wi´ksze oszcz´dnoÊci wynikajà z tego, ˝e firma unika kosztów
utrzymania licznych  central telefonicznych rozproszonych po ca∏ym kraju.

3.3.7  Jeden, centralny system do zarzàdzania

Zarzàdzanie systemem telefonii IP jest praktycznie zawsze realizowane w modelu
scentralizowanym. W przypadku firmy wielooddzia∏owej zarzàdzanie systemami
telefonicznymi w odleg∏ych placówkach mo˝e odbywaç si´ zdalnie, z dowolnego

miejsca, np. z centrali przedsi´biorstwa. Wykorzystywana jest do tego sieç kompu-
terowa oraz standardowa przeglàdarka internetowa. Co wi´cej, je˝eli oddzia∏y fir-
my sà stosunkowo niewielkie, najcz´Êciej w ogóle rezygnuje si´ z umieszczania 
w nich serwerów Call Manager, co dodatkowo upraszcza zarzàdzanie. 

Dost´p administracyjny do oprogramowania Cisco Call Manager jest realizowany
przez intuicyjny graficzny interfejs WWW dost´pny z dowolnego koputera wypo-
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sa˝onego w przeglàdark´ internetowà, z dowolnego punktu w sieci komputerowej
firmy. Opanowanie podstaw administracji systemem telefonii IP jest stosunkowo
proste, zw∏aszcza w porównaniu z tradycyjnymi centralami telefonicznymi.

3.3.8  Dost´p i prezentacja danych na telefonach IP 
(aplikacje XML)

Telefon IP jest urzàdzeniem komputerowym wyposa˝onym w procesor, którego
moc obliczeniowa jest wystarczajàca, by aparat funkcjonowa∏ jako prosta przeglà-
darka internetowa. Od zwyk∏ej przeglàdarki ró˝ni si´ tylko tym, ˝e prezentowane
strony muszà byç przygotowane nie w j´zyku HTML, lecz w XML. Dane, które
b´dà wyÊwietlane na ekranie telefonu IP muszà byç sformatowane tak, aby aparat
móg∏ je pobraç w postaci strony. 

W ten sposób mo˝na tworzyç aplikacje udost´pniajàce informacje na wyÊwietlaczu
telefonu IP.  W najprostszym przypadku sà to aplikacje umo˝liwiajàce u˝ytkowni-
kowi telefonu IP dost´p do serwisów internetowych publikujàcych np. kursy 
walutowe, notowania akcji, rozk∏ady jazdy, serwisy informacyjne itp. Mo˝na te˝
korzystaç z baz danych zawierajàcych takie aplikacje, jak np. ERP, CRM czy PMS.
Mo˝na te˝ zdalnie monitorowaç stan urzàdzeƒ - sieci komputerowej, energetycz-
nej, domofonu itp. Ju˝ dziÊ powsta∏y rozwiàzania umo˝liwiajàce u˝ywanie telefo-
nu IP do wysy∏ania poczty elektronicznej (w tym multimedialnej), SMS-ów czy 
odbierania komunikatów lub reklam. Ich lista stale si´ powi´ksza. W niektórych
zastosowaniach telefon IP, ze swoim graficznym wyÊwietlaczem i programowalny-
mi klawiszami, mo˝e stanowiç substytut komputera PC.

Cisco nieodp∏atnie udost´pnia pakiet dla programistów zawierajàcy dokumentacj´
j´zyka XML, przyk∏adowe programy oraz narz´dzia do konwersji i testowania.
Rosnàca popularnoÊç telefonii IP Cisco AVVID zaowocowa∏a powstaniem wielu
gotowych aplikacji. Cisco Systems ma w ofercie pakiet kilku aplikacji (Personal
Productivity Suite) s∏u˝àcych g∏ównie do pobierania i prezentacji danych z aplika-
cji MS Exchange (kontakty, kalendarz/planer, zawartoÊç skrzynki emailowej).
Wi´kszoÊç jednak gotowych aplikacji tego typu jest produktem niezale˝nych firm
software’owych z ca∏ego Êwiata. Na ich potrzeby stworzony zosta∏ globalny portal
po∏àczony z elektronicznym pasa˝em handlowym, katalogujàcy gotowe aplikacje 
i pozwalajàcy dokonaç zakupu przez internet (http://www.hotdispatch.com/cisco-
-ip-telephony). 

4. Oszcz´dnoÊci dzi´ki telefonii IP
4.1. Oszcz´dnoÊci we wdro˝eniu systemu

telefonicznego

System telefoniczny nowej generacji wykorzystuje infrastruktur´ sieci komputero-
wej, dzi´ki czemu jego wdro˝enie wymaga mniej Êrodków i czasu ni˝ instalacja 
tradycyjnego rozwiàzania. Najbardziej oczywistà oszcz´dnoÊcià jest mo˝liwoÊç
unikni´cia instalacji dedykowanego okablowania w budynku. Jest to szczególnie
istotne w przypadku wi´kszych budynków, gdzie na potrzeby sieci komputerowej
budowane jest Êwiat∏owodowe okablowanie pionowe o du˝ej przepustowoÊci, 
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a tymczasem tradycyjna centrala telefoniczna wymaga wcià˝ instalacji pomi´dzy
kondygnacjami dodatkowych wiàzek kabli miedzianych. Pracoch∏onnà i kosztow-
nà operacjà przy wdra˝aniu klasycznych systemów jest te˝ pod∏àczenie okablowa-
nia telefoniczego do odpowiednich portów centrali (proces ten powtarza si´ 
cz´Êciowo przy póêniejszym dodawaniu czy przenoszeniu aparatów telefonicz-
nych). W przypadku telefonii IP problem ten nie wyst´puje dzi´ki w∏aÊciwoÊciom
sieci komputerowej (takim jak hierarchiczna budowa, agregacja ruchu i u˝ywanie
adresów logicznych), co pozwala ca∏kowicie uniknàç znaczàcych kosztów zwiàza-
nych z realizacjà styku okablowania z centralà. 
Aparaty telefoniczne, serwery z oprogramowaniem Call Manager i bramki g∏oso-
we sà wpinane do dowolnych portów sieci komputerowej, a nast´pnie automa-
tycznie lub r´cznie rejestrowane w systemie Call Manager. Niewielki system tele-
foniczny nowej generacji obejmujàcy kilkadziesiàt aparatów mo˝e byç uruchomio-
ny ju˝ w ciàgu dwóch dni na bazie dzia∏ajàcej sieci komputerowej. Ma to bezpo-
Êredni wp∏yw na obni˝enie kosztów us∏ugi wdro˝eniowej.

Dodatkowym êród∏em oszcz´dnoÊci jest to, ˝e kompetencje w dziedzinie telefonii
IP Cisco AVVID posiad∏o wiele firm dzia∏ajàcych na terenie Polski, a ich liczba sta-
le roÊnie. Sà to zarówno firmy wywodzàce si´ z rynku informatycznego, jak 
i przedsi´biorstwa przede wszystkim telefoniczne. W efekcie istnieje bardzo du˝e
prawdopodobieƒstwo, ˝e us∏uga wdro˝eniowa b´dzie mog∏a zostaç wykonana
przez jednà z ju˝ obecnych u danego klienta firm. Daje to mo˝liwoÊç uzyskania do-
datkowych upustów zwiàzanych z wolumenem zamówienia oraz pozwala uniknàç
kosztów zwiàzanych z anga˝owaniem kolejnej, wàsko wyspecjalizowanej firmy. 
W ka˝dym przypadku, klient realizujàcy system telefoniczny nowej generacji 
mo˝e korzystaç z us∏ug jednej z kilkudziesi´ciu kompetentnych w tej dziedzinie 
w Polsce firm, co jest najlepszà gwarancjà uzyskania korzystnych dla niego cen.

4.2. Oszcz´dnoÊci w eksploatacji systemu 
telefonicznego

Ni˝sze koszty eksploatacji, to najwa˝niejszy czynnik stanowiàcy o rosnàcej popu-
larnoÊci systemów telefonicznych nowej generacji. Przy tym nie sà to jedynie, 
a nawet nie przede wszystkim, koszty po∏àczeƒ telefonicznych. Na koszty utrzyma-
nia tradycyjnego systemu telefonicznego sk∏adajà si´ tak˝e wydatki na obs∏ug´
technicznà (takich jak naprawy, konserwacja), na administracj´ (monitorowanie,
zarzàdzanie, niezb´dne rekonfiguracje) oraz dodatkowe wydatki (np. rozszerzenia
lub upgrade’y systemu). 

Firma eksploatujàca tradycyjnà central´ zmuszona jest korzystaç z us∏ug firm 
zewn´trznych i zawieraç kontrakty na wykonywanie powy˝szych zadaƒ lub musi
we w∏asnym zakresie zbudowaç zespó∏ do ich realizacji. Ta druga opcja wià˝e si´ 
z kosztownymi, wielotygodniowymi szkoleniami na temat danej centrali, ponie-
wa˝ jest to wiedza unikalna dla ka˝dego producenta, a stopieƒ skomplikowania
central telefonicznych jest z regu∏y bardzo du˝y. W praktyce firmy nierzadko po-
noszà koszty zarówno zewn´trznych kontraktów na obs∏ug´ systemu telefoniczne-
go, jak i na przeszkolenie i utrzymanie w∏asnego zespo∏u technicznego. Wprowa-
dzenie telefonii IP ca∏kowicie zmienia ten niekorzystny dla firm model. 
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Po pierwsze, prostota systemu telefonicznego nowej generacji, intuicyjny interfejs
i wykorzystywanie popularnych w bran˝y informatycznej technologii (takich jak
serwer www, baza danych SQL, katalog LDAP itp.) sprawia, ˝e jego utrzymaniem
i administracjà mo˝e z powodzeniem zajàç si´ wewn´trzny zespó∏ przedsi´bior-
stwa. Nie sà ju˝ potrzebne kontrakty ze specjalistycznymi firmami zewn´trznymi,
choç oczywiÊcie i taki model jest mo˝liwy. 
Po drugie, przygotowanie takiego zespo∏u jest procesem o wiele mniej kosztow-
nym w porównaniu z tradycyjnà telefonià, gdy˝ wykorzystywana jest ju˝ nabyta
wiedza informatyczna. Do pe∏nego przeszkolenia specjalisty wystarczy w wi´kszo-
Êci przypadków pi´ciodniowy kurs. 

Po trzecie, zakres obowiàzków administratora systemu telefonii IP jest znaczàco
mniejszy, ni˝ zadania administratora tradycyjnej centrali. Wynika to cz´Êciowo 
z faktu przej´cia pewnych zadaƒ przez sieç komputerowà, a cz´Êciowo z nowych
rozwiàzaƒ funkcjonalnych zastosowanych w telefonii IP Cisco AVVID - opisanych
w rozdziale 3.3. (takich, jak centralne zarzàdzanie, mobilnoÊç aparatów telefonicz-
nych, proste dodawanie aparatów telefonicznych i inne). W efekcie administrator
telefonii IP nie musi zajmowaç si´ problemami zwiàzanymi z okablowaniem, sprz´-
tem centrali telefonicznej, czy przenoszeniem aparatów, a mo˝e skoncentrowaç si´
wy∏àcznie na zagadnieniach zwiàzanych z ruchem telefonicznym i jego kosztami. 
Z dotychczasowych doÊwiadczeƒ eksploatacyjnych wynika, ˝e jedna osoba w pe∏ni
radzi sobie z administracjà nawet du˝ego, sk∏adajàcego si´ z kilkuset aparatów, roz-
proszonego geograficznie systemu telefonicznego nowej generacji.

Osobnà pozycj´ kosztowà stanowià w firmach wydatki na wprowadzanie modyfi-
kacji w strukturze systemu telefonicznego, polegajàcych na przyk∏ad na dodawa-
niu, przenoszeniu czy realokacji aparatów. Nie sà one cz´sto obj´te kontraktem na
utrzymanie systemu telefonicznego. Dotyczy to w najwi´kszym stopniu przedsi´-
biorstw, w których zmiany sà zwiàzane z charakterem dzia∏alnoÊci (np. w przypad-
ku firm budowlanych, czy zespo∏ów targowo-wystawienniczych), ale w coraz
wi´kszym stopniu jest to udzia∏em ka˝dej organizacji, która w obecnym czasie 
cz´sto jest zmuszana do powi´kszania lub zmniejszania powierzchni biurowej lub
zmian lokalizacji. 

