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Terminológia
Termín

Význam

Call Forwarding

Podmienené presmerovanie hovoru VPS užívateľa

Follow me

Nepodmienené (okamžité) presmerovanie hovorov

Forced OnNet

Možnosť volať VPS OnNet člena. OnNet člen VPS
je volaný prostredníctvom dlhého - štandardného
čísla a hovor je spoplatnený ako OnNet

Charge string

IČO – na úrovni subscribera
IMSI – na úrovni užívateľa

Login name

Subscriber – prihlasovacie meno osoby, ktorá je
poverená administráciou VPS cez Internet.

OffNet

Typ členstva VPS – nenachádza sa v databáze
VPS

OnNet

Typ členstva VPS – vnútorný člen VPS, ktorému je
pridelená jedinečná skrátená voľba, pod ktorou je
dostupný pre ostatných vnútorných členov VPS.

Overflow

Systémom detekovaný preddefinovaný “nadpočet”
hovorov za daný časový interval

Partner OnNet

Typ členstva VPS – používa sa na sprístupnenie
niektorých vlastností VPS pre vnútorných členov
iných VPS

Public number

Štandardné GSM číslo člena VPS v
medzinárodnom formáte, číslo PABX

Remote access

Vzdialený prístup člena do VPS

SCP

Časť systému IN, ktorá zodpovedá za realizáciu
logiky jednotlivých VPS služieb

VPS Subscriber

Spoločnosť s aktivovanou službou VPS.
“Prevádzkuje” svoju vlastnú virtuálnu sieť so
súkromným číslovacím plánom skrátených volieb
a platí za všetky hovory, vykonané v rámci
virtuálnej siete.

VPS Užívateľ

Užívateľ je členom súkromného číslovacieho
plánu a súčasne aj členom VPS.

Temporary Barring

Dočasné blokovanie prichádzajúcich IN hovorov

Time dependent routing

Presmerovanie hovorov podľa zadefinovaného
časového intervalu

User locked

Všetky čísla pridelené užívateľovi sú zablokované
– nie sú povolené odchádzajúce/prichádzajúce IN
hovory (SMS sú povolené)
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Termín

Význam

Subscriber locked

Nemôže prijímať ani odosielať IN hovory
(prijímanie a odosielanie SMS je povolené)

Virtual OnNet

Typ členstva VPS – sú to čísla patriace do
súkromného číslovacieho plánu subscribera, ktoré
môžu byť volané skrátenou voľbou, ale nemôžu
volať použitím skrátenej voľby.

VPN-ID

IČO – na úrovni subscribera aj na úrovni užívateľa

VPNXpress (VX)

VPNXpress je špecifickou aplikáciou , ktorá sa
používa na administráciu VPS. Je prístupná cez
internetovský prehliadač Internet Explorer,
Netscape Navigator.

VPS

Virtuálna privátna sieť je telekomunikačná služba
na základe Inteligentných sietí. Umožňuje cenovo
a technicky efektívnu komunikáciu vnútri firmy,
ako aj s obchodnými partnermi a ďalšími často
používanými telefónnymi číslami.
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Prihlásenie
Aplikácia sa nachádza na adrese
http://vpn.eurotel.sk/xpress/sxdocs/vx/jsp/main.jsp
k spusteniu je potrebný internetový prehliadač Microsoft Internet Explorer alebo
Netscape Navigator.

Obrázok 1: Okno na prihlásenie do aplikácie VPNXpress

Okno Login - Prihlásenie umožňuje prihlásenie do aplikácie VPNXpress.
Polia
Login

Zadať prihlasovacie meno.

Password

Zadať heslo.

Tlačidlá
OK

Zatvorí prihlasovacie okno a umožní vstup do aplikácie
VPNXpress.

Help

Zobrazí pomoc pre okno Login.

