
CISCO CALLMANAGER EXPRESS
ORAZ CISCO UNITY EXPRESS.

CallManager Express firmy Cisco Systems® jest rozwiàzaniem integrujàcym 
us∏ugi po∏àczeƒ IP i rozmów g∏osowych w jednym. Rozwiàzanie to jest przeznaczone
dla ma∏ego biura lub oddzia∏u firmy i zapewnia po∏àczenia telefoniczne,  poczt´
g∏osowà oraz funkcje automatycznego operatora na jednej, zintegrowanej 
platformie prze∏àczajàcej.

Jako zestaw mo˝liwoÊci oprogramowania Cisco IOS®, CallManager Express stanowi 
powi´kszonà  ofert´ sprzeda˝y  dla  bazy zainstalowanych routerów Cisco. 
Cisco CallManager Express oraz towarzyszàce rozwiàzanie Cisco Unity Express 
zapewniajà wszechstronne us∏ugi g∏osowe, które mogà dzia∏aç na dowolnym routerze 
wielous∏ugowym (ang. Full Service Access Router), pracujàcym na oprogramowaniu 
Cisco IOS.

Cisco CallManager Express zapewnia klientom ∏atwe w instalacji, administracji oraz 
utrzymaniu, a jednoczeÊnie niezawodne i bogate funkcjonalnie rozwiàzanie dla instalacji
obejmujàcych maksymalnie 100 u˝ytkowników. 



DO KOGO KIEROWAå OFERT¢?

Jest bardzo prawdopodobne, ˝e dowolny klient, który zakupi∏ lub zamierza zakupiç 
wielous∏ugowy router Cisco (ang. Full Service Access Router), to przysz∏y nabywca 
Cisco CallManager Express oraz Cisco Unity Express. Wymienione ni˝ej pytania pomogà
okreÊliç korzyÊci dla klienta, jakie p∏ynà z instalacji tych rozwiàzaƒ. 

1. Czy klient posiada sieç zbudowanà na urzàdzeniach Cisco? Poniewa˝ Cisco 
CallManager Express jest oparty na oprogramowaniu Cisco IOS, dzia∏a 
na wielous∏ugowym routerze Cisco jako proste rozszerzenie zestawu mo˝liwoÊci 
oprogramowania.

2. Czy klient planuje rozbudow´ lub wymian´ istniejàcego systemu telefonii lub routera 
w przeciàgu najbli˝szych 12 miesi´cy? 
Jest to doskona∏y nast´pca starego systemu PBX, zapewniajàcy wy˝szà funkcjonal-
noÊç w porównywalnej cenie. Firmy przeprowadzajàce si´ do nowych budynków 
lub rozszerzajàce swojà dzia∏alnoÊç o kolejne oddzia∏y sà równie˝ doskona∏ymi 
odbiorcami rozwiàzania.

3. Ilu stanowisk potrzebuje klient w swoim systemie telefonii? Cisco CallManager 
oraz Cisco Unity Express sà skierowane do firm wymagajàcych maksymalnie 
100 stanowisk.

4. Czy klientowi zale˝y na usprawnieniu komunikacji wewnàtrz firmy, co mo˝e 
przyczyniç si´ do podniesienia jego konkurencyjnoÊci na rynku? 
Klientów posiadajàcych istniejàce sieci do transmisji danych oparte o rozwiàzania 
Cisco, najbardziej zainteresuje wiadomoÊç o redukcji kosztów i zwi´kszonej 
produktywnoÊci, wynikajàcej z integracji systemów transmisji g∏osu i danych. 
Konsolidacja i standaryzacja wyposa˝enia wielu oddzia∏ów firmy umo˝liwia 
uproszczenie zarzàdzania i eliminuje potrzeb´ mno˝enia kontraktów serwisowych. 