Telefonia IP, ze wzgl´du na w∏aÊciwoÊci sieci komputerowej, z której korzysta, po-
zwala nie tylko przenieÊç aparat z biurka na biurko, ale nawet z lokalizacji do lo-
kalizacji, zachowujàc przy tym numer telefoniczny i wszystkie ustawienia u˝ytkow-
nika. W celu dodania nowego telefonu, wystarczy go rozpakowaç i wpiàç do do-
wolnego gniazda sieci komputerowej - a otrzyma on numer i zacznie dzia∏aç. Nie
ma koniecznoÊci pracoch∏onnego przepinania kabli, czy wymagajàcej kwalifikacji
rekonfiguracji centrali. Koszty ponoszone przez firm´ na wprowadzanie modyfika-
cji w systemie telefonicznym sà redukowane praktycznie do zera, a ponadto efek-
ty w postaci dzia∏ajàcej telefonii przychodzà znacznie szybciej. Ponadto istnieje
mo˝liwoÊç dzwonienia do abonentów spoza firmy zlokalizowanych w ró˝nych
miastach wed∏ug taryf za po∏àczenia lokalne. Po∏àczenia takie wykorzystujà sieç
komputerowà w relacji mi´dzymiastowej i opuszczajà firm´ przez bramk´ g∏osowà
w lokalizacji docelowej. Rozwiàzania taryfikacyjne uzyskane dzi´ki wdro˝eniu 
telefonii IP przynoszà firmie znaczàce oszcz´dnoÊci.
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4.3. Lepsza efektywnoÊç i jakoÊç pracy

System komunikacji w dzisiejszej firmie sk∏ada si´ z wielu narz´dzi przekazu, 
takich jak telefon, poczta g∏osowa, fax czy e-mail, które pozostajà w separacji od
siebie. OdpowiedzialnoÊç za skuteczne korzystanie z nich, a w szczególnoÊci za 
zarzàdzanie informacjami pochodzàcymi z ró˝nych êróde∏ spoczywa wy∏àcznie na
u˝ytkowniku. W efekcie, jak zbadano, pracownik sp´dza coraz wi´cej czasu na ob-
s∏udze narz´dzi do przekazywania informacji, w jakie wyposa˝y∏a go firma. Staty-
stycznie odbieranie i odpowiadanie na e-maile, ods∏uchiwanie poczty g∏osowej 
i obs∏uga faksu zabiera pracownikowi biurowemu dwie i pó∏ godziny dziennie.
Dzi´ki zintegrowanej obs∏udze komunikacji (poczty g∏osowej, e-maila i faksów) 
telefonia nowej generacji umo˝liwia rozwiàzanie tego problemu i znaczne skróce-
nie czasu, jaki pracownik musi poÊwi´caç na komunikowanie si´. Dzi´ki wykorzy-
staniu otwartych standardów informatycznych telefonia IP Cisco AVVID pozwala
na stworzenie pracownikowi zintegrowanego Êrodowiska komunikacyjnego.
Wszystkie powszechnie wykorzystywane narz´dzia przekazu (email, fax i poczta
g∏osowa) sà w nim dost´pne za pomocà jednego, spójnego interfejsu, np. przeglà-
darki WWW, telefonu lub aplikacji pocztowej, takiej jak np. Microsoft Outlook.
Wi´cej informacji o tej funkcjonalnoÊci zamieszczono w rozdziale 3.3.5.

System telefoniczny nowej generacji sprawia, ˝e pracownik staje si´ ∏atwiej osiàgal-
ny dla tych, którzy chcà do niego zadzwoniç oraz sam szybciej mo˝e dodzwoniç
si´ do innych. Jest to rezultatem takich funkcji telefonii IP jak:
• przenoÊny numer wewn´trzny - który jest przenoszony na inny aparat w Êlad za

pracownikiem zmieniajàcym swoje biurko,
• aplikacja SoftPhone (telefon na komputerze) - pozwalajàcy odbieraç rozmowy

∏àczone na numer biurkowy za pomocà komputera pod∏àczonego do sieci fir-
mowej (np. innym oddziale firmy lub w domu) oraz  umo˝liwiajàcy dzwonienie
z komputera,

• automatyczna asystentka - aplikacja dajàca mo˝liwoÊç kierowania przychodzà-
cych do pracownika rozmów w optymalny sposób zale˝nie od osoby i pory dnia
(mo˝e w tym celu korzystaç z elektronicznego kalendarza pracownika), 

• wiadomoÊci tekstowe, które mo˝na u˝ytkownikowi wysy∏aç i odbieraç na ekra-
nie telefonu nawet podczas trwania rozmowy,

• dost´p do centralnej, firmowej ksià˝ki telefonicznej z ka˝dego aparatu w firmie
(w ka˝dej jej placówce),

• historia po∏àczeƒ nieodebranych (a tak˝e po∏àczeƒ odebranych i nawiàzywa-
nych), 

• mo˝liwoÊç za˝àdania automatycznego oddzwonienia, jak tylko rozmówca skoƒ-
czy rozmow´ lub podejdzie do telefonu.

Funkcje te zosta∏y omówione dok∏adniej w rozdziale 3. Ich dost´pnoÊç sprawia, ˝e
pracownik firmy b´dzie sp´dza∏ znacznie mniej czasu na próbach dodzwonienia si´
do wspó∏pracowników, b´dzie ∏atwiej osiàgalny zarówno dla nich, jak i dla klien-
tów firmy, co przynosi jej wymierne oszcz´dnoÊci oraz zwi´ksza zadowolenie pra-
cowników oraz klientów.
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5. Zastosowania
5.1. Polkomtel S.A.

Jako pierwszy operator sieci telefonii komórkowej w naszym kraju zanotowa∏ zysk
netto z prowadzonej dzia∏alnoÊci. Sieç Plus GSM, której jest w∏aÊcicielem, obejmu-
je zasi´giem ponad 996 proc. obszaru kraju, na którym zamieszkuje 98 proc. spo-
∏eczeƒstwa.

W 2002 r. liczba u˝ytkowników telefonów komórkowych w sieci Plus GSM 
wynosi∏a przesz∏o 4 mln 550 tys. i by∏a o 32,1 proc. wi´ksza ni˝ rok wczeÊniej.
Przychody spó∏ki osiàgn´∏y poziom 4 mld 803 mln z∏, zysk operacyjny 1 mld 78,3
mln z∏, a zysk netto 515,8 mln z∏. Obecnie z us∏ug Plus GSM korzysta ponad 
5,1 mln klientów.

Spó∏ka opiera swojà strategi´ dzia∏ania na za∏o˝eniach polityki ciàg∏ego doskona-
lenia procesu Êwiadczonych us∏ug i oferowanych produktów. Konkurencyjna i zin-
dywidualizowana polityka cenowa dostosowana do konkretnych potrzeb ka˝dego
abonenta oraz wdro˝ony w firmie system zarzàdzania pozwalajà na zapewnienie
najwy˝szej jakoÊci w zakresie obs∏ugi klienta oraz oferowanych us∏ug abonenckich.

Polkomtel to równoczeÊnie jedna z najwi´kszych w Polsce organizacji firm, obej-
mujàca swoim zasi´giem ca∏y kraj. W sk∏ad firmy wchodzi centrala znajdujàca si´
w Warszawie, oddzia∏y w najwi´kszych miastach Polski, biura regionalne, biura 
obs∏ugi klientów, salony firmowe, call center, wiele zarzàdzanych zdalnie stojàcych
w terenie obiektów technicznych i dziesiàtki partnerów sprzedajàcych produkty
oraz us∏ugi firmy. ˚aden z elementów tego systemu nie mo˝e byç pozbawiony do-
st´pu do sieci korporacyjnej, ani sprawnej ∏àcznoÊci telefonicznej. W przeciwnym
razie spada jakoÊç us∏ug Êwiadczonych przez firm´, co natychmiast odbija si´ na jej
wizerunku i obrotach.

Pierwszy problem: pluskwa milenijna

W 1999 roku w zwiàzku z powszechnym poczuciem zagro˝enia wynikajàcym 
z “problemu roku 2000” zarzàd firmy zdecydowa∏ si´ na wdro˝enie alternatywnej
sieci ∏àcznoÊci telefonicznej. Mia∏a ona zabezpieczaç firm´ na wypadek potencjal-
nych awarii w nocy z 31 grudnia 1999 na 1 stycznia 2000 r. eksploatowanych 
central telefonicznych.

Zdecydowano si´ wówczas na wykorzystanie jednego z pierwszych na Êwiecie sys-
temów telefonii IP - rozwiàzania oferowanego przez firm´ Cisco Systems. By∏ on
oparty na serwerze z oprogramowaniem Cisco Call Manager pe∏niàcym rol´ 
IP-PBX oraz telefonów IP przy∏àczanych bezpoÊrednio do sieci LAN. ¸ukasz P∏o-
szajski z Departamentu Infrastruktury IT Polkomtela, odpowiedzialny za utrzyma-
nie i rozwój telefonii IP, wspomina: “Jednym z g∏ównych kryteriów wyboru by∏
czas dostawy i wdro˝enia, projekt musia∏ byç bowiem uruchomiony przed Nowym
Rokiem. Wdro˝enie systemu awaryjnej ∏àcznoÊci w ramach firmy Polkomtel uda∏o
si´ zrealizowaç w ciàgu jednego tygodnia. W tym czasie zainstalowany zosta∏ cen-
tralny serwer Call Manager zarzàdzajàcy siecià telefonii IP oraz ponad 70 telefo-
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nów IP w 22 lokalizacjach na terenie ca∏ego kraju. Co wi´cej, dokonano tego bez
koniecznoÊci wyjazdów techników do wszystkich tych miejscowoÊci. ˚aden system
telefonii tradycyjnej nie móg∏by w takim zakresie zostaç uruchomiony w tak krót-
kim czasie”.
Krótki czas wdro˝enia by∏ mo˝liwy dzi´ki technologii telefonii IP Cisco, w której
jeden centralny serwer Call Manager mo˝e sterowaç telefonami w ca∏ym kraju. Sa-
me aparaty mog∏y przy tym byç przygotowane w Warszawie i rozes∏ane do placó-
wek, poniewa˝ ich fizyczna instalacja w oddzia∏ach nie wymaga praktycznie ˝ad-
nych umiej´tnoÊci - wystarczy je w∏àczyç do gniazdka lokalnej sieci komputerowej.

System na szcz´Êcie nie musia∏ byç wykorzystany w celach awaryjnych, natomiast
sukces zwiàzany z jego wdro˝eniem spowodowa∏, ˝e telefonia IP by∏a w Polkom-
telu nadal rozwijana.

Drugi problem: rozwój infrastruktury

Ogromnym problemem jest zagwarantowanie rozwoju infrastruktury telekomuni-
kacyjnej tak, aby zachowana by∏a jej wysoka jakoÊç przy równoczesnym minimali-
zowaniu kosztów rozbudowy. Dotychczas sieç telekomunikacyjna firmy zbudowa-
na by∏a w oparciu o tradycyjne, cyfrowe centrale telefoniczne. Rozbudowa tych
urzàdzeƒ jest bardzo kosztowna, a jeszcze bardziej kosztowne jest stawianie central
w nowych obiektach spó∏ki. Wdro˝enie telefonii IP pozwoli∏o uporaç si´ tak˝e 
i z tym problemem. Poniewa˝ w rozwiàzaniu tym ca∏à siecià zarzàdza jeden serwer
Call Manager, do∏àczenie nowych aparatów nie nastr´cza ˝adnych problemów na-
tury technicznej. Wystarczy aparat taki odpowiednio skonfigurowaç i w∏àczyç do
lokalnej sieci teleinformatycznej. Obecnie prawie we wszystkich nowych obiektach
udost´pniana jest wy∏àcznie telefonia IP.

Trzeci problem: koszty po∏àczeƒ

Na poczàtku 1998 r. Polkomtel posiada∏ na terenie kraju 10 salonów firmowych.
W ka˝dym z nich by∏o przeci´tnie 6 pracowników, którzy obs∏ugiwali klientów 
i Êwiadczyli proste us∏ugi serwisowe telefonów komórkowych. Ka˝dy salon by∏
wyposa˝ony w telefony miejskie oraz centralk´ analogowà, przy czym wykorzysty-
wanych by∏o kilka ró˝nych typów centralek. Z ka˝dego salonu wysy∏ano do cen-
trali bardzo du˝e iloÊci faksów potrzebnych do aktywacji nowych numerów tele-
fonicznych. Obecnie sieç salonów rozwin´∏a si´ do 40 obiektów, w których pracu-
je od kilku do kilkunastu pracowników. Koszty po∏àczeƒ mi´dzymiastowych by∏y-
by wi´c ogromne. Jednak Telefonia IP pozwoli∏a znacznie ograniczyç wydatki
zwiàzane z komunikacjà telefonicznà oraz faksowà pomi´dzy salonami firmowymi 
a centralà.