Clear

Vymaže údaje v okne Login.
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Zmena hesla

Obrázok 2: Okno Change password - Zmena hesla

Okno sa zobrazí, ak je potrebné zmeniť heslo.
Polia
Old Password

Zadať staré heslo.
max. počet znakov : 16

New Password

Zadať nové heslo.
max. počet znakov : 16
Nové heslo nesmie obsahovať znaky
zhodné s prihlasovacím menom

Confirmation

Potvrdenie hesla.
max. počet znakov : 16

Tlačidlá
OK

Zatvorí okno Change Password a umožní
vstup do aplikácie VPNXpress.

Help

Zobrazí pomoc pre okno Change Password.

Clear

Vymaže údaje z okna Change password.
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General
Prihlásenie do aplikácie VPNXpress
Do aplikácie VPNXpress je možné prihlásiť sa ako :
 VPN Subscriber – VPS Subscriber
 VPN User - VPS užívateľ
Uvedení užívatelia sú kontaktnými osobami zodpovednými za administráciu služby
VPS.
Táto kapitola poskytuje prehľad krokov v aplikácii VPNXpress, ktoré sú prístupné
pre VPS Subscribera a VPS užívateľa (VPS užívateľ môže realizovať iba časť
krokov povolených pre VPS Subscribera). Podrobná informácia o prístupových
právach je popísaná v príslušných tabuľkách.
V prípade potreby realizácie krokov pre VPS Subscribera alebo VPS užívateľa,
ktoré nie sú popísané v manuáli, je potrebné kontaktovať zodpovedného
zamestnanca Služieb zákazníkom.

Order Viewer – Prehľad požiadaviek
Každá zmena VX údajov znamená požiadavku na IN systém. Až keď je požiadavka
úspešne realizovaná v systéme IN, zmena sa uskutoční.

Obrázok 3: Obrazovka Order Viewer – Prehľad požiadaviek

Order Viewer zobrazuje stav požiadaviek realizovaných prihláseným VPS
Subscriberom.
Tabuľka

Popis

Order Number

Číslo požiadavky

Priority

Priorita požiadavky

User
Key
Information

Dôležitá informácia súvisica s požiadavkou

Order Status

Stav požiadavky

Tlačidlo
Refresh
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Timeout- uplynutie časového intervalu
Po uplynutí časového intervalu, počas ktorého nebola realizovaná žiadna zmena,
systém užívateľa automaticky odhlási. Následne je potrebné opätovne sa do
aplikácie VPNXpress prihlásiť.

Popis tabuliek popisujúcich obrazovky VPNXpress-u
Režimy úprav/modifikácií :
S
Search – Vyhľadávanie
N
New - Nový
M
Modify – Úprava
Symboly, ktoré označujú prístupnosť jednotlivých častí obrazovky :
x
needitovateľné/neprístupné
o
+

nezobrazené
editovateľné/prístupné

Poznámka: Pri kopírovaní údajov z jedného poľa do druhého je potrebné dávať
pozor na typ údajov.
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Administrácia Subscribera
UPOZORNENIE:
Znak „*” v celom dokumente nahrádza nasledujúci text: Služba nie je komerčne ponúkaná.
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. nezodpovedá za korektné fungovanie služby, ako aj
Virtuálnej privátnej siete, po administrácii danej služby cez Internet.
Po prihlásení do aplikácie VPNXpress sa zobrazia údaje prislúchajúce spoločnosti s
aktivovanou službou VPS.