5. Czy klientowi zale˝y na ochronie inwestycji? Cisco CallManager Express integruje si´
z Cisco CallManager. Gdy wraz z rozwojem firmy, funkcjonalnoÊç lub skalowalnoÊç
CallManager Express stanà si´ niewystarczajàce, klient mo˝e zmigrowaç do rozwiàza-
nia opartego o Cisco CallManager, wykorzystujàc istniejàce urzàdzenia. Wymagana
jest jedynie zmiana konfiguracji urzàdzeƒ. Wszystkie istniejàce dotychczas urzàdzenia,
takie jak telefony, faksy czy prze∏àczniki, jak równie˝ licencja na oprogramowanie 
∏atwo migrujà do nowego systemu. 

Cisco CallManager Express oraz 
Cisco Unity Express - komunikacja IP 
dla ma∏ego biura.

Konwergencja - przejÊcie z dwóch osobnych sieci
telefonicznych i komputerowych do jednej infra-
struktury, gdzie us∏ugi telefoniczne i komputerowe
wspó∏dzia∏ajà, oszcz´dzajàc nak∏ady finansowe 
i zwi´kszajàc produktywnoÊç.

Oprogramowanie Cisco IOS - jest to standardowy
system operacyjny stosowany w urzàdzeniach 
sieciowych firmy Cisco. Zapewnia on bezpieczeƒ-
stwo, dynamik´, ∏atwoÊç obs∏ugi, skalowalnoÊç 
i elastycznoÊç, umo˝liwiajàc szybkà instalacj´ 
nowych funkcjonalnoÊci bez ponoszenia wysokich
kosztów inwestycji. 

Telefonia IP - rozwiàzania telefonii IP zapewniajà
wszystkie us∏ugi znane z systemów PBX i podno-
szàce produktywnoÊç dzi´ki wykorzystaniu aplika-
cji XML (Extensible Markup Language)

Architektura telefonii IP obs∏uguje rozmowy 
sieciowe - pozwala oszcz´dzaç na rachunkach 
telefonicznych dzi´ki przesy∏aniu po∏àczeƒ telefo-
nicznych wewnàtrz firmy poprzez istniejàcà sieç IP
WAN z zaimplementowanymi mechanizmami 
Quality of Service (QoS).

Telefon IP - Telefony IP oferujà o wiele wi´kszà
funkcjonalnoÊç ni˝ telefony konwencjonalne,
w∏àcznie z funkcjà obs∏ugi aplikacji XML. Dzi´ki 
temu otrzymujemy uniwersalny, wysoce 
efektywny system komunikacji.

Automatyczny Operator - System zapewniajàcy
zautomatyzowanà odpowiedê na po∏àczenia, 
najcz´Êciej wymagajàcy podania numerów 
wewn´trznych lub innych kodów w celu efektyw-
niejszego przekierowania rozmowy lub umo˝liwie-
nia dost´pu do innych us∏ug automatycznych.

1 Klienci starszych systemów rodziny 16xx, 25xx(klasyczny), 3600 oraz 4000, pragnàcy skorzystaç z tych zaawansowanych aplikacji, muszà dokonaç aktualizacji oprogramowania. Cisco
Unity Express jest ograniczony do platform rodziny 26xxXM, 2691 oraz 3700. Niedost´pne na platformie serii 1700.



6. Czy klient chcia∏by przetestowaç telefoni´ IP zanim zdecyduje si´ na pe∏nà instalacj´?
SzybkoÊç implemetacji oraz niskie koszty instalacji znacznie u∏atwiajà przeprowadze-
nie testów rozwiàzania telefonii IP, przed przeprowadzeniem pe∏nej migracji

7. Klienci rozbudowujàcy firm´ o nowe oddzia∏y.

8. Klienci przeprowadzajàcy si´.

KLUCZOWE KORZYÂCI CISCO CALLMANAGER EXPRESS 
I CISCO UNITY EXPRESS.

Cisco CallManager Express oraz Cisco Unity Express zapewniajà rozwijajàcym si´ 
firmom korzyÊci wynikajàce z posiadania zaawansowanej, zintegrowanej sieci g∏osu 
i danych. Najbardziej istotne to: ni˝szy ca∏kowity koszt implementacji i utrzymania sieci
oraz zwi´kszona produktywnoÊç. Mo˝na je osiàgnàç dzi´ki:

n zapewnieniu funkcji lokalnej obs∏ugi po∏àczeƒ telefoniczych, poczty g∏osowej oraz 
automatycznego operatora na jednej, zintegrowanej platformie prze∏àczajàcej,

n prostemu zarzàdzaniu i konfiguracji poprzez standardowy interfejs graficzny oprogra-
mowania Cisco IOS,

n wysokiemu bezpieczeƒstwu inwestycji z mo˝liwoÊcià ∏atwego przejÊcia do Cisco 
CallManager, w zale˝noÊci od potrzeb,

n Cisco Unity Express zapewnia kompletny system automatycznego operatora, poczty
g∏osowej o pojemnoÊci 100 godzin, 12-100 skrzynek pocztowych oraz czterema do
oÊmiu  jednoczesnych sesji,

n niezawodnej i elastycznej telefonii IP opartej na sprawdzonym oprogramowaniu 
Cisco IOS.

Ma∏a/Ârednia firma

Cisco 
CallManager

Express Serwer 
billingowy 
Radius

PSTN

GUI dla 
zarzàdzania 
konfiguracjà 
telefonu



CALLMANAGER EXPRESS I JEGO FUNKCJONALNOÂå
CallManager Express jest zintegrowanym rozwiàzaniem transmisji g∏osu i danych dla
ma∏ej i Êredniej wielkoÊci biur i oddzia∏ów firm, o liczbie u˝ytkowników/abonentów
nieprzekraczajàcej 100 osób.
FunkcjonalnoÊç CallManager Express jest wbudowana i realizowana poprzez oprogra-
mowanie routera Cisco IOS. Obs∏uga po∏àczeƒ telefonicznych, jest jednà z wielu
us∏ug, jakie router Cisco mo˝e jednoczeÊnie realizowaç. Ten sam router mo˝e jedno-
czeÊnie pe∏niç rol´ ma∏ej centrali telefonicznej, do∏àczenia sieci wewn´trznej LAN 
do sieci rozleg∏ej lub sieci Internet, czy te˝ realizowaç funkcje firewall’a, koncentratora
po∏àczeƒ szyfrowanych IPSec czy te˝ systemu IDS (do wykrywania potencjalnych 
ataków i zagro˝eƒ bezpieczeƒstwa). 

CallManager Express mo˝e byç stosowany jako niezale˝ny, samodzielny system 
transmisji g∏osu oraz danych, integrujàcy w sobie pe∏nà funkcjonalnoÊç transmisji 
i ochrony danych, jaka jest wymagana w Êredniej wielkoÊci biurach i instytucjach.

Klienci posiadajàcy kilka lub kilkanaÊcie lokalizacji mogà wykorzystaç niezale˝ne 
systemy CME w ka˝dej z lokalizacji, umo˝liwiajàc tym samym przesy∏anie g∏osu 
pomi´dzy swoimi lokalizacjami poprzez sieç IP przy wykorzystaniu technologii VoIP
(opartej o protokó∏ H.323).

Biuro

Klienci, Partnerzy,
Dostawcy

Publiczny operator
telekomunikacyjny

Internet, Sieç IP
M

• Obs∏uga  Hook flash na trunkach analogo-
wych

• Idle URL - Informacje wysy∏ane na ekran 
telefonów 7940 lub 7960

• Szeroki wybór aparatów IP- 7902G, 7905G,
7912G, 7910, 7914, 7920, 7940, 7960, 7935