W ka˝dym salonie zainstalowano wielofunkcyjne urzàdzenie Cisco Catalyst 4224.
Umo˝liwia ono pod∏àczenie lokalnych ∏àczy ISDN z dost´pem do publicznej sieci
telefonicznej  oraz budow´ sieci lokalnej dla 10-20 telefonów IP oraz komputerów
osobistych. To samo urzàdzenie zapewnia te˝ po∏àczenie z siecià WAN. Tego typu
rozwiàzania sà wdra˝ane od 2002 roku i obecnie sà wykorzystywane we wszyst-
kich salonach firmy Polkomtela. 
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Czwarty problem: koszty utrzymania

Kolejny problem zwiàzany by∏ z kosztami utrzymania systemu telefonicznego. Po-
czàtkowo salony by∏y wyposa˝ane we w∏asnà centralk´ i telefony miejskie. Dodat-
kowe jego wyposa˝enie stanowi∏ prze∏àcznik do budowy lokalnej sieci komputero-
wej oraz router do po∏àczenia z siecià rozleg∏à. Ta wieloÊç i niejednorodnoÊç urzà-
dzeƒ w znacznym stopniu podwy˝sza∏a koszty utrzymania systemu telekomunika-
cyjnego. Telefonia IP Cisco pozwoli∏a zastàpiç wszystkie te urzàdzenia jednym,
wielofunkcyjnym rozwiàzaniem, co znakomicie obni˝y∏o wydatki zwiàzane z ser-
wisowaniem, administracjà i zarzàdzaniem siecià. 

Telefonia IP w Polkomtelu

W chwili obecnej w systemie telefonii IP dzia∏ajàcym w Polkomtelu zarejestrowa-
nych jest oko∏o 900 numerów. Liczba aparatów telefonicznych IP dzia∏ajàcych 
w sieci wynosi ponad 800 (cz´Êç numerów zajmujà tzw. SoftPhone’y dzia∏ajàce na
komputerach PC) i z dnia na dzieƒ roÊnie. Obecnie sà to przede wszystkim urzà-
dzenia CP-7940 i CP-7960, posiadajàce du˝e wyÊwietlacze. Cz´Êç z tych aparatów
wyposa˝ona jest w przystawki CP-7914 do skróconego wybierania numerów. 
Poza tym jest te˝ kilka telefonów CP-7905, CP-7912 oraz aparatów konferencyj-
nych CP-7935.
Na sieç telefonii IP w Polkomtelu sk∏adajà si´ takie urzàdzenia, jak gatewaye
AS5300, routery z serii 2600 i prze∏àczniki Catalyst 4224, a tak˝e modu∏y g∏oso-
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we do prze∏àczników Cisco Catalyst 6500: modu∏ portów FXS do obs∏ugi po∏à-
czeƒ faksowych i modemowych oraz modu∏ z portami E1 pracujàcy jako mostek
konferencyjny i transkoder.

Ca∏ym systemem telefonii IP steruje klaster sk∏adajàcy si´ z trzech serwerów Cisco
Call Manager. Obs∏uguje on telefoni´ korporacyjnà, w tym tak˝e wszystkie salony
firmowe, w których telefonia IP ca∏kowicie zastàpi∏a tradycyjne centrale i aparaty
telefoniczne.

Serwery Cisco Call Manager wykorzystywane sà w Polkomtelu nie tylko do zarzà-
dzania samà siecià telefonii IP.  Osobny serwer obs∏uguje tak˝e Êrodowisko testo-
we telefonii IP, s∏u˝àce do rozwijania nowych serwisów i aplikacji rozszerzajàcych
jej mo˝liwoÊci.

Centralny system telefonii IP obs∏ugiwany jest przez dwóch administratorów, któ-
rych zadaniem jest m.in. rozwijanie tego systemu oraz kilka osób zajmujàcych si´
eksploatacjà sieci g∏osowej. Instalacja nowych aparatów telefonicznych wykony-
wana jest przede wszystkim przez lokalnych pracowników z dzia∏u wspomagania
komputerowego, czyli osoby, które opiekujà si´ komputerami.

Rezultaty

Efekty wdro˝enia telefonii IP w Polkomtelu mo˝na rozpatrywaç z ró˝nych punk-
tów widzenia. Wi´kszoÊç z nich mo˝na sprowadziç bezpoÊrednio do wymiaru 
finansowego, ale wiele jest niemierzalnych, jednak znaczàco wp∏ywajàcych
na wizerunek firmy.

Niskie koszty utrzymania systemu telefonii IP

Jednym z parametrów finansowych, bardzo wa˝nych dla funkcjonowania ka˝dego
przedsi´biorstwa, jest koszt utrzymania systemu telekomunikacyjnego. W przypad-
ku telefonii IP koszt ten jest du˝o ni˝szy, ni˝ w przypadku tradycyjnej telefonii 
cyfrowej.

Zwi´kszanie pojemnoÊci central w miar´ rozwoju firmy jest tylko jednym z wydat-
ków zwiàzanych z utrzymaniem sieci ∏àcznoÊci. Du˝o wi´kszy wp∏yw na koszty
funkcjonowania sieci po∏àczeƒ g∏osowych ma codzienne utrzymywanie jej w pe∏-
nej sprawnoÊci. Dobrym przyk∏adem sà tu salony firmowe, które funkcjonowa∏y
najpierw w oparciu o telefony analogowe i lokalne po∏àczenia telefoniczne, 
nast´pnie o VoIP, a ostatnio o telefoni´ IP. Dyrektor Departamentu Infrastruktury
Informatycznej, Roman WiÊniewski, ocenia: “Je˝eli chodzi o salony firmowe, 
to nasz projekt wymiany na telefoni´ IP mia∏ na celu przede wszystkim minimali-
zacj´ kosztów utrzymania systemu. Koszt uruchomienia nowego salonu w sposób
tradycyjny, z centralà cyfrowà po∏àczonà z siecià korporacyjnà, lub w oparciu 
o telefoni´ IP jest bardzo zbli˝ony. Natomiast koszty utrzymania sà zdecydowanie
ni˝sze w przypadku telefonii IP: mamy du˝o mniejszà liczb´ urzàdzeƒ, du˝o mniej-
szà liczb´ pracowników, których trzeba przeszkoliç oraz jednolite urzàdzenia 
we wszystkich obiektach i salonach, co zdecydowanie u∏atwia nam prac´ i obni˝a
koszty serwisu”.

“Rozbudowa istniejàcych

du˝ych central

jest bardzo kosztowna. 

Sà to urzàdzenia 

“z wy˝szej górnej pó∏ki”,

wi´c zwi´kszanie ich 

pojemnoÊci sporo 

kosztuje. Skorzystanie 

z istniejàcego systemu

sterujàcego telefonià IP,

okablowania oraz infra-

struktury sieci lokalnej 

i do∏o˝enie tylko nowych

telefonów jest du˝o 

bardziej op∏acalne, 

ni˝ rozbudowa takich

central” - podkreÊla

¸ukasz P∏oszajski

z Departamentu

Infrastruktury IP

Polkomtela.
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Na niskie koszty utrzymania ma wp∏yw m.in. niezb´dna liczba osób zarzàdzajàcych
systemem telefonii IP. W przypadku Polkomtela sieç o pojemnoÊci ponad 900 nu-
merów obs∏ugujàca wiele fizycznych lokalizacji jest obs∏ugiwana przez dwóch
administratorów. W przypadku tradycyjnej sieci telefonicznej tej wielkoÊci system
musia∏by byç utrzymywany w ruchu przez kilkuosobowy zespó∏ specjalistów.

Niema∏e znaczenie ma tak˝e fakt, ˝e telefonia IP dzia∏a w oparciu o sieç korpora-
cyjnà WAN oraz lokalne sieci komputerowe, które sà budowane i utrzymywane 
na potrzeby firmy niezale˝nie od sieci g∏osowej. Uruchomienie telefonii IP umo˝-
liwia lepsze wykorzystanie przepustowoÊci tych sieci i zmniejszenie ca∏kowitych
kosztów inwestycji w rozwiàzania teleinformatyczne oraz ich utrzymania.

¸atwoÊç rozbudowy

Dynamiczny rozwój Polkomtela wià˝e si´ ze sta∏ym zwi´kszaniem liczby salonów
firmowych, biur, obiektów technicznych, a tym samym i pracowników. Jednym 
z istotnych czynników wp∏ywajàcych na ca∏kowite koszty inwestycji zwiàzanych 
z nowymi obiektami jest budowa infrastruktury telekomunikacyjnej. Dzi´ki temu,
˝e telefonia IP dzia∏a w oparciu o sieci LAN i WAN koszt do∏àczenia obiektu do
sieci telekomunikacyjnej dzielony jest z kosztem w∏àczenia go do sieci WAN, 
co pozwala na minimalizacj´ kosztów inwestycji nak∏adów zwiàzanych z budowà
infrastruktury teleinformatycznej.

Dodatkowe serwisy telefoniczne

Telefony IP sà w istocie specjalizowanymi komputerami wyposa˝onymi cz´sto 
w du˝e wyÊwietlacze i przeglàdark´ XML. Dzi´ki temu telefonia IP mo˝e - oprócz
swej podstawowej funkcji przesy∏u g∏osu - zaoferowaç szereg ró˝nych, dodatko-
wych us∏ug. Mogà to byç serwisy ogólnokorporacyjne, mogà to byç te˝ aplikacje
u∏atwiajàce prac´ na poszczególnych stanowiskach.

W Polkomtelu jednà z pierwszych aplikacji wspó∏pracujàcych z telefonià IP by∏a
korporacyjna ksià˝ka telefoniczna zawierajàca informacje teleadresowe wszystkich
pracowników. Dzi´ki powiàzaniu z korporacyjnà bazà pracowników jest ona za-
wsze aktualna i kompletna. Telefon IP z du˝ym ekranem umo˝liwia ∏atwe wyszu-
kanie osoby, do której chce si´ dodzwoniç, a nast´pnie nawiàzanie po∏àczenia przy
pomocy jednego przycisku. Inna aplikacja, równie˝ wykorzystujàca wyÊwietlacz te-
lefonu IP, umo˝liwia wysy∏anie SMS-ów na telefony komórkowe pracowników fir-
my. Zosta∏y tak˝e stworzone specjalistyczne aplikacje dla poszczególnych salonów
firmowych oraz wielu stanowisk pracy, m.in. s∏u˝àce do wyÊwietlania wskaêników
gie∏dowych i kursów walut, informacji help desku o awariach i dy˝urach specjali-
stów, czy stanów kolejek systemu IP Contact Center.
Wa˝ne jest przy tym i to, ˝e nowe serwisy mogà byç kupowane w firmach 
zewn´trznych lub te˝ tworzone w∏asnymi si∏ami przez pracowników Polkomtela.

Salon firmowy wizytówkà firmy

Jednym z niemierzalnych, ale bardzo wa˝nych czynników wp∏ywajàcych na wize-
runek ka˝dego przedsi´biorstwa jest postrzeganie go przez klientów. W przypadku
Polkomtela wa˝nà rol´ w tworzeniu wizerunku nowoczesnej, przyjaznej firmy 
odgrywajà salony firmowe.   

Wdro˝enie telefonii IP 

w salonach, zainstalowa-

nie na ka˝dym stanowi-

sku nowoczesnych 

aparatów telefonicznych, 

udost´pnienie pracowni-

kom wielu serwisów

usprawniajàcych obs∏ug´
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„Pracownicy postrzegajà

telefon IP jako coÊ

atrakcyjnego; chcà, 

aby zmieniç im

dotychczasowy aparat

cyfrowy na telefon IP.

Coraz cz´Êciej wynika 

to z mo˝liwoÊci dost´pu

do ró˝norodnych

serwisów, które zosta∏y 

w Polkomtelu wdro˝one’’

- mówi ¸ukasz P∏oszajski 

z Departamentu

Infrastruktury IT

Polkomtela. 

Telefon IP wa˝nym elementem podnoszenia 
satysfakcji pracowników

Sukces ka˝dej firmy zale˝y w du˝ej mierze od zaanga˝owania pracowników zatrud-
nionych osób. Jednym z czynników zwi´kszajàcych satysfakcj´ z wykonywanej
pracy, a tym samym poprawiajàcych wydajnoÊç pracowników jest wyposa˝enie sta-
nowisk pracy w nowoczesne, przyjazne urzàdzenia. W przypadku Polkomtela jed-
nym z takich urzàdzeƒ jest telefon IP.

¸ukasz P∏oszajski mówi: “MyÊl´, ˝e ciekawym zjawiskiem jest to, ˝e ludzie postrze-
gajà telefon IP jako coÊ atrakcyjnego. Bardzo cz´sto zdarza si´, ˝e przychodzà 
do nas pracownicy Polkomtela z proÊbà, aby zamieniç im dotychczasowy aparat
cyfrowy na telefon IP. Zapewne cz´Êciowo wynika to z przyjemnoÊci posiadania
bardziej nowoczesnego urzàdzenia, ale coraz cz´Êciej wynika to równie˝ z mo˝li-
woÊci dost´pu do ró˝norodnych serwisów, które zosta∏y w Polkomtelu wdro˝one”.
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5.2. Kronopol Sp. z o.o.