Obrázok 4: Obrazovka Subscriber Administration: Správa Subscribera
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Pole / Tlačidlo

Popis

VPS
Subscriber
M

Údaje o
Subscriberovi
Company

Názov/meno VPS Subscribera
max. počet znakov : 40

x

Contact person

Kontaktná osoba VPS Subscribera
max. počet znakov : 40

x

Address

Adresa VPS Subscribera
max. počet znakov : 40

x

VPN-ID

IČO VPS Subscribera
max. počet znakov : 20

X

Charge string

IČO VPS Subscribera
max. počet znakov : 16

x

Follow Me

Pole určuje, či užívatelia VPS majú nárok
na aktiváciu služby "Follow Me" na úrovni
užívateľa alebo nie

x

Forced OnNet

Pole určuje, či všetci užívatelia majú
povolenú službu "Forced OnNet" alebo nie

x

Remote Access

Pole určuje, či všetci užívatelia VPS majú
povolenú službu "Remote Access" alebo
nie

x

Temporary
Barring

Pole určuje, či užívatelia majú nárok na
službu "Temporary Barring" alebo nie

x

DTMF language
administration

Pole určuje, či administrácia jazyka DTMF
menu je povolená alebo nie, nepoužíva sa

x

Cut off escape
digit (checkbox)

Checkbox určuje, či escape digit má byť
oddelené alebo nie

x

Cut off escape
digit (pole)

Escape digit
max. počet znakov : 20

x

Private calls

Pole určuje, či všetci užívatelia danej VPS
majú povolené súkromné hovory

x

Pole Rights for
service - Právo
na službu

Pole
Properties
(Možnosti)
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Pole / Tlačidlo

Popis

VPS
Subscriber
M

Pole Profiles
- Profily (pre
prichádzajúce/
odchádzajúce
hovory)
Profile bypass
(checkbox)

Určuje,
či
profil
pre
prichádzajúce/odchádzajúce
hovory
je
zrušený

x

Profile name

Názov
profilu
prichádzajúce/odchádzajúce hovory

x

Profile
description

Krátky popis profilu pre
prichádzajúce/odchádzajúce hovory

x

Zobrazí pomoc pre danú obrazovku.

+

pre

Tlačidlá
Help

Obrázok 5: Obrazovka Subscriber Administration: Zmena hesla
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Pole / Tlačidlo

Popis

VPS
Subscriber
M

Okno Change
Password
Login

Prístupové meno VPS Subscribera

x

Old Password

Pôvodné heslo VPS Subscribera .
max. počet znakov : 16

+

New Password

Nové
heslo
VPS
max. počet znakov : 16

Subscribera.

+

Confirmation

Pole na potvrdenie nového hesla pre VPS
Subscribera.

+

Clear

Vymaže údaje.

+

Save

Uloží prístupové práva VPS Subscribera.

+

Help

Zobrazí pomoc pre danú obrazovku.

+

Tlačidlá

Postup
Pohľad Subscriber Data
Obrazovka "Subscriber Administration" je prístupná len pre Subscribera VPS. Každý
VPS Subscriber môže vidieť len vlastné údaje. V obrazovke "Subscriber
Administration" sú zobrazené údaje len pre daného VPS Subcribera.
Zmenu údajov Subscribera
VPS Subscriber môže zmeniť iba svoje heslo. Ostatné údaje sú len na čítanie.
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Súkromný číslovací plán

Obrázok 6: Obrazovka Private Numbering Plan – Súkromný číslovací plán

Pole / Tlačidlo

Popis

User data
Last/Site name

Priezvisko/obchodné meno užívateľa

First name

Meno užívateľa

Private number

Skrátené číslo užívateľa

Public number

Verejné číslo užívateľa

Maximum
matches

Max. počet užívateľov, ktorí majú byť zobrazení.

Tabuľka
Last/Site name

Priezviská/obchodné mená užívateľov, ktorí spĺňajú zadané
vyhľadávacie kritériá

First name

Mená užívateľov, ktorí spĺňajú zadané vyhľadávacie kritériá

Number type

Typy čísiel prislúchajúce k skrátenému číslu – hlas, dáta, fax

Private number

Skrátené čísla, ktoré spĺňajú zadané vyhľadávacie kritériá

Public number

Verejné čísla, ktoré spĺňajú zadané vyhľadávacie kritériá
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Pole / Tlačidlo