• Obs∏uga aparatów i faksów analogowych
• Powtarzanie numeru - Last number redial
• Przeglàdanie ksià˝ki adresowej
• Wybieranie numeru ,,na wide∏kach”
• Programowane przyciski szybkiego wybie-

rania - speed dial
• automatyczne wybieranie linii dla po∏àczeƒ

wychodzàcych
• Obs∏uga aplikacji XML na aparatach IP

Funkcje zwiàzane z obs∏ugà linii

• Porty analogowe-FXO, DID, E&M
• Porty cyfrowe BRI/PRI-NI2, 4ESS, 5ESS, Eu-

roISDN, DMS100, DMS250 i inne.
• Prezentacja  - Caller ID, ANI, nazwa
• Obs∏uga tranków cyfrowych T1/E1
• Funkcje  Direct inward dial i direct outward

dial
• Sygnalizacja E1 R2
• Trank H.323 z obs∏ugà H450
• Sygnalizacja QSIG
• Obs∏uga protoko∏u Session Initiation Proto-

col (SIP)
• Przekierowania po∏àczeƒ - zaj´toÊç, brak

odpowiedzi lub wszystkie
• Obs∏uga zawieszania rozmów i prze∏àczania

pomi´dzy liniami

Wybrane funkcje obs∏ugiwane
przez router CME

Funkcje systemowe
• do 100 aparatów na router z CME
• do 34 linii na aparat
• Obs∏uga Cisco Analog Terminal Adapter

(ATA) 186/188
• Awizo - funkcjonalnoÊç konsoli dla apara-

tów Cisco IP Phone 7960 i 7914 -Fast Trans-
fer, Busy Lamp, Direct

• Call Fwd, Busy, No Answer, All
• Do Not Disturb
• Podwójna linia na przycisk aparatu



CME mo˝e byç równie˝ z powodzeniem stosowany przez wielkich klientów korporacyj-
nych, umo˝liwiajàc stopniowà migracj´ rozwiàzaƒ transmisji g∏osu do technologii 
telefonii IP opartej o system Cisco CallManager. CME umo˝liwia stopniowe migrowanie
poszczególnych lokalizacji do telefonii IP, stopniowo wyposa˝ajàc je w aparaty IP. 
Migracja do systemu telefonii IP opartego o klaster CallManager z mo˝liwoÊcià central-
nego zarzàdzania oraz monitorowania systemu telefonii jest wówczas bardzo prosta 
i nie wymaga du˝ych nak∏adów inwestycyjnych, ani du˝ych zmian konfiguracyjnych.

Klienci, Partnerzy,
Dostawcy

Publiczny operator
telekomunikacyjny

Internet, Sieç IP

M

M

M

Lokalizacja A

Lokalizacja B

Lokalizacja C

• Parkowanie po∏àczeƒ 
• Call Pickup - Przejmowanie po∏àczeƒ do

okreÊlonego numeru lub grupy
• Transfer po∏àczenia (z konsultacjà lub bez)
• Informacja o oczekujàcym po∏àczeniu
• Po∏àczenia konferencyjne
• Integracja z MS Outlook poprzez Computer

Telephony Integration (CTI) oraz z applikacjami
telefonicznymi poprzez  interfejs TAPI ,,lite”

• Ksià˝ka telefoniczna poprzez us∏ugi XML
• Obs∏uga Grup Huntingowych
• Wbudowany Intercom
• Odtwarzanie muzyki dla oczekujàcych 

- Music on Hold (MoH)-wewn´trzne 
lub zewn´trzne êród∏o



Klienci, Partnerzy,
Dostawcy

Publiczny operator
telekomunikacyjny

Internet, Sieç IP

SRST

Lokalizacja A

Lokalizacja B

Lokalizacja C

SRST

SRST

M

M M

CallManager

• Zaawansowane adresowanie numerów
• Paging-built in or to external system
• Mo˝liwoÊç blokowania prezentacji numeru

dla wybranych po∏àczeƒ
• Obs∏uga Network Call Transfer i Call 

Forwarding poprzez sygnalizacj´ H450.2 
i H450.3

• Szybkie wybieranie poprzez serwisy XML
• Blokowanie po∏àczeƒ w okreÊlonych 

godzinach/dniach.



PLATFORMY SPRZ¢TOWE I SKALOWALNOÂå SYSTEMU
CallManager Express jest wbudowany w system operacyjny Cisco IOS i dost´pny na
kilku platformach routerów Cisco. WydajnoÊç oraz skalowalnoÊç systemu CallManager
Express zale˝y od zastosowanego modelu routera Cisco Systems.
Poni˝ej w tabeli przedstawione sà podstawowe informacje dotyczàce mo˝liwoÊci 
wyposa˝enia oraz wydajnoÊci systemu CallManager Express dla poszczególnych 
platform routerów.

FunkcjonalnoÊç 1751-V 1760-V 26xxXM 265xXM 2691 3725 3745

Maks. liczba abonentów 24 24 36 48 72 96 120

Maks. liczba linii 120 120 144 192 431 576 720

Maks. liczba tranków FXO 8 16 8 8 8 16 32
(analogowa linia miejska)

Maks. liczba tranków E&M 4 8 4 4 4 8 16

Maks. liczba tranków BRI 4 12 4 4 4 8 16
(g∏os)

Maks. liczba trankow E1/PRI 1 4 3 3 3 6 10
(g∏os)

Maks. liczba portów 8 16 12 12 12 24 48
analogowych FXS

Wbudowane porty 1 1 1-2 1-2 2 2 2
Ethernet 10/100

Maksymalna liczba - - 16 16 16 36 36
zintegrowanych portów 
Ethernet z zasilaniem

IloÊç modu∏ów NM 0 0 1 1 1 2 4

IloÊç modu∏ów WIC/Vic 2/2 2/2 2/0 2/0 3/0 3/0 3/0
(dane/g∏os)

IloÊç modu∏ów VIC 1 2 0 0 0 0 0
(g∏os)

Liczba wewn´trznych modu∏ów 1 1 1 1 2 2 2
rozszerzajàcych AIM

LICENCJONOWANIE I NUMERY PRODUKTÓW
Poni˝ej przedstawione zosta∏y wymagania konieczne do uruchomienia funkcjonalnoÊci
CME:
n Platforma routera Cisco

Poza wymienionymi w tabeli platformami, CME mo˝e byç równie˝ uruchomiony 
na platformie Cisco 3600 oraz IAD 243x.

W zale˝noÊci od wymagaƒ, router powinien zostaç doposa˝ony w wymagane przez
klienta interfejsy do obs∏ugi po∏àczeƒ g∏osowych (analogowych lub cyfrowych), 
poprzez instalacj´ odpowiednich modu∏ów (VIC, VWIC, NM i AIM)

n Odpowiednie oprogramowanie IOS

Najnowsza wersja systemu CallMananager Express, to wersja 3.1, dost´pna wraz 
z oprogramowaniem IOS IP VOICE (i wy˝sze), poczàwszy od wersji 12.3 (7)T.

Funkcje poczty g∏osowej
• Zintegrowana obs∏uga poczty g∏osowej

- Cisco Unity™ Express
• Obs∏uga poczty g∏osowej innych producen-

tów (H.323, SIP,  lub DTMF) - Octel, Active
Voice, Stonevoice, Comverse

• Integracja z systemem poczty Cisco Unity
• Informacja o oczekujàcej wiadomoÊci na

aparacie

Zarzàdzanie
• Automatyczne lub manualne przydzielanie

numeru dla aparatu
• Wspólny interfejs graficzny dla systemu

oraz zintegrowanej poczty g∏osowej.
• Centralne zarzàdzanie systemem jako

ca∏oÊcià
• Mo˝liwoÊç zarzàdzania systemem poprzez

interfejs komend tekstowych (manualnie
lub skrypty)

• Rejestracja zdarzeƒ w Syslogu (∏àcznie 
z rejestracjà nowych aparatów)

• Informacje o po∏àczeniach zapisywane w
rekordach CDR, wraz z kodami rozliczenio-
wymi (Account Codes)

• Obs∏uga AXL/SOAP

n Licencje 

Konieczne jest posiadanie dwóch typów licencji:

- Feature license - licencja zwiàzana z routerem - wymagana jedna na router CME.