Firma

NajnowoczeÊniejsze technologie produkcji i standardy kontroli jakoÊci (ISO
9002), wraz z wieloletnim doÊwiadczeniem grupy, sà znaczàcym kapita∏em wnie-
sionym do Polski. Jako jedyny zak∏ad na Êwiecie Kronopol posiada prasy typu
ContiRoll do produkcji ciàg∏ej wszystkich trzech rodzajów p∏yt drewnopochod-
nych (p∏yta wiórowa, MDF i OSB). ¸àczna produkcja roczna wynosi oko∏o 
1 000 000 m3 p∏yt. Firma eksportuje do ponad 40 krajów na ca∏ym Êwiecie, 
m.in. USA, Kanady, Chin, Japonii i prawie wszystkich paƒstw europejskich. 
W chwili obecnej oferta Kronopolu obejmuje produkty z bran˝y meblowej, bu-
dowlanej oraz wykoƒczenia wn´trz: p∏yty wiórowe, MDF, OSB, p∏yty laminowa-
ne (wiórowe i MDF), p∏yty szalunkowe, panele pod∏ogowe i Êcienne, blaty robo-
cze, parapety i listwy wykoƒczeniowe. Kronopol zarzàdza nie tylko fabrykà 
w ˚arach, ale tak˝e przej´tymi przez Grup´ Krono fabrykami Kronostar w Szarji
(Rosja) oraz Kronolviv pod Lwowem (Ukraina). Obydwa te zak∏ady sà po∏o˝one
na obszarach leÊnych, o bardzo s∏abej infrastrukturze.

Problem

Wewn´trzna infrastruktura telefoniczna w nowo przej´tych zak∏adach by∏a bardzo
prymitywna, natomiast infrastruktury do transmisji danych nie by∏o w ogóle.
Przed Kronopolem stan´∏o wi´c zadanie zbudowania jej od podstaw. Kluczowym
zagadnieniem by∏o stworzenie lokalnej sieci komputerowej i systemu telefoniczne-
go oraz zapewnienie skutecznej ∏àcznoÊci z resztà firmy poprzez central´ w ˚arach.
Dodatkowym ograniczeniem by∏o po∏o˝enie miejsc nowych inwestycji - sà to tere-
ny leÊne, z dala od oÊrodków miejskich. Praktycznie uniemo˝liwia to korzystanie
z us∏ug outsourcingowych w zakresie ∏àcznoÊci. Wszystkie dzia∏ania zwiàzane 
z eksploatacjà i utrzymaniem systemu teleinformatycznego Kronopol musi realizo-
waç si∏ami w∏asnych pracowników - g∏ównie tych zlokalizowanych w ˚arach, 
ze wzgl´du na szczup∏oÊç specjalistycznej kadry na miejscu. Innym wyzwaniem
okaza∏ si´ brak publicznej infrastruktury ∏àcznoÊci. Nie by∏o mo˝liwoÊci doprowa-
dzenia naziemnego ∏àcza transmisji danych, natomiast publiczna sieç telefoniczna
okaza∏a si´ bardzo zawodna. Na problemy z dost´pnoÊcià infrastruktury na∏o˝y∏y
si´ wkrótce sprawy finansowe: liczne mi´dzynarodowe po∏àczenia telefoniczne
pomi´dzy Polskà a Ukrainà i Rosjà stanowi∏y êród∏o bardzo wysokich kosztów. 
W tej sytuacji kluczowym zagadnieniem sta∏o si´ stworzenie systemu telefoniczne-
go, który by∏by tani w eksploatacji, ∏atwy w utrzymaniu (tu szczególny nacisk po-
∏o˝ono na mo˝liwoÊç centralnej administracji ca∏ym systemem z ˚ar) i zapewni∏by
dobrà komunikacj´ z centralà Kronopolu w Polsce i Grupà Krono w Szwajcarii.

Rozwiàzanie

Po krótkim przeglàdzie dost´pnych obecnie na rynku rozwiàzaƒ technicznych
ostatecznie zdecydowano si´ rozwa˝yç dwa mo˝liwe warianty. Pierwszy z nich to
rozwiàzanie hybrydowe, polegajàce na zakupie i instalacji w ka˝dej lokalizacji kla-
sycznej centrali telefonicznej, a nast´pnie po∏àczeniu central pomi´dzy sobà za po-
mocà technologii Voice over IP z wykorzystaniem routerów Cisco jako bram 
VoIP. Drugi wariant brany pod uwag´ przewidywa∏ wdro˝enie idàcego z duchem
czasu rozwiàzania ca∏kowicie opartego na telefonii IP.

Kronopol

Mieszczàcy si´ w ˚arach,

nieopodal granicy 

polsko-niemieckiej, 

jest jednym z najwi´kszych

na Êwiecie producentów

p∏yt i wyrobów 

drewnopochodnych. 

Firma wchodzi w sk∏ad

szwajcarskiej Grupy 

Krono Holding AG.
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Telefonia IP wykorzystuje technik´ VoIP nie tylko w sieci rozleg∏ej, ale równie˝ 
wewnàtrz przedsi´biorstwa, tak aby do transmisji g∏osu mo˝na by∏o wykorzystaç
lokalnà sieç komputerowà. Rozwiàzanie to pozwala na rezygnacj´ z budowy od-
dzielnego systemu telefonicznego i zakupu kosztownej centrali PABX. Oba podej-
Êcia gwarantowa∏y redukcj´ kosztów mi´dzynarodowych po∏àczeƒ telefonicznych
dzi´ki zastosowaniu VoIP-u, pozwalajàcego wykorzystaç ∏àcze transmisji danych
do przenoszenia  rozmów telefonicznych. Rozwiàzanie oparte na technologii IP
dawa∏o jednak nadziej´ na uzyskanie dodatkowych oszcz´dnoÊci, takich jak unik-
ni´cie kosztów i wysi∏ku zwiàzanego z budowà okablowania telefonicznego, 
∏atwiejsze i szybsze wdro˝enie, mo˝liwoÊç centralnego zarzàdzania i administracji
oraz elastycznoÊç wprowadzania przysz∏ych zmian, takich jak przenoszenie czy do-
dawanie aparatów telefonicznych w permanentnie rozbudowujàcych si´ fabry-
kach. Te dodatkowe mo˝liwoÊci wynikajà wprost z architektury telefonii IP, 
a w szczególnoÊci z jej Êcis∏ej integracji z siecià komputerowà i wykorzystywania jej
zaawansowanych mo˝liwoÊci.

Ostatecznie Kronopol wybra∏ rozwiàzanie oparte na telefonii IP. W nowych fabry-
kach Kronopolu w Rosji i na Ukrainie wdro˝ono je jako jedyny system ∏àcznoÊci
telefonicznej, natomiast w siedzibie Kronopolu w ˚arach telefonia IP obj´∏a po-
czàtkowo jedynie dzia∏ informatyki i zosta∏a zintegrowana z ju˝ dzia∏ajàcà tam tra-
dycyjnà centralà telefonicznà. W ka˝dej lokalizacji zainstalowano oprogramowa-
nie Cisco Call Manager posadowione na serwerach Cisco MCS-7825 do zarzàdza-
nia po∏àczeniami telefonicznymi - pe∏ni ono rol´ „centralki telefonicznej” IP. 
We wszystkich trzech fabrykach uruchomiono ∏àcznie oko∏o 100 aparatów telefo-
nicznych IP: modele Cisco 7960 i 7910 oraz bezprzewodowe telefony IP produ-
kowane przez jednà z firm partnerskich Cisco. Integracj´ ze Êwiatem tradycyjnej
telefonii (styk z publicznymi sieciami telefonicznymi oraz pod∏àczenia faksów w
Rosji i na Ukrainie, a w Polsce interfejs do tradycyjnej centrali telefonicznej PABX)
zapewniajà bramki Voice over IP, zrealizowane na bazie urzàdzeƒ Cisco VG200.

Wszystkie elementy telefonii IP sà pod∏àczone do lokalnych sieci komputerowych
zbudowanych w oparciu o prze∏àczniki Cisco. Telefony IP sà zasilane wprost z ka-
bla Ethernet. W tym celu w nowych lokalizacjach zastosowano krosownice z mo-
du∏em zasilania (Power Patch Panel), a w centrali w ˚arach - z myÊlà o przysz∏ej
rozbudowie systemu - prze∏àcznik Catalyst 4006 z kartami inline-power. W celu
zapewnienia ∏àcznoÊci pracownikom przebywajàcym z dala od swoich biurek in-
frastruktur´ sieciowà rozszerzono o sieç bezprzewodowà wykorzystujàcà punkty
dost´powe Cisco Aironet 350. Pe∏nià one rol´ stacji bazowych dla bezprzewodo-
wych aparatów telefonicznych IP. Projekt i budow´ ca∏ego systemu, obejmujàcego
zarówno sieci komputerowe, jak i telefoni´ IP, zlecono firmie integratorskiej - part-
nerowi Cisco. Wykona∏a ona projekt techniczny ca∏ego rozwiàzania transmisji da-
nych i komunikacji telefonicznej, zaprojektowa∏a jednolity plan numeracji we-
wn´trznej, przeprowadzi∏a instalacj´ pilotowà w Polsce, podczas której przetesto-
wano wszystkie planowane funkcje oraz wdro˝y∏a ca∏e rozwiàzanie.

Kronopol zmuszony by∏ wykorzystaç do tego  celu ∏àcznoÊç satelitarnà (VSAT).
Du˝e, ponadsekundowe opóênienie wnoszone przez komunikacj´ satelitarnà, nie
stanowiàce problemu podczas transmisji danych, by∏o jednak sporym wyzwaniem
dla komunikacji g∏osowej. I ta bariera zosta∏a jednak pokonana. W ramach insta-

Najwi´kszym wyzwaniem

podczas wdra˝ania 

ca∏ej sieci rozleg∏ej 

oraz  telefonii IP by∏ brak

mo˝liwoÊci wykorzystania

naziemnych ∏àczy 

mogàcych s∏u˝yç 

do transmisji danych.

31



lacji pilotowej pracownicy firmy integratorskiej wykonali symulator linii satelitar-
nej i przeprowadzili strojenie parametrów telefonii IP. Dzi´ki temu skutecznie zmi-
nimalizowano niekorzystne efekty, wynikajàce z opóênienia na ∏àczu satelitarnym. 
„Wbrew poczàtkowym obawom, jakoÊç po∏àczeƒ jest bardzo wysoka - wy˝sza ni˝
po∏àczenia telefonicznego na tej samej relacji” - ocenia Jaromir  Wróblewski, 
dyrektor ds. informatyki Kronopolu. - „Opóênienia, choç  zauwa˝alne, w prakty-
ce nie utrudniajà rozmowy”.

Rezultaty
Instalacja w dwa dni

Wdro˝enie i dotychczasowa eksploatacja systemu telefonii IP w pe∏ni potwierdzi-
∏a osiàgni´cie wszystkich zak∏adanych korzyÊci. Na prowadzone przez firm´ inte-
gratorskà wdro˝enie sk∏ada∏o si´ wykonanie praktycznie ca∏ej instalacji w Polsce
oraz przeniesienie gotowego systemu do lokalizacji docelowej. W ten sposób unik-
ni´to nie tylko instalacji dodatkowego okablowania telefonicznego na miejscu, ale
i ˝mudnego procesu krosowania linii telefonicznych do centrali. Dzi´ki wykorzy-
staniu sieci komputerowej monta˝ telefonii IP w lokalizacji docelowej sprowadzi∏
si´ do uruchomienia i pod∏àczenia do sieci lokalnej zak∏adu serwera, bramek VoIP
oraz telefonów IP i przeprowadzenia testów uruchomieniowych. W rezultacie, sa-
mo uruchomienie telefonii IP na miejscu, w ka˝dej z odleg∏ych fabryk Kronopolu,
zajmowa∏o firmie integratorskiej jedynie dwa dni.

Trzy kraje - jeden administrator na cz´Êç etatu 

Administrowanie ca∏ym systemem z∏o˝onym z ponad stu telefonów w trzech 
krajach odbywa si´ z centralnej lokalizacji w ˚arach i wykonuje jà w ramach 
cz´Êci etatu jedna osoba. Zarówno w zak∏adach na Ukrainie, jak i w Rosji nie ma
administratorów sieci lokalnej ani telefonicznej. Unikni´to równie˝  kontaktów 
zewn´trznych na utrzymanie systemu telefonicznego - zwykle zawieranych rutyno-
wo przy eksploatacji central PABX. Architektura telefonii IP pozwala na wykony-
wanie wszystkich czynnoÊci zwiàzanych z administracjà, zarzàdzaniem oraz zmia-
nami konfiguracji systemu telefonicznego zdalnie, przy wykorzystaniu przeglàdar-
ki WWW - podobnie jak to ma miejsce w przypadku sieci komputerowych. Zmia-
ny konfiguracji systemu telefonicznego nie wymagajà ˝adnych ingerencji w istnie-
jàcy system okablowania. Przeniesienie raz zainstalowanego telefonu w inne miej-
sce mo˝e byç dokonane przez dowolnego pracownika na miejscu, gdy˝ system roz-
poznaje takà zmian´ automatycznie. Inne zmiany (np. dodanie nowego numeru,
programowanie klawiszy aparatów itp.) wymagajà jedynie krótkiej konfiguracji sys-
temu, wykonywanej zdalnie poprzez przeglàdark´ WWW. Rutynowe dzia∏ania 
administracyjne nie wymagajà wi´c podró˝y specjalisty z ˚ar do odleg∏ego zak∏adu.

Rozmowy i faksy za darmo

Dzi´ki wykorzystaniu telefonii IP po∏àczenia telefoniczne i faksowe pomi´dzy 
Kronopolem w ˚arach a Kronostarem w Rosji i Kronolvivem na Ukrainie sà teraz
praktycznie bezp∏atne (odbywajà si´ w ramach abonamentu pokrywajàcego koszty
wykorzystania ∏àcza satelitarnego), natomiast po∏àczenia pomi´dzy Kronopolem 
a innymi abonentami w Rosji i na Ukrainie sà realizowane wed∏ug rosyjskich 
i ukraiƒskich taryf krajowych. Podobnie, z Kronostaru i Kronolviva mo˝na do-
dzwoniç si´ nie tylko do centrali firmy, ale - poprzez bramk´ VoIP w ˚arach - rów-

„Wdro˝enie systemu  

telefonii IP wraz z sieciami  

lokalnymi w dwóch fabrykach

kosztowa∏o ok. 100 tys.  

dolarów. 

Praktycznie tyle samo  

wydalibyÊmy na rozwiàzanie 

Voice over IP z wykorzystaniem

tradycyjnych central 

telefonicznych. Wtedy jednak 

nie mielibyÊmy 

ani centralnego zarzàdzania, 

ani ∏àcznoÊci bezprzewodowej”  

- mówi Jaromir Wróblewski, 

dyrektor ds. informatyki 

Kronopolu. „Oczekujemy, 

˝e ca∏a inwestycja zwróci si´ 
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nie˝ na dowolny numer telefoniczny na Êwiecie. Mo˝liwoÊç ta ma ogromne zna-
czenie szczególnie dla cz´sto podró˝ujàcych pracowników Kronopolu, którzy 
odwiedzajàc podleg∏e firmie zak∏ady, mogà ∏atwo kontaktowaç si´ z rodzinami.
Rozwiàzania taryfikacyjne uzyskane dzi´ki wdro˝eniu telefonii IP przynoszà firmie
znaczàce oszcz´dnoÊci.

Jednolita numeracja w trzech krajach

Zaprojektowany i wdro˝ony przez partnera Cisco jednolity plan numeracji 
wewn´trznej powoduje, ˝e po∏àczenie z odleg∏ym oddzia∏em jest równie ∏atwe 
do zrealizowania jak telefon na sàsiednie biurko. Telefony wewn´trzne w zak∏a-
dach w Rosji i na Ukrainie majà równie˝ numery miejskie z puli Kronopolu. Dla
abonenta zewn´trznego - np. centrali Grupy Krono w Lucernie w Szwajcarii 
- Kronopol wraz z podleg∏ymi mu zak∏adami, z punktu widzenia telefonicznego,
prezentuje si´ jako jedna firma. Chcàc po∏àczyç si´ z dowolnym pracownikiem 
w jednym z trzech krajów (w Polsce, Rosji czy na Ukrainie), wystarczy wykr´ciç
odpowiedni numer nale˝àcy do zak∏adu w ˚arach.

Spójna funkcjonalnoÊç, integracja z ERP SAP R/3

Telefonia IP pozwoli∏a na uzyskanie w ka˝dym zak∏adzie Kronopolu spójnej funk-
cjonalnoÊci telefonicznej, odpowiadajàcej zaawansowanym centralom PABX. Dzi´-
ki rozproszonej architekturze mo˝liwe by∏o utrzymanie wysokiej funkcjonalnoÊci
nawet tam, gdzie zakup zaawansowanej centrali telefonicznej by∏by ekonomicznie
nieuzasadniony. Dodatkowo, telefonia IP w wykonaniu Cisco daje unikalne mo˝-
liwoÊci integracji z systemami komputerowymi. Zak∏adowa ksià˝ka telefoniczna
(obejmujàca numery ze wszystkich trzech fabryk) jest dost´pna z ka˝dego aparatu
telefonicznego IP. Aplikacja Account Checker (napisana w Polsce specjalnie na po-
trzeby Kronopolu) integruje telefoni´ IP z systemem SAP R/3. Pozwala ona na pod-
glàd - podczas rozmowy telefonicznej - informacji o kontrahencie pobieranych 
z systemu SAP. Program automatycznie identyfikuje osob´ dzwoniàcà pod jej nu-
mer telefoniczny i wyÊwietla takie dane jak: bie˝àce zaleg∏oÊci, ostatnie p∏atnoÊci
czy niezap∏acone faktury. Informacje te sà wyÊwietlane wprost na ekranie aparatu
telefonicznego (w modelach 7940 i 7960). FunkcjonalnoÊç ta jest przeznaczona dla
kierownictwa firmy i wp∏ywa na jakoÊç decyzji podejmowanych bezpoÊrednio
podczas rozmów telefonicznych z kontrahentami. 

Dzi´ki telefonii IP uzyskano spójny funkcjonalnie, elastyczny i nowoczesny system
telefoniczny, spe∏niajàcy wysokie standardy komunikacji biznesowej obowiàzujàce
w Grupie Krono.

„Wdro˝enie systemu telefonii IP wraz z sieciami lokalnymi w dwóch fabrykach
kosztowa∏o ok. 100 tys. dolarów. Praktycznie tyle samo wydalibyÊmy na rozwiàza-
nie Voice over IP z wykorzystaniem tradycyjnych central telefonicznych. Wtedy
jednak nie mielibyÊmy ani centralnego zarzàdzania, ani ∏àcznoÊci bezprzewodo-
wej” - podsumowa∏ dyrektor Wróblewski. „Oczekujemy, ˝e ca∏a inwestycja zwró-
ci si´ w ciàgu roku”.

„Wbrew poczàtkowym

obawom, jakoÊç po∏àczeƒ 

jest bardzo wysoka - wy˝sza

ni˝ po∏àczenia telefonicznego
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- ocenia Jaromir Wróblewski,

dyrektor ds. informatyki 

Kronopolu.

- „Opóênienia, choç 

zauwa˝alne, w praktyce

nie utrudniajà rozmowy”.

Jaromir Wróblewski
dyrektor ds. informatyki Kronopolu
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5.3. SOLIDEX S.A.

Spó∏ka powsta∏a w 1990 roku wy∏àcznie w oparciu o polski kapita∏. Specjalizuje
si´ w projektowaniu, budowie i utrzymaniu systemów teleinformatycznych dowol-
nej skali i z∏o˝onoÊci.
Dzia∏alnoÊç firmy obejmuje kompleksowà realizacj´ przedsi´wzi´ç: od pomys∏u 
i projektu, poprzez autoryzowane dostawy i instalacje, prace wdro˝eniowe i szko-
lenia, po zadania zwiàzane z utrzymaniem i eksploatacjà systemów. Swoim klien-
tom oferuje profesjonalny serwis i wsparcie techniczne na terenie ca∏ego kraju
przez 365 dni w roku i 24 godziny na dob´, gwarantujàc przy tym kilkugodzinne
czasy przywrócenia funkcjonalnoÊci urzàdzeƒ.

Centrala firmy mieÊci si´ w Krakowie, a jej oddzia∏y dzia∏ajà w Warszawie, 
Gdaƒsku i Poznaniu. Od roku funkcjonujà tak˝e jej placówki serwisowe w Olszty-
nie, Lublinie, Wroc∏awiu i Szczecinie.
Spó∏ka obs∏uguje blisko 700 klientów ze wszystkich sektorów gospodarki, w tym
najwi´ksze polskie banki, prawie wszystkich operatorów telekomunikacyjnych, 
instytucje ubezpieczeniowe, du˝e sieci handlowe, uczelnie i wiele agend admini-
stracji paƒstwowej.

Przychody firmy w ostatnich dwóch latach finansowych osiàgn´∏y poziom oko∏o
200 mln z∏ rocznie, a  rentownoÊç netto wynosi∏a oko∏o 10 proc. Pozwala to 
SOLIDEX-owi , jako jednej z nielicznych w kraju firm informatycznych, rozwijaç
si´ wy∏àcznie w oparciu o kapita∏y w∏asne.

Osiàgni´cia firmy oraz pozycj´ potwierdzajà liczne nagrody i wyró˝nienia. WÊród
nich sà m.in. tytu∏y: “Dobra Firma 2002” i “Dobra Firma Ma∏opolska 2002” przy-
znane przez dziennik “Rzeczpospolita”, “Gazele Biznesu” za 2001 i 2002 r.,
“Przedsi´biorstwo Fair Play” oraz “Solidny Partner 97” i “Solidny Partner 98”. 
W 2002 r. firma otrzyma∏a certyfikat potwierdzajàcy zgodnoÊç Systemu Zarzàdza-
nia JakoÊcià z normà PN-EN ISO 9001:2001, przy czym certyfikacja obj´∏a rów-
nie˝ Wewn´trzny System Kontroli (WSK), niezb´dny do obrotu technologiami 
podwójnego przeznaczenia.

Rozbudowa firmy wymaga∏a nowego rozwiàzania

Dynamiczny rozwój SOLIDEX-u wymusi∏ wykorzystanie najnowoczeÊniejszych
technologii wspierajàcych procesy biznesowe oraz metody komunikacji. I tak mi´-
dzy innymi przy rozbudowie oddzia∏u warszawskiego zdecydowano si´ na wdro-
˝enie rozwiàzania telefonii IP w oparciu o technologi´ firmy Cisco Systems. 
Od chwili pojawienia si´ na rynku telefonii IP,  SOLIDEX przygotowywa∏ swojà
kadr´ do wdro˝eƒ i oferowa∏ to rozwiàzanie klientom. Dlatego te˝ wdro˝enie roz-
wiàzaƒ AVVID Cisco Systems by∏o naturalnà konsekwencjà podj´tej wczeÊniej de-
cyzji. Dodatkowym argumentem przy jego wyborze by∏a stabilnoÊç i kompletnoÊç
technologii oraz jej op∏acalnoÊç ekonomiczna.

Tomasz Ku∏akowski, odpowiedzialny w firmie za wdro˝enie i rozwój systemu 
telefonii IP, podkreÊla: “Musz´ przyznaç, ˝e technologia telefonii IP Cisco bardzo
nam si´ spodoba∏a. UznaliÊmy, ˝e jakoÊç tego systemu i ∏atwoÊç zarzàdzania spra-

SOLIDEX

SOLIDEX S.A.

jest jednym

z najwi´kszych

integratorów systemów

teleinformatycznych 

w Polsce. 

34

www.SOLIDEX.com.pl



„Uwa˝amy, ˝e jakoÊç

systemu telefonii IP Cisco

i ∏atwoÊç zarzàdzania

sprawià, i˝ szybko

zdob´dzie on mocnà

pozycj´ na rynku’’

- podkreÊla 

Tomasz Ku∏akowski

odpowiedzialny 

za wdro˝enie i rozwój

telefonii IP w firmie

SOLIDEX.

wià, i˝ szybko zdob´dzie on mocnà pozycj´ na rynku. ZdecydowaliÊmy si´ wi´c
wdro˝yç go u nas, w warszawskim oddziale firmy po to, aby poszerzyç posiadane
ju˝ od kilku lat doÊwiadczenia we wdro˝eniach IPT o tematyk´ bie˝àcego admini-
strowania takim systemem. A poza tym, gdy chce si´ oferowaç jakieÊ rozwiàzanie,
to dobrze jest pokazaç klientowi taki system dzia∏ajàcy, i to najlepiej u siebie. U˝yt-
kowanie systemu IPT jest równie˝ wizytówkà dla firmy z bran˝y IT oferujàcej za-
awansowane rozwiàzania technologiczne i gwarancjà posiadanych doÊwiadczeƒ”.

Telefonia IP w SOLIDEX-ie

Transmisja g∏osu poprzez sieç korporacyjnà ma w SOLIDEX-ie d∏ugà tradycj´. 
Ponad siedem lat temu zainstalowano w ówczesnych czterech oddzia∏ach multi-
pleksery TDM. Po narodzinach Voice over IP szybko wdro˝ono t´ technologi´ 
w oparciu o routery Cisco Systems.

Telefoni´ IP na platformie Cisco Call Manager zaimplementowano kilkanaÊcie 
miesi´cy temu w warszawskim oddziale firmy. Zainstalowano klaster Call 
Manager, bramki do sieci publicznej PSTN oraz do terminali analogowych (fak-
sów), pod∏àczono kilkadziesiàt telefonów IP kilku typów. Nowy system zintegro-
wano z funkcjonujàcà od kilku lat siecià Voice over IP ∏àczàcà biura firmy znajdu-
jàce si´ na terenie kraju.