Popis

Tlačidlá
Search

Vyhľadávanie údajov

Reset

Zruší vykonané zmeny a vymaže polia so zadanými
vyhľadávajúcimi kritériami z posledného vyhľadávania

Help

Zobrazí pomoc pre danú obrazovku

V tejto obrazovke nie je možná žiadna zmena údajov užívateľa. Všetky údaje sú
určené len na prehliadanie.
Súkromný číslovací plán obsahuje maximálny počet liniek, ako je určené v poli
"Maximum Matches". Pri vyhľadaní väčšieho počtu údajov o tejto skutočnosti
informuje správa v hornej časti tabuľky. K zobrazeniu údajov je potrebné upraviť
vyhľadávacie kritériá.
Postup
Pohľad Private Numbering Plan – Súkromný číslovací plán
Pohľad Private Numbering Plan je možné otvoriť kliknutím na položku "PNP" v
zložke "Subscriber Administration" v navigačnej lište.
Do polí zobrazujúcich údaje o užívateľovi je možné vložiť úplný rad znakov alebo
iba časť slova a ukončiť hviezdičkou „*".
Vyhľadávacie kritériá :





Priezvisko/názov a sídlo
Meno
Skrátené číslo
Verejné číslo

Po zvolení tlačidla "Search" systém zobrazí všetkých užívateľov VPS, ktorí spĺňajú
zadané kritériá v spodnej časti Private Numbering Plan.
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Administrácia užívateľa VPS
Nasledujúce okno sa zobrazí po zvolení položky "Search" pod zložkou "User
Administration" v navigačnej lište. Umožňuje vyhľadať užívateľa, ktorého údaje je
potrebné prezerať alebo modifikovať.

Obrázok 7: User Administration: Search - Vyhľadávanie

Obrázok 8: User Administration: Search result - Výsledok vyhľadávania
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Pole / Tlačidlo

Popis

VPS
Subscriber
S

M

User data
VPN-ID

Zobrazuje IČO VPS

x

x

PABX

Určuje vyhľadávanie užívateľa PABX.

+

x

Ak je zakliknutý, údaj v položke Last/sitename
je použitý ako vyhľadávacie kritérium..
Last/Site Name

Určuje priezvisko/obchodné menoužívateľa

+

x

First Name

Určuje meno ako vyhľadávacie kritérium. Pole +
first name je možné použiť, len ak checkbox
PABX (checkbox) nie je zakliknutý

x

Private Number

Určuje skrátené
kritérium.

číslo

ako

vyhľadávacie +

x

Public Number

Určuje verejné
kritérium..

číslo

ako

vyhľadávacie +

x

Charge string

Určuje IMSI ako vyhľadávacie kritérium.

+

x

Maximum matches

Stanovuje maximálny počet zobrazených +
záznamov.
Pri vyhľadaní väčšieho počtu údajov o tejto
skutočnosti informuje správa v hornej časti
tabuľky. K zobrazeniu údajov je potrebné
upraviť vyhľadávacie kritériá alebo zmeniť
počet zobrazení - "Maximum matches".

x

Site name

Obchodné meno PABX. Po kliknutí na túto x
položku je možné administrovať užívateľa (je
zobrazené, ak bola vyhľadávaná PABX)

x

Last name

Priezvisko užívateľa. Po kliknutí na túto x
položku je možné administrovať užívateľa
(nezobrazuje sa, ak bola vyhľadávaná PABX)

x

First name

Meno užívateľa. (nezobrazuje sa, ak bola x
vyhľadávaná PABX)

x

Charge string

IMSI užívateľa

x

x

Private number

Skrátené číslo užívateľa (alebo "N", ak x
užívateľ nemá užívateľské číslo)

x

Public number

Verejné číslo užívateľa (alebo "N", ak užívateľ x
nemá užívateľské číslo)

x

Number type

Typ čísla užívateľa

x

Tabuľka
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V tejto obrazovke nie je možné realizovať žiadne zmeny. Všetky údaje sú len na
prezeranie.

Obrázok 9: User Administration: Údaje o užívateľovi

Pole / Tlačidlo

Popis

VPS
Subscriber

VPS
užívateľ
(nepoužíva sa)

M

M

x

x

Pole User data
– údaje o
užívateľovi
VPN-ID
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Pole / Tlačidlo

Popis

VPS
Subscriber

VPS
užívateľ
(nepoužíva sa)

M

M

(v

+

x

First name

Meno užívateľa (nevypĺňať v
prípade
PABX
užívateľov)
max. počet znakov : 40

+

x

Address

Adresa
užívateľa
max. počet znakov : 40

+

x

Charge string

IMSI Subscribera VPS
max. počet znakov : 16

+

x

Member type

typ členstva vo VPS : OnNet,
VirtualOnNet,
OffNet,
DTMFServiceNumber,
PartnerOnNet, neurčený

x

o

PABX

Označuje užívateľa PABX

x

o

DTMF locked

Určuje, či má užívateľ povolené
použitie DTMF alebo nie

+

x

Welcome
Announcement

Určuje, či má byť uvítacia hláška
prehraná pri prvom hovore VPS
užívateľa alebo nie.

+

o

Remote Access

Určuje, či má užívateľ povolený
vzdialený prístup do VPS, ak
používa číslo neidentifikovateľné
pre VPNXpress, použitím PIN na
autorizáciu (editovateľné len v
prípade, že subscriber má právo)

+

x

Temporary
Barring

Určuje, či prichádzajúce hovory
užívateľa sú blokované alebo nie
Checkbox je sprístupnený len v
prípade udelenia príslušných
práv subscriberovi.

+

+

Výber jazyka pre
English, Slovakian
slovenský)

+

+

Last name
Site name

Priezvisko/obchodné meno
prípade PABX užívateľov)
max. počet znakov : 40

Rights for
service pole

Pole DTMF
menu
language –
jazyk DTMF
menu
Language
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Pole / Tlačidlo

Popis

VPS
Subscriber

VPS
užívateľ
(nepoužíva sa)

M

M

Polia profilov :
Profil
prichádzajúcic
h/odchádzajúc
ich hovorov
Profile bypass
(checkbox)

Vymedzuje zrušenie zvoleného
profilu

+

x

Profile name

Zobrazuje názov profilu

x

x

Profile popis

Krátky popis profilu

x

x

Tlačidlá

Popis

VPN
Subscriber

VPS
užívateľ
(nepoužíva
sa)

M

M

Load IN data

Načíta údaje zo systému IN
(zmení údaje vo všetkých
poliach označených kurzívou; ak
tlačidlo nie je zvolené, všetky
údaje
označené
kurzívou
nebudú
porovnávané
s
príslušnými údajmi v SCP)

+

+

Save

Uloží
zmeny
VPNXpress.

aplikácii

+

+

Save IN data

Uloží zmenu zadaných údajov v
SCP

+

+

Reset

Zruší zmeny v poliach

+

+

Help

Zobrazí pomoc
obrazovku

+

+
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Obrázok 10: User Administration: Okno Login – Prihlásenie

Poznámka : prístupy pre užívateľa VPS nebude ET poskytovať !

Pole
Tlačidlo

/

Popis

VPN
Subscriber

VPS
užívateľ
(nepoužíva sa)

M

M

+/x

x

Login
window
Login

Prihlasovacie meno užívateľa
VPS
max. počet znakov : 1...20
(Note: Subscriber môže vytvoriť
prihlasovacie meno, ale nemôže
zmeniť existujúce.)

New
Password

Nové heslo užívateľa
Max. počet znakov : 16

VPS.

+

+

Confirmation

Pole na overenie nového hesla
užívateľa VPS

+

+
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Pole
Tlačidlo

/

Popis

VPN
Subscