Virtuálna privátna sieť
Popis ponúkaných služieb
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1. Virtuálna privátna sieť ( VPS )
Virtuálna privátna sieť je ideálnym riešením pre vnútropodnikovú komunikáciu pre spoločnosti, ktoré
umožňuje využívať služby ktoré neboli doteraz pre mobilné telefóny poskytované. Umožňuje cenovo a
technicky efektívnu komunikáciu vnútri firmy, ako aj s obchodnými partnermi a ďalšími často
používanými telefónnymi číslami.
Prostredníctvom VPS môžete pružne definovať a ovplyvňovať internú a externú komunikáciu vo Vašej
spoločnosti a mať plne pod kontrolou výdaje za telekomunikačné služby. Predbežné kalkulácie
zákazníkov, ktorí využívajú služby VPS dokazujú, že je možné dosiahnuť významnú úsporu
telekomunikačných nákladov.
Komu je určená Virtuálna privátna sieť?
Ambicióznym stredným a veľkým firmám, ktoré chcú zdokonaliť svoju vnútropodnikovú komunikáciu a
zároveň efektívne a systémovo riešiť problematiku nákladov za telekomunikačné služby.

Hlavné výhody Virtuálnej privátnej siete


Významné zníženie telekomunikačných nákladov (podľa charakteru a intenzity prevádzky) oproti
súčastnému stavu pomocou
 Výhodného tarifu pre volania v rámci virtuálnej privátnej siete
 Definovania volacích práv pre jednotlivých zamestanancov, nastavenie podľa času a
dňa volania, podľa typu členstva vo VPS (čísla virtuálnej privátnej siete, virtuálne
čísla, ostatné čísla), podľa typu hovoru (hlas, dáta, fax)
 Odlíšenia pracovných a súkromných volaní
 Integrácie fixných a mobilných komunikačných systémov






Zvýšenie mobility Vašich zamestnancov
Zvýšenie loyality Vašich zamestanncov pridelením možnosti privátnych hovorov využitím
firemného mobilného telefónu
Zvýšenie komunikačného komfortu využítím súkromného číslovacieho plánu skrátených volieb a
ďalších vlastností Virtuálnej privátnej siete
Efektívna integrácia mobilných a pevných komunikačných systémov Vašej spoločnosti
 Zbaví Váš podnik roztrieštenosti
 Vytvorí efektívny nástroj na riadenie komunikácie a nákladov
 Umožní vzájomnú nahraditeľnosť jednotlivých prvkov komunikačného systému
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1.1.

Virtuálna privátna sieť – ponuka spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Pre efektívne a flexibilné riešenie Vašej podnikovej komunikácie Vám spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. ponúka službu Virtuálna privátna sieť.
Základná konfigurácia Virtuálnej privátnej siete
1.
2.

Mobilná Virtuálna privátna sieť – zahrňuje mobilné telefóny Vašej spoločnosti
Kombinovaná Virtuálna privátna sieť – zahrňuje mobilné a pevné pobočkové linky Vašej
spoločnosti, pre konfiguráciu kombinovanej VPS je potrebné zrealizovať prepojenie privátnej
pobočkovej ústredne PABX a Slovak Telekom, a.s. mobilnej ústredne.

Virtuálna privátna sieť – ponuka vlastností









Súkromný číslovací plán skrátených volieb
Výhodný tarif pre volania v rámci virtuálnej privátnej siete (On-Net tarif)
Definovanie užívateľských práv pre odchádzajúce a prichádzajúce volania
Vynútený hovor v rámci siete – validácia dlhej a krátkej verzie čísla (Forced On-Net)
Odlíšenie pracovných a súkromných hovorov
Virtuálne čísla a zrýchlené voľby
Administrácia Virtuálnej privátnej siete pomocou Internetu
Súhrnná faktúra
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1.2.

Popis vlastností Virtuálnej privátnej siete

Súkromný číslovací plán skrátených volieb
Mobilným telefónom, ale aj pevným linkám Vášho podniku sú priradené okrem ich štandardného
dlhého čísla aj skrátené voľby. Pri volaniach z Vašich mobilných telefónov na ostatné telefóny je
možné používať dlhé čísla ale aj skrátené voľby, čo zvyšuje komunikačný komfort. Súkromný číslovací
plán a skrátené voľby je možné nastaviť tak, aby vyhovovali potrebám Vášho podniku. Súkromný
číslovací plán bude pre Vás optimalizovaný podľa aktuálneho počtu telefónnych terminálov, ktoré
majú byť začlenené do VPS a budú tiež zohľadnené expanzné plány Vášho podniku pre komunikačnú
infraštruktúru.
Výhodný tarif pre volania v rámci virtuálnej privátnej siete (On-Net tarif)
Významná úspora telekomunikačných nákladov pre Váš podnik sa dosiahne vďaka výhodnému tarifu
pre volania z Vašich mobilných telefónov na iných vnútorných užívateľov VPS a na virtuálne čísla.
Pomocou flexibilného nastavovania volacích práv pre jednotlivých účastníkov VPS vo Vašom podniku
budete mať Vaše telekomunikačné náklady pevne pod kontrolou.
Definovanie užívateľských práv pre odchádzajúce a prichádzajúce volania
Môžete definovať pravidlá a obmedzenia kam môžu Vaši zamestnanci volať a aké hovory prímať.
Riešenie VPS Vám umožňuje filtrovať prichádzajúce alebo odchádzajúce hovoru pri profesiách, ktoré
svojou povahou vyžadujú kontrolovať náklady na mobilnú komunikáciu. Volacie práva je možné pre
jednotlivých účastníkov nastavovať podľa:
času, kedy smie volať
dní v týždni
kalendára
typu volaní ( v rámci VPS, mimo VPS v rámci Slovenska, zahraničie )
Hlavné výhody:
 Mobilná komunikácia bez rizika zneužitia
 Generálne blokovanie volacích čísel, ktoré Vaši spolupracovníci pri svojej činnosti nepotrebujú pre
celú VPS (firemný profil)
 Individuálne oprávnenie pre jednotlivých spolupracovníkov (užívateľský profil)
 Dodatočne je možné ku každému profilu priradiť časové okno
 Oprávnenia sú oddelené ako pre prichádzajúce, tak aj pre odchádzajúce hovory
 Prispôsobenie oprávnenia volaní štruktúram Vášho podniku
 Jednoznačná kontrola nákladov
Táto vlastnosť VPS Vám umožňuje získať kontrolu nad Vašou mobilnou komunikáciou, pretože
zneužitie je týmto prakticky vylúčené.
Definovanie reštrikcií pre odchádzajúce volania podľa typu volaného čísla
Rozlišovanie volaných čísel podľa typu členstva vo vzťahu k VPS je ďalšou z možností ako nastaviť
obmedzenia pre odchádzajúce hovory. Každému mobilnému telefónu v rámci VPS je možné nastaviť
či má alebo nemá oprávnenie pre volania na jednotlivé typy členstva:
vnútorný užívateľ VPS: telefónne čísla patriace zákazníkovi, ktorý si službu VPS objednal,
musí byť vždy účastníkom siete Slovak Telekom, a.s.
virtuálne číslo: ľubovoľné telefónne číslo, v rámci VPS je mu pridelená skrátená voľba pod
ktorou je rýchlo dostupné a volania na tieto čísla sú vyhodne tarifované. Počet týchto čísel vo
Vašej VPS je pevne obmedzený
ostatné čísla
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Vynútený hovor v rámci siete – validácia dlhej a krátkej verzie čísla (Forced On-Net)
Ak vnútorný užívateľ VPS vytočí verejné číslo iného vnútorného užívateľa VPS v dlhom tvare