Ca∏e wdro˝enie tego systemu trwa∏o niespe∏na dwa dni. Tomasz Ku∏akowski wspo-
mina: “Na wdro˝enie mieliÊmy trzy dni. Ca∏oÊç prac wykonaliÊmy w piàtek 
i sobot´ tak, ˝e zosta∏o nam jeszcze sporo czasu. Praktycznie w piàtek wieczorem
ju˝ wszystko dzia∏a∏o. Sobot´ przeznaczyliÊmy na dodatkowe testy i niewielkie po-
prawki. ˚eby jednak by∏o to mo˝liwe, wczeÊniej przygotowaliÊmy odpowiedni
projekt, wdro˝enia nie da si´ bowiem zrobiç ad hoc. Instalacja wymaga pewnego
przemyÊlenia, no i musi byç odpowiednia infrastruktura, okablowanie. Poniewa˝
do tego przedsi´wzi´cia przygotowaliÊmy si´ starannie, sprowadzi∏o si´ wi´c ono
praktycznie do postawienia telefonów na biurkach i zainstalowania switchy zasila-
jàcych telefony (prze∏àczniki z serii Cisco Catalyst). WczeÊniej nieco czasu zaj´∏a
nam konfiguracja oprogramowania centrali Cisco Call Manager, ale wykonaliÊmy
to jeszcze w Krakowie i oby∏o si´ bez problemów. Zainstalowane elementy aktyw-
ne sieci - switche Catalyst - obs∏ugujà zarówno telefony IP (zapewniajà zarówno 
zasilanie i po∏àczenie z siecià LAN), jak i biurowe komputery PC”.

Poniewa˝ podstawowa sieç telekomunikacyjna w firmie nadal oparta jest o trady-
cyjne centrale telefoniczne znajdujàce si´ w trzech g∏ównych oddzia∏ach firmy
(Kraków, Gdaƒsk, Poznaƒ), konieczna by∏a integracja systemu klasycznego PBX,
VoIP oraz IPT. Nie stworzy∏o to najmniejszych problemów dzi´ki doÊwiadczeniom
pracowników spó∏ki realizujàcych ten projekt. 

Dobry poczàtek zach´ca do dalszego rozwoju

Szybkie i bezproblemowe wdro˝enie w Warszawie, niskie koszty utrzymania 
i eksploatacji systemu oraz ∏atwoÊç jego rozbudowy i rekonfigurowania sprawi∏y,
˝e SOLIDEX zdecydowa∏ si´ w∏àczyç do sieci telefonii IP wszystkie swoje placów-
ki serwisowe oraz cz´Êç pracowników centrali w Krakowie i pozosta∏ych oddzia-
∏ów. Obecnie w ca∏ej firmie zainstalowanych jest kilkadziesiàt telefonów IP 
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ró˝nych typów: CP-7910, CP-7940, CP-7960, CP-7914 (sà to dodatkowe 
konsole do CP-7960 dodajàce funkcje stanowiska recepcjonistki) oraz aparaty
konferencyjne CP-7935.
Klaster serwerów sterujàcy pracà sieci telefonii IP znajduje si´ w Warszawie, 
a ca∏y system jest ∏atwy w administracji i utrzymaniu. Z powodu praktycznie bez-
problemowej eksploatacji nie by∏o potrzeby wyznaczania dedykowanej osoby do
obs∏ugi centrali Cisco Call Manager. 

Rezultaty

SOLIDEX wdra˝ajàc telefoni´ IP w swoim warszawskim oddziale osiàgnà∏ dwa
podstawowe cele: umo˝liwi∏ swoim pracownikom dobre poznanie systemu, 
zarówno od strony wdra˝ania i administrowania, jak i przygotowywania aplikacji
umo˝liwiajàcych oferowanie u˝ytkownikom systemu dodatkowych us∏ug (w opar-
ciu o technologi´ XML) oraz obni˝enie kosztów eksploatacji systemu telekomuni-
kacyjnego w ramach ca∏ej korporacji.

Tomasz Ku∏akowski podkreÊla: “W∏aÊciwie od chwili wdro˝enia nie ma potrzeby
obs∏ugi systemu z wyjàtkiem instalowania uaktualnieƒ i tzw. patchy, a czasami re-
konfiguracji. Zdarza si´ bowiem, ˝e ktoÊ z za∏ogi przechodzi na inne miejsce i trze-
ba “przenieÊç” za nim telefon lub numer. Wystarczy wtedy tylko dokonaç niewiel-
kiej rekonfiguracji systemu. A poza tym jest to naprawd´ system bezobs∏ugowy”.
Dodatkowà zaletà - z punktu widzenia firmy - jest to, ˝e dzi´ki ∏atwoÊci obs∏ugi 
i bezawaryjnoÊci nie by∏o potrzeby dedykowania osobnej osoby na stanowisko 
administratora systemu telefonii IP. W przypadku SOLIDEX-u osoby obs∏ugujàce

Ogromnà korzyÊcià 

dla ka˝dej firmy 

instalujàcej u siebie 

system telekomuni-

kacyjny, jest czas jego

wdro˝enia oraz ∏atwoÊç

zarzàdzania i utrzymania.
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system sà informatykami, specjalistami z dziedziny sieci komputerowych i pe∏nià
inne funkcje w swojej firmie. Tym samym utrzymanie systemu IPT jest mniej kosz-
towne ni˝ systemu zbudowanego w oparciu o tradycyjne centrale telefoniczne.

¸atwe wdro˝enie i utrzymanie

W przypadku SOLIDEX-u czas wdro˝enia telefonii IP w oddziale warszawskim 
wyniós∏ nieca∏e dwa dni i to z bardzo dok∏adnym przetestowaniem ca∏ego rozwià-
zania. Niewàtpliwie wiàza∏o si´ to zarówno z dobrej jakoÊci infrastrukturà siecio-
wà w siedzibie, jak i elastycznoÊcià tego systemu.

ElastycznoÊç telefonii IP oferowanej przez Cisco pozwala na ∏atwà i szybkà rozbu-
dow´ oraz rekonfigurowanie ca∏ego systemu. Do∏àczenie do sieci nowego telefo-
nu IP wià˝e si´ z koniecznoÊcià dokonania niewielkich zmian w konfiguracji opro-
gramowania centrali, zajmujàcych administratorowi co najwy˝ej kilka minut. 
Co przy tym jest wa˝ne, niezale˝nie od tego, gdzie fizycznie znajduje si´ miejsce
w∏àczenia telefonu, to jeÊli tylko sieç lokalna oddzia∏u lub placówki spó∏ki po∏à-
czona jest z siecià korporacyjnà WAN, to instalacja aparatu sprowadza si´  do w∏à-
czenia go do gniazdka sieciowego. Dzi´ki mo˝liwoÊci przeprowadzania cz´Êci kon-
figuracji poprzez interfejs WWW dla ka˝dego u˝ytkownika, proste zmiany w kon-
figuracji telefonów (konfigurowanie przycisków telefonu, ksià˝ka telefoniczna, 
dane personalne, j´zyk obs∏ugi itp.) mogà byç przeprowadzane przez samych 
u˝ytkowników, dodatkowo zmniejszajàc obcià˝enie administratorów.
Tomasz Ku∏akowski ocenia: “KorzyÊci z telefonii IP w naszej firmie sà m.in. takie,
˝e nie musimy mieç w ma∏ych oddzia∏ach, takich jak placówki serwisowe, ˝adnych
centralek telefonicznych. Utrzymanie takich centralek jest zwykle doÊç k∏opotliwe
i kosztowne. Sà tam tylko telefony IP, routery i ewentualnie wyjÊcie na lini´ miej-
skà. Upraszcza nam to zarzàdzanie ca∏à infrastrukturà, obni˝a koszty tworzenia 
nowych placówek - wystarczy lokalna sieç komputerowa - oraz koszty ich utrzy-
mania, co dla firmy dbajàcej o swój wizerunek i sytuacj´ finansowà ma ogromne
znaczenie”.

Dla u˝ytkowników telefonia IP to tylko wygoda

JakoÊç po∏àczeƒ w sieci telefonii IP w SOLIDEX-ie  jest nie gorsza ni˝ w tradycyj-
nej, a niewàtpliwà zaletà sà dodatkowe us∏ugi dost´pne za poÊrednictwem telefo-
nów. Aparaty te majà wyÊwietlacze LCD, dzi´ki czemu mogà u˝ytkownikom 
udost´pniaç w formie tekstowej lub graficznej sporo informacji. Wi´kszoÊç osób
korzystajàcych w firmie z telefonów IP ma dodatkowo mo˝liwoÊç korzystania 
z pewnych serwisów, takich jak firmowa ksià˝ka telefoniczna, kalendarz czy te˝
dost´p do poczty elektronicznej.

Tomasz Ku∏akowski ocenia:  “Przenoszenie telefonu jest bardzo proste - ka˝dy mo-
˝e wziàç swój aparat i przepiàç w inne gniazdko sieci korporacyjnej. Aparat mo˝e
po prostu przechodziç z u˝ytkownikiem, nie wymaga to nawet rekonfiguracji
oprogramowania. Jest to znacznie prostsze ni˝ w przypadku centrali telefonicznej.
Dlatego z ca∏à pewnoÊcià jest to rozwiàzanie, które mo˝na poleciç nie tylko fir-
mom wielooddzia∏owym, posiadajàcym klientów na terenie ca∏ego kraju, dbajà-
cym o jakoÊç ich obs∏ugi, ale wszystkim organizacjom dbajàcym o w∏asne koszty
dzia∏ania”. 
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5.4. ComputerLand S.A.

Firma rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç w 1991 r. jako spó∏ka z ograniczonà odpowiedzial-
noÊcià. W 1994 r. zmieniona zosta∏a jej forma prawna na spó∏k´ akcyjnà, a w paê-
dzierniku 1995 r. z sukcesem zadebiutowa∏a na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych
w Warszawie. Wtedy te˝ rozpocz´∏a budow´ grupy firm informatycznych, 
Êwiadczàcych komplementarne us∏ugi, a w wyniku tego procesu powsta∏a jedna 
z najwi´kszych grup kapita∏owych bran˝y IT w naszym kraju.

Obecnie ComputerLand posiada 13 silnie rozwini´tych centrów regionalnych we
wszystkich najwi´kszych miastach Polski i zatrudnia ponad 1200 osób. Przychody
firmy ze sprzeda˝y w 2002 r. wynios∏y 502 mln z∏, a zysk netto 12 mln 280 tys. z∏.
Spó∏ka Êwiadczy zaawansowane us∏ugi informatyczne dla klientów korporacyjnych
i instytucjonalnych. Obs∏uguje szeÊç sektorów gospodarki: bankowo-finansowy,
utilities (zak∏ady u˝ytecznoÊci publicznej), opieki zdrowotnej, przemys∏owy, pu-
bliczny i telekomunikacyjny. Oferuje nowoczesne rozwiàzania informatyczne,
ukierunkowane na zwi´kszenie efektywnoÊci biznesu i wzrost konkurencyjnoÊci,
generujàce zyski i przynoszàce oszcz´dnoÊci.

Problem: Rozbudowa firmy wymaga∏a 
nowych rozwiàzaƒ

ComputerLand nale˝y do najszybciej rozwijajàcych si´ polskich przedsi´biorstw.
Rosnàca liczba klientów oraz wzrastajàce wymagania dotyczàce jakoÊci produktów
i Êwiadczonych us∏ug sprawiajà, ˝e spó∏ka od wielu lat inwestuje w rozbudow´ 
i unowoczeÊnienie swojej infrastruktury.
Na poczàtku 2001 r. oddana zosta∏a do u˝ytku nowa siedziba krakowskiego 
oddzia∏u firmy. W nowym budynku konieczne by∏o zbudowanie nowoczesnej sie-
ci komputerowej i telekomunikacyjnej. Rozwa˝ano mi´dzy innymi zakup nowej
centrali telefonicznej. Poniewa˝ jednak ComputerLand od wielu lat bierze udzia∏
w programie Cisco Internet Business Solutions Group, który zosta∏ stworzony 
w celu wspólnego opracowywania strategii i metodologii wprowadzania tech-
nologii internetowych, zarzàd zdecydowa∏ si´ na uruchomienie w tym budynku 
telefonii IP.

Grzegorz Kulisz, Dyrektor Dzia∏u IT w spó∏ce podkreÊla: “Gdy budowaliÊmy 
nowà siedzib´ w Krakowie, która zosta∏a otwarta na poczàtku 2001 r., zdecydo-
waliÊmy si´ uruchomiç w niej telefoni´ IP opartà na technologii Cisco. Od wielu
lat mamy w∏asne Centrum Kompetencyjne specjalizujàce si´ we wszelkiego rodza-
ju rozwiàzaniach Cisco, posiadamy wysoko wykwalifikowanà grup´ in˝ynierów 
Cisco, a nasza sieç jest oparta g∏ównie na urzàdzeniach tej firmy. MogliÊmy, wi´c
ten projekt przeprowadziç w∏asnymi si∏ami. Niewàtpliwie wp∏yw na t´ decyzj´
mia∏ te˝ fakt, ˝e rozwiàzania Cisco, w tym tak˝e systemy telefonii IP wdra˝amy 
u wielu naszych klientów. A wiadomo, ˝e najlepiej sprzedaje si´ te rozwiàzania,
które zna si´ bardzo dobrze i które si´ wdra˝a u siebie w firmie”.

Telefonia IP w ComputerLandzie

Poczàtkowo telefonia IP zosta∏a uruchomiona tylko w krakowskim oddziale 
ComputerLandu. Zbudowano jà w oparciu o urzàdzenia Cisco Catalyst 3524-

ComputerLand

ComputerLand S.A. 

jest jednym z czo∏owych

przedsi´biorstw

polskiego rynku 

informatycznego.
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PWR, umo˝liwiajàce równie˝ zasilanie aparatów telefonicznych bezpoÊrednio po-
przez sieç Ethernet. Ca∏ym systemem steruje oprogramowanie Cisco Call Manager 
w wersji 3.2 zainstalowane na serwerze Cisco MCS-7835, a zarzàdza zdalnie 
jedna osoba pracujàca w Warszawie, w centrali spó∏ki.

Pracownicy spó∏ki korzystajà g∏ównie z telefonów IP CP-7910, natomiast kierow-
nictwo i specjaliÊci z centrum kompetencyjnego u˝ywajà urzàdzeƒ CP-7940 i CP-
-7960. Ka˝dy z aparatów ma wbudowany trzyportowy prze∏àcznik sieciowy umo˝-
liwiajàcy pod∏àczenie telefonu i komputera do jednego gniazdka sieci lokalnej.

W celu usprawnienia pracy Centrum Kompetencyjnego kilka telefonów IP zosta∏o
zainstalowanych tak˝e w Warszawie i Katowicach. Ze wzgl´du na dba∏oÊç o ochro-
n´ poczynionych wczeÊniej inwestycji nie przewiduje si´ natychmiastowego wdro-
˝enia tego rozwiàzania we wszystkich oddzia∏ach i placówkach firmy. W spó∏ce
funkcjonuje bowiem nowoczesny system telefonii cyfrowej.
Poniewa˝ wszystkie oddzia∏y po∏àczone sà siecià WAN, po∏àczenia w obr´bie 
firmy realizowane sà za poÊrednictwem technologii Voice over IP. Ogranicza 
to koszty rozmów mi´dzymiastowych.

Rezultaty

Wdro˝enie telefonii IP w krakowskim oddziale ComputerLandu okaza∏o si´ pocià-
gni´ciem korzystnym pod wieloma wzgl´dami. Umo˝liwi∏o obni˝enie kosztów 
inwestycji, usprawni∏o prac´ Centrum Kompetencyjnego zajmujàcego si´ rozwià-
zaniami Cisco oraz zmniejszy∏o ca∏kowite koszty utrzymania infrastruktury teleko-
munikacyjnej. Tym samym przynios∏o spó∏ce korzyÊci zarówno ekonomiczne, 
jak te˝ przyczyni∏o si´ do podniesienia jakoÊci us∏ug Êwiadczonych klientom.

Telefonia IP kosztuje mniej ni˝ to si´ wydaje

W du˝ej firmie, majàcej oddzia∏y oraz klientów na terenie ca∏ego kraju koszty
zwiàzane z budowà i utrzymaniem systemu telekomunikacyjnego stanowià zwykle
znaczàcà pozycj´. Wybór rozwiàzania ma ogromne znaczenie, wi´c w takich 
sytuacjach bardzo starannie rozwa˝a si´ dost´pne na rynku rozwiàzania. Wiele
firm nie rozpatruje jednak mo˝liwoÊci zainstalowania telefonii IP ze wzgl´du 
na obawy zwiàzane z kosztami inwestycji. Tymczasem przyk∏ad ComputerLandu
pokazuje, ˝e koszty wdro˝enia tego typu rozwiàzania sà porównywalne lub niewie-
le wy˝sze ni˝ systemu tradycyjnego, natomiast koszty póêniejszej eksploatacji 
sà o wiele ni˝sze.

Grzegorz Kulisz podkreÊla: “JeÊli firma buduje swoje sieci: komputerowà i teleko-
munikacyjnà od podstaw, to inwestycja w telefoni´ IP jest po prostu op∏acalna. 
Zamiana zwyk∏ych prze∏àczników sieciowych Cisco na takie, które zasilajà telefo-
ny IP naprawd´ niewiele kosztuje. Z kolei najprostsze telefony IP, które wcià˝ ma-
jà du˝à funkcjonalnoÊç, nie sà drogie. Koszt ich zakupu jest porównywalny z kosz-
tem zakupu “zwyk∏ego” telefonu o podobnych funkcjach. Wiadomo przecie˝, 
˝e w firmach zazwyczaj u˝ywa si´ aparaty z dodatkowymi funkcjami, szczególnie
w zestawach sekretarsko-dyrektorskich i s∏u˝àcych do pracy grupowej. Sà te˝ 
do dyspozycji telefony software’owe, umo˝liwiajàce prowadzenie rozmów przez
komputer.”.

„JeÊli firma buduje swoje

sieci: komputerowà

i telekomunikacyjnà 

od podstaw, 

to inwestycja w telefoni´

IP jest po prostu

op∏acalna’’ - podkreÊla

Grzegorz Kulisz, dyrektor

dzia∏u IT ComputerLand.
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¸atwe i szybkie wdro˝enie

Zainstalowanie sieci telefonii IP przebiega zdecydowanie szybciej ni˝ telefonii 
tradycyjnej, wymaga jednak spe∏nienia kilku istotnych warunków. Przede wszyst-
kim projekt musi byç dobrze przemyÊlany i skoordynowany z projektem lokalnej
sieci komputerowej. JeÊli zostanie dobrze przygotowany, to instalacja systemu trwa
krótko i musi zakoƒczyç si´ sukcesem. Grzgorz Kulisz ocenia: “Porównujàc prze-
bieg wdro˝enia telefonii IP w Krakowie z instalacjà systemów telekomunikacyj-
nych w innych naszych obiektach w kraju trzeba przyznaç, ˝e naprawd´ nie mieli-
Êmy wi´kszych problemów. Budowa infrastruktury nie sprawia∏a ˝adnych proble-
mów, bo i tak budowaliÊmy lokalnà sieç komputerowà. Poniewa˝ prze∏àczniki 
sieciowe wbudowane w same aparaty telefoniczne umo˝liwiajà pod∏àczenie kom-
putera i telefonu do jednego gniazdka, nie musieliÊmy budowaç osobnych gniaz-
dek dla telefonu i komputera na ka˝dym stanowisku pracy. Obni˝y∏o nam to 
koszty budowy ca∏ego systemu: mniej krosowaƒ, mniej kabli, mniej urzàdzeƒ itd.”.

Telefonia IP w lepszym stopniu zabezpiecza firm´

Dla ka˝dej firmy niezwykle istotnà sprawà jest zapewnienie poufnoÊci informacji,
zabezpieczenie si´ przed niepo˝àdanym “wyciekiem” danych. Zainstalowanie 
telefonii IP mo˝e utrudniç dzia∏ania nielojalnym pracownikom, a tym samym
ochroniç firm´ przed nierzetelnymi dzia∏aniami konkurencji. Tak˝e i ten element
by∏ brany pod uwag´ przy wyborze rozwiàzania telekomunikacyjnego dla oddzia-
∏u krakowskiego ComputerLandu.

“Instalacja telefonii IP 

w firmie w znacznym

stopniu zwi´ksza 

bezpieczeƒstwo informa-

cji. Uniemo˝liwia 

na przyk∏ad pod∏àczenie

zwyk∏ych modemów 

i wys∏anie w ten sposób

poufnych danych

na zewnàtrz 

z omini´ciem systemów

bezpieczeƒstwa. 

To te˝ by∏ jeden 

z istotnych argumentów

przemawiajàcych za tym,

aby wejÊç u nas 

w telefoni´ IP”

- Grzegorz Kulisz,

dyrektor dzia∏u IT

ComputerLand
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Niskie koszty utrzymania

Utrzymaniem systemu telefonii IP w ComputerLandzie zajmujà si´ dwie osoby: 
administrator systemu oraz osoba odpowiadajàca za infrastruktur´ w Krakowie.
Administrator pracujàcy w Warszawie zdalnie, przez sieç WAN zarzàdza centralkà
IP (serwer Cisco MCS-7835 z oprogramowaniem Call Manager) znajdujàcà si´ 
w Krakowie. Na miejscu jest tylko osoba do wykonywania prostych czynnoÊci
technicznych, takich jak dodawanie telefonów, dokonywanie prostych zmian kon-
figuracji i nadawanie uprawnieƒ. Ka˝da z tych osób zajmuje si´ dodatkowo inny-
mi zadaniami. 
Grzegorz Kulisz ocenia: “Jest to na tyle bezobs∏ugowe rozwiàzanie, ˝e gdy jest 
ju˝ wdro˝one, skonfigurowane, poustawiane sà wszystkie parametry, to wystarczy
jedna osoba dedykowana, która tylko nadzoruje infrastruktur´ technicznà na miej-
scu. Natomiast g∏ówne czynnoÊci administratora, które sà wykonywane po uru-
chomieniu systemu, sprowadzajà si´ w∏aÊciwie tylko do instalowania uaktualnieƒ 
i niezb´dnych rekonfiguracji”.

Wysoka jakoÊç po∏àczeƒ

Telefonia IP w krakowskim oddziale ComputerLandu jest wykorzystywana przede
wszystkim do prowadzenia rozmów. JakoÊç po∏àczeƒ odpowiada jakoÊci tradycyj-
nych cyfrowych systemów telekomunikacyjnych. Grzegorz Kulisz zauwa˝a: 
“Przeci´tny u˝ytkownik telefonu IP w naszej firmie traktuje go jak zwyk∏y aparat 
telefoniczny i nie zastanawia si´, do jakiej sieci, czy centrali, jest on pod∏àczony.
Telefonia IP dzia∏a u nas ju˝ kilka lat i nie mamy problemów z jej jakoÊcià. Warto
przy tym podkreÊliç, ˝e jakoÊç naszych ∏àcz oraz us∏ug jest na bie˝àco monitorowa-
na i jakikolwiek z∏y wp∏yw telefonii IP na dzia∏anie naszej infrastruktury na pew-
no zosta∏by wykryty. 
Mieszkam w Katowicach, cz´sto je˝d˝´ do Krakowa i spotykam si´ tam ze wspó∏-
pracownikami. Musz´ powiedzieç, ˝e sà oni zadowoleni z tego rozwiàzania. 
Jest ono funkcjonalne i spe∏nia wszystkie ich oczekiwania. Umo˝liwia budowanie 
zestawów sekretarsko-dyrektorskich, po∏àczeƒ konferencyjnych, tworzenie 
ró˝nych dodatkowych konfiguracji rozmów. Narz´dzie to jest jednym z istotnych
elementów naszej codziennej pracy”.

Telefonia IP to nie tylko rozmowy

ComputerLand przeszkoli∏ grup´ programistów, których jednym z zadaƒ jest 
tworzenie aplikacji w j´zyku XML na telefony IP. Obecnie grupa ta przygotowuje
integracj´ korporacyjnej ksià˝ki telefonicznej, dost´pnej w intranecie, z telefonià
IP oraz w∏asny system taryfikacji. 
Grzegorz Kulisz podkreÊla: “W ComputerLandzie telefonia IP wykorzystywana
jest g∏ównie do rozmów. W ubieg∏ym roku przeszkoliliÊmy cz´Êç naszych progra-
mistów w zakresie pisania aplikacji w j´zyku XML na telefony IP. Przygotowujemy
si´ do wprowadzenia aplikacji udost´pniajàcej szczegó∏owe informacje o dzwonià-
cych do nas klientach. Wkrótce uruchomiona zostanie w Krakowie linia wsparcia
dla jednego z naszych klientów, a tam taka aplikacja jest po prostu niezb´dna. 
Mo˝liwoÊci telefonii IP w zakresie tworzenia ró˝norodnych us∏ug sà nie tylko 
du˝e, ale te˝ pozytywnie wp∏ywajà na proces twórczy wÊród naszych pracowni-
ków. Nasi wspó∏pracownicy zg∏aszajà nam wiele ciekawych pomys∏ów stworzenia
aplikacji, w które mo˝na by t´ sieç dodatkowo wyposa˝yç”.

”Telefonia IP, 

jak ˝aden inny 

system telefoniczny,

stwarza ogromne 

mo˝liwoÊci tworzenia 

dodatkowych serwisów

dla jej u˝ytkowników”

- Grzegorz Kulisz,

dyrektor dzia∏u IT

ComputerLand. 

41

Grzegorz Kulisz
Dyrektor Dzia∏u IT

ComputerLand S.A.

Al. Jerozolimskie 180, 
02-486 Warszawa 
tel.  (22) 571 10 00
fax: (22) 571 10 01
www.ComputerLand.com.pl



Kapsch
TeleCom Sp. z o.o.

Kapsch 

TeleCom Sp. z o.o. 

jest dostawcà 

zintegrowanych 

rozwiàzaƒ w zakresie

transmisji g∏osu, 

danych i multimediów.

5.5. Kapsch TeleCom Sp. z o.o.

Kapsch TeleCom Sp. z o.o. istnieje od 1989 r. i nale˝y do austriackiej grupy
Kapsch AG. Koncentruje si´ na promowaniu nowoczesnych i bezpiecznych roz-
wiàzaƒ teleinformatycznych dostarczanych przez czo∏owych Êwiatowych produ-
centów, m.in. Cisco Systems, Nortel Networks i British Telecom. Oferuje swoim
klientom doradztwo, projektowanie, rozwój, instalacj´, integracj´ i serwisowanie
systemów teleinformatycznych, szkolenia oraz profesjonalne us∏ugi w zakresie
transmisji danych, g∏osu i multimediów dla sektora du˝ych i Êrednich przedsi´-
biorstw, hoteli, banków, instytucji finansowych oraz jednostek administracji rzàdo-
wej i samorzàdowej.

Problem

Przyczyna wdro˝enia telefonii IP w Kapsch TeleCom by∏a nietypowa. W firmie
funkcjonowa∏ bowiem nowoczesny system telekomunikacyjny oparty o central´
cyfrowà. Pawe∏ Guraj, IP Telephony / Integrated solutions Account Manager, pod-
kreÊla: “JesteÊmy firmà Êwiadczàcà us∏ugi m.in. w zakresie doradztwa i wdra˝ania
systemów telekomunikacyjnych i jednoczeÊnie partnerem firmy Cisco Systems.
UznaliÊmy, ˝e trendem, który na rynku b´dzie wiodàcy w najbli˝szych latach jest
telefonia IP. PostanowiliÊmy wejÊç na rynek z tymi rozwiàzaniami i wdra˝aç je 
u naszych klientów. ˚eby to jednak zrobiç, musieliÊmy zdobyç odpowiednie kom-
petencje i zobaczyç, jak to rozwiàzanie wyglàda w rzeczywistoÊci. Wdro˝enie 
systemu Cisco mia∏o wi´c przede wszystkim s∏u˝yç poznaniu tego rozwiàzania, 
nie tylko od strony u˝ytkowej, ale równie˝ od strony systemowej i integracji 
z innymi systemami.
Wizja tej telefonii jest znacznie szersza ni˝ tradycyjnej. Telefonia IP, szczególnie 
w wydaniu Cisco, stwarza ogromne mo˝liwoÊci firmom us∏ugowym, takim jak na-
sza. System Call Manager posiada bardzo du˝à warstw´ aplikacyjnà, którà mo˝na
rozwijaç i tu w∏aÊnie widzimy dla nas pole do dzia∏ania w zakresie tworzenia 
specjalizowanego oprogramowania i serwisów s∏u˝àcych do rozszerzania funkcjo-
nalnoÊci telefonii IP u naszych klientów”.

Telefonia IP w Kapsch TeleCom

System telefonii IP obejmuje wszystkich pracowników Kapsch TeleCom. W sumie
w firmie do sieci w∏àczonych jest 30 aparatów telefonii IP. Dziesi´ç telefonów 
Cisco 7960 i Cisco 7940, o du˝ych wyÊwietlaczach i obs∏ugujàcych wiele linii, 
zainstalowanych jest u kierownictwa spó∏ki i w dziale technicznym, natomiast po-
zostali pracownicy posiadajà aparaty modelu Cisco 7905, które tak˝e zapewniajà
ca∏à funkcjonalnoÊç, jaka w tej chwili jest potrzebna w firmie. Wszystkie u˝ywane
telefony posiadajà wsparcie dla aplikacji XML, co powoduje, ˝e pracownicy majà
lub wkrótce b´dà mieli dost´p do firmowych aplikacji XML.

Systemem telefonii IP w spó∏ce zarzàdza serwer Cisco Call Manager w wersji 3.3.
Pawe∏ Guraj podkreÊla: “U˝ywany przez nas system Call Manager staramy si´ za-
wsze uaktualniaç do najnowszej dost´pnej wersji. JesteÊmy us∏ugowà firmà teleko-
munikacyjnà i chcemy zawsze mieç to, co najnowsze, aby móc “na w∏asnej skórze”
sprawdziç wszelkie nowe funkcje oraz przekonaç si´, jak w praktyce sprawuje si´
nowy system”.
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Call Manager osadzony jest na Êredniej wielkoÊci serwerze Cisco MCS-7825. 
Jest to urzàdzenie wykonane w technologii “rackowej”, o wysokoÊci zaledwie 
1U (zajmuje w szafie dziewi´tnastocalowej jednà pozycj´), mo˝e si´ wi´c zmieÊciç
w dowolnej serwerowni.

System telefonii IP w firmie obs∏uguje jedna osoba pracujàca na niepe∏nym etacie.
Po skonfigurowaniu systemu i przystosowaniu go do wszystkich wymogów firmy
rozwiàzanie to jest bowiem w zasadzie bezobs∏ugowe.

Do telefonii IP trzeba si´ przygotowaç

Wdro˝enie telefonii IP nast´puje zwykle szybko i “bezboleÊnie”. Tak te˝ by∏o 
i w przypadku firmy Kapsch TeleCom. Instalacja systemu trwa∏a niespe∏na dwa
dni, ∏àcznie z konfigurowaniem serwera i aparatów. Jednak warunkiem szybkiego
i efektywnego wdro˝enia jest odpowiednie przygotowanie si´ firmy, przede
wszystkim zaÊ jej infrastruktury teleinformatycznej. Pawe∏ Guraj podkreÊla: 
“Z technologià telefonii IP zapoznaliÊmy si´ wczeÊniej, wi´c byliÊmy przygotowa-
ni doÊç dok∏adnie do tego projektu i dlatego oby∏o si´ bez wi´kszych problemów.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e w przypadku tego rozwiàzania ogromne znaczenie ma
jakoÊç aktywnej infrastruktury sieciowej. Niestety wiele firm do tej pory u˝ywa do
jej zbudowania tanich elementów aktywnych. Nie jest to dobry pomys∏, warto
wi´c wczeÊniej odpowiednio jà zrekonfigurowaç. JeÊli mamy wszystko przemyÊla-
ne, a przy tym sprawnà, dobrej jakoÊci infrastruktur´ sieciowà, to konfigurowanie
i uruchomienie systemu naprawd´ przebiega bez problemu. Ale nie mo˝na zapo-
mnieç tak˝e o bezpieczeƒstwie. Telefonia IP pracuje na bazie protoko∏u IP. Nale˝y
wi´c si´ zastanowiç, jak rozsàdnie zabezpieczyç t´ sieç. JeÊli ÊciÊle zastosujemy
wskazówki projektowe Cisco i dobrze zaplanujemy zabezpieczenia systemu telefo-
nii IP, b´dzie on bezpieczniejszy ni˝ telefonia tradycyjna”.

Rezultaty

Podstawowym celem wdro˝enia telefonii IP w Kapsch TeleCom by∏o rozpoznanie
mo˝liwoÊci tego systemu. Niemniej jednak inwestycja ta przynios∏a firmie wiele in-
nych, wymiernych korzyÊci. 

Usprawnienie obs∏ugi klientów

Telefonia IP jest rozwiàzaniem bardzo elastycznym, którego funkcjonalnoÊç mo˝-
na ∏atwo i szybko rozbudowywaç dodajàc nowe, specjalizowane oprogramowanie.
Jednà z pierwszych aplikacji przygotowywanych przez pracowników Kapsch Tele-
Com jest interfejs mi´dzy systemem telefonii IP a informatycznym systemem
CRM, wykorzystywanym w firmie. Pawe∏ Guraj podkreÊla: “Wi´kszoÊci z nas 
wydaje si´, ˝e posiadanie komputera wystarcza do efektywnej pracy. Tymczasem
koniecznoÊç pos∏ugiwania si´ równoczeÊnie telefonem i komputerem powoduje
niepotrzebne rozproszenie uwagi. Dla osób, dla których telefon jest podstawowym
narz´dziem pracy mo˝liwoÊç wyÊwietlenia na nim potrzebnych informacji jest nie
do przecenienia. U˝ytkownicy w naszej firmie widzà, ˝e jest to dobre rozwiàzanie,
˝e dzi´ki niemu mogà pracowaç sprawniej. Przyk∏adem mo˝e byç dzia∏ serwisu -
gdy klient dzwoni nasz in˝ynier mo˝e od razu, na wyÊwietlaczu aparatu zobaczyç
jego dane i histori´ zg∏oszeƒ serwisowych. Tak samo jest z systemem przekazywa-
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nia informacji. W momencie, kiedy naszemu technikowi przydzielane jest zg∏osze-
nie do obs∏ugi, to na aparacie wyÊwietlajà mu si´  informacje, dzi´ki którym mo˝e
on od razu sprawdziç, jakie jest to zg∏oszenie oraz uzyskaç informacje o kliencie 
i zadzwoniç do niego. Zwi´ksza to znacznie produktywnoÊç w firmie i poprawia
jakoÊç obs∏ugi klientów. Telefon sta∏ si´ wi´c urzàdzeniem nie tylko do rozmowy”.

Serwisy u∏atwiajà prac´

W Kapsch TeleCom Pawe∏ Guraj ocenia: “Warstwa aplikacyjna w telefonii IP jest
dla nas rzeczà bardzo wa˝nà. To jest jakby zupe∏nie nowy wymiar telefonii. Aparat
nie jest ju˝ tylko telefonem, a praktycznie prawdziwym minikomputerem umo˝li-
wiajàcym uzyskanie naprawd´ wielu informacji. Dzi´ki ró˝norodnym serwisom
u˝ytkownik mo˝e w trakcie rozmowy uzyskaç na wyÊwietlaczu niezb´dne informa-
cje, mo˝e te˝ szybko znaleêç dane teleadresowe kolegi z pracy, itd. Pracownicy na-
si coraz bardziej cenià sobie fakt, ˝e na aparacie mo˝na szybko wyÊwietliç potrzeb-
ne im informacje, ˝e w ich pracy coraz cz´Êciej wystarcza tylko jedno urzàdzenie”.

Najcz´Êciej wykorzystywanym serwisem w spó∏ce jest firmowa ksià˝ka telefonicz-
na. Jest ona zintegrowana z serwerem korporacyjnym, dzi´ki czemu na telefonie
dost´pne sà numery telefoniczne pracowników nie tylko polskiego oddzia∏u, ale
ca∏ej grupy Kapsch AG.

Sà dost´pne tak˝e takie proste aplikacje jak kalendarz i czas Êwiatowy, jednak
ostatnio firma skupi∏a si´ na stworzeniu interfejsu umo˝liwiajàcego wspó∏prac´
Call Managera z systemem CRM.

Wszystkie serwisy udost´pniane na telefonach IP majà jeden cel - usprawnienie
pracy, a tym samym polepszenie jakoÊci obs∏ugi klienta. A poniewa˝ nowoczesne
narz´dzie, jakim jest telefon IP, rzeczywiÊcie usprawnia prac´, tym samym zwi´k-
sza si´ satysfakcja pracowników z wykonywanych zadaƒ.

System tani w utrzymaniu

Kilkumiesi´czna eksploatacja systemu telefonii IP w Kapsch TeleCom pokaza∏a, ˝e
jest to system sporo taƒszy w eksploatacji ni˝ podobnej wielkoÊci rozwiàzanie
oparte o tradycyjne centrale cyfrowe. Pawe∏ Guraj ocenia: “U nas w firmie dzia∏a-
jà obecnie dwa systemy telefoniczne: system telefonii IP i klasyczna centrala cyfro-
wa. Widz´ na co dzieƒ zasadniczà ró˝nic´ w kosztach utrzymania i czasie poÊwi´-
conym na jakiekolwiek modyfikacje konfiguracji obu tych systemów. Naprawd´
warto obaliç mit, ˝e telefonia IP jest rozwiàzaniem bardzo drogim, gdy˝ wcale tak
nie jest. Z naszych doÊwiadczeƒ wynika, ˝e wi´kszoÊç kosztów telefonii IP to kosz-
ty jawne, natomiast w telefonii klasycznej pojawiajà si´ koszty ukryte, których naj-
cz´Êciej u˝ytkownik na poczàtku nie dostrzega. Póêniej jednak okazuje si´, ˝e sà
one bardzo znaczàce. Chocia˝by koszty rekonfiguracji, rozbudowy, upgrade’u czy
utrzymania infrastruktury. Je˝eli firma od poczàtku buduje swojà infrastruktur´, to
uwa˝am, ˝e telefonià IP naprawd´ warto si´ zainteresowaç. Mo˝na od poczàtku
zbudowaç spójny, ∏atwy do zarzàdzania system. Nawet ma∏a firma mo˝e mieç spo-
re korzyÊci, dzi´ki du˝o ni˝szym kosztom eksploatacji w porównaniu z rozwiàza-
niami opartymi o tradycyjne centrale telefoniczne”.
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