Platformy routerów Liczba obs∏ugiwanych telefonów Numer produktu (licencji)
IAD 243x, 1751-V, 1760/1760-V Do 24 aparatów FL-CCME-SMALL
261xXM, 262xXM Do 36 aparatów FL-CCME-MEDIUM
265xXM, 3640, 3640A Do 48 aparatów FL-CCME-MEDIUM
2691 Do 72 aparatów FL-CCME-72
3725 Do 96 aparatów FL-CCME-96
3660, 3745 Do 120 aparatów FL-CCME-120



n Aparaty IP

CME obs∏uguje aparaty Cisco IP wymienione poni˝ej
- Cisco 7960G
- Cisco 7940G
- Cisco 7910G-SW
- Cisco 7910G
- Cisco 7935
- Cisco ATA186 i 188
- Modu∏ rozszerzajàcy 7914
- Cisco 7902G
- Cisco 7905G
- Cisco 7912G
- Cisco 7920G

Aparaty IP muszà posiadaç system zasilania. W zale˝noÊci od zastosowanych w sieci
prze∏àczników LAN, aparaty mogà byç zasilane bezpoÊrednio z prze∏àcznika LAN, 
poprzez kabel Ethernet lub te˝ konieczne jest doposa˝enie aparatu w odpowiednià
kostk´ zasilajàca (dost´pnà u producenta).

n Sieç LAN

Sieç LAN, do której do∏àczone sà aparaty IP pracujàce z systemem CME, musi byç
siecià opartà o prze∏àczniki Ethernet. Zalecane jest zastosowanie prze∏àczników 
obs∏ugujàcych sieci wirtualne LAN (VLAN), jak równie˝ umo˝liwiajàce podawanie 
zasilania dla aparatów IP, bezpoÊrednio poprzez kabel sieci Ethernet.

Cisco Systems oferuje kilka typów prze∏àczników LAN, umo˝liwiajàcych podawanie
zasilania dla aparatów IP. Szczególnym przypadkiem jest modu∏ prze∏àcznika, w który
mogà byç wyposa˝one routery 2600XM, 2691 oraz 3700XM.

W przypadku braku mo˝liwoÊci podawania zasilania z prze∏àcznika, aparaty muszà
byç zasilane niezale˝nie.

- Phone seat license - licencja zwiàzana z aparatem IP - wymagana jedna na aparat.
Aparat Cisco IP Typ aparatu Numer produktu (licencji)
7935 Obs∏uga wielu linii SW-CCME-UL-7935
7940G Obs∏uga wielu linii SW-CCME-UL-7940
7960G Obs∏uga wielu linii SW-CCME-UL-7960 
7902G Obs∏uga jednej linii SW-CCME-UL-7902 
7910G oraz 7910G-SW Obs∏uga jednej linii SW-CCME-UL-7910
7905G Obs∏uga jednej linii SW-CCME-UL-7905
7920 Aparat bezprzewodowy WLAN SW-CCME-UL-7920
7912G Obs∏uga jednej linii SW-CCME-UL-7912
ATA 186 oraz 188 Obs∏uga jednej linii SW-CCME-UL-ANA

Firma Cisco Systems posiada ponad 200 oddzia∏ów w wielu krajach i regionach. Adresy, numery telefonów i faksów mo˝na znaleêç pod 
adresem www.cisco.com/go/offices

Copyright © 2004. Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrze˝one. Cisco, Cisco Systems i Cisco Systems logo, sà zastrze˝onymi znakami towarowymi firmy Cisco Systems, Inc. 
na terenie USA, oraz niektórych innych krajów.

Cisco Systems Poland
www.cisco.pl
Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, 
tel.: +48 (22) 572 27 00, fax: +48 (22) 572 27 01