namiesto skrátenej voľby, služba VPS bude považovať tento hovor za hovor v rámci skupiny VPS a
budú mu tiež priradené prňislušné nastavenia ohľadom tarifikácie a práv volaní.
Odlíšenie súkromných hovorov od pracovných
Zamestnanecké telefóny sú vo väčšine podnikov využívané zamestnancami aj pre súkromné volania.
V prípade potreby je možné súkromné hovory odlíšiť od pracovných. Odlíšenie súkromných hovorov
sa vykoná vytočením zvláštnej predvoľby 9 za ktorou nasleduje telefónne číslo volaného účastníka.
Hlavné výhody:
 Jednoznačná kontrola nákladov na základe oddelenej evidencie súkromných a pracovných
hovorov.
 Vyúčtovanie všetkých pracovných a súkromných hovorov na jednej spoločnej faktúre s
jednoznačným odlíšením.
 Jednoduché ovládanie – pri súkromných hovoroch sa predvolí definovaná zvláštna predvoľba 9
 Odpadajú administratívne náklady za spätné vyúčtovanie s Vašimi spolupracovníkmi.
 V prípade povolenia súkromných hovorov neplatia pre ne žiadne reštrikcie nastavené pre
pracovné hovory
Virtuálne čísla a zrýchlené voľby
Virtuálne číslo: mobilné telefónne číslo siete Slovak Telekom, a.s., v rámci VPS mu je pridelená
skrátená voľba pod ktorou je pre vnútorných užívateľov VPS rýchlo dostupné. Volania vnútorných
užívateľov VPS na virtuálne číslo sú zvýhodnené. Počet virtuálnych čísel je pevne obmedzený pre
jednu VPS.
Zrýchlená voľba: ľubovoľné telefónne číslo, v rámci VPS mu je pridelená zrýchlená voľba pod ktorou
je pre vnútorných užívateľov VPS rýchlo dostupné.
Administrácia Vašej VPS pomocou Internetu
Pomocou vlastnosti Internetová administrácia môžete cez Web-Interface priamo administrovať Vašu
VPS.
Hlavné výhody:
 Rýchle a individuálne Online- zmeny nastavení Vašej virtuálnej privátnej sieti.
 Administrácia je nezávislá od času a zmeny sú okamžite účinné
 Prehľadné spravovanie plánu účastníckych čísel.
 Jasné a kompletné zaprotokolovanie vykonaných zmien
 Použitie štandardných prehliadačov internetu
Podrobný popis:
Táto vlastnosť Vám umožňuje pohodlné prispôsobenie Vášho plánu účastníckych čísel aktuálnej
situácii. Vložením Vášho užívateľského mena a hesla sa dostanete do nastavení Vašej virtuálnej
privátnej siete. Tu môžete zmeniť profil oprávnenia jednotlivých spolupracovníkov.
Všetky vykonané zmeny sa automaticky evidujú a v prípade nutnosti môžu byť vyvolané za účelom
kontroly. Rozsiahle pomocné menu Vás podporuje pri ovládaní tejto vlastnosti.
Súhrnná faktúra
Všetky volania v rámci VPS, súkromné volania budú zobrazené v samostatnej sekcii na súhrnnej
faktúre. Súkromneé volania budú v sekcii pod názvom VPS-volania cez predvolbu 9.
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2. Prepojenie pobočkovej ústredne PBX a mobilnej siete GSM
Priame prepojenie podnikovej ústredne PBX a mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. je predpokladom
vytvorenia kombinovanej Virtuálnej privátnej siete, ktorá Vám umožní dosiahnúť finančné úspory pri
volaniach z PBX na mobilnú sieť a z mobilnej siete na PBX. Súčasne môže Vaša spoločnosť využívať
výhody jednotného súkromného čislovacieho plánu pre pevné linky rovnako ako pre mobilných
účastníkov VPS.

2.1.

Hlavné výhody

 Integrovanie Vašej pevnej pobočkovej ústredne PBX do VPS
 Jednotný privátny plán účastníckych čísel
 Volania z mobilného telefónu VPS na linku pobočkovej ústredne Vášho podniku a naopak cez
skrátenú voľbu
 Výhodné tarify pre všetky hovory v rámci VPS - pre mobilné telefóny aj pevné linky

2.2. Popis riešenia
Prepojenie systému PBX a mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. je možné nasledovnými
spôsobmi:
 Prepojenie pomocou technológie VoIP
 Priame prepojenie digitálnym okruhom alebo pevným bezdrôtovým prepojením

2.2.1. Prepojenie pomocou technológie VoIP
Slovak Telekom, a.s. umiestni do priestorov vašej firmy zariadenie umožňujúce prenos hlasu
cez dátovú sieť (VoIP gateway). Zabezpečí tiež pripojenie tohto zariadenia pevným telekomunikačným
okruhom k sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Koncové zariadenie umožňuje prenášať hovory z
vašej firemnej telefónnej ústredne prostredníctvom IP protokolu, vďaka čomu klesnú požiadavky na
kapacitu telekomunikačného okruhu a teda aj na cenu riešenia. Toto riešenie ďalej umožňuje zvoliť si
variabilne počet hlasových kanálov medzi PBX a sieťou spoločnosti Slovak Telekom, a.s. od 2 až do
30 hlasových kanálov, podľa komunikačných nárokov vašej firmy.
Podmienkou využívania tohoto riešenia je zabezpečenie zo strany Účastníka, na jeho vlastné náklady,
dostatočného počtu podporovaných telekomunikačných rozhraní PBX. Účastník je povinný tiež zabezpečiť
konfiguráciu, resp. úpravu softwaru svojej PBX, ktorá umožní príslušnú zmenu smerovania volaní.

Podporované rozhrania PBX:





digitálne rozhranie PRI
digitálne rozhranie BRI
analógové rozhranie FXO/FXS
analógové rozhranie E&M

2.2.1. Prepojenie digitálnym okruhom
U tohoto riešenia je Vaša PBX prepojená prostredníctvom pevného telekomunikačného
okruhu priamo s ústredňou mobilnej GSM siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s., pričom hlasové
volania sú prenášané technológiou TDM (time division multiplex). Prepojenie PBX a GSM siete Slovak
Telekom, a.s. aj v tomto prípade zabezpečuje spoločnosť Slovak Telekom, a.s.. Podporované rozranie
PBX je v tomto prípade iba rozhranie PRI, v kapacite 30 hlasových kanálov. Pobočková ústredňa musí
podporovať signalizáciu EDSS.1
Podmienkou využívania tohoto riešenia je zabezpečenie zo strany Účastníka, na jeho vlastné
náklady, minimálne jedného rozhrania PRI na pobočkovej ústredni PBX. Účastník je povinný tiež
zabezpečiť konfiguráciu, resp. úpravu softwaru svojej PBX, ktorá umožní príslušnú zmenu smerovania
volaní.
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Vďaka prepojeniu pobočkovej ústredne PBX a mobilnej siete môžete využívať výhody
a komfort Vašej virtuálnej privátnej siete pre Vaše mobilné aj pevné pobočkové linky. Pre komunikáciu
v rámci Vášej virtálnej privátnej siete (z PBX na VPS a naopak) platia osobitne výhodné podmienky.
Jednotný plán účastníckych čísel, skrátená voľba v rámci celého podniku a mnoho iných služieb,
upravených špeciálne pre potreby Vášho podniku značne zjednodušujú, nákladovo zvýhodňujú a tým
aj kladne ovplyvňujú priebeh Vášho podnikania.
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. pri implementácii kombinovanej Virtuálnej privátnej siete
spolu s realizáciou priameho prepojenia predkladá riešenie na kľúč. Podmienky pre realizáciu a
technické riešenie priameho prepojenia bude dohodnuté na osobnom stretnutí.
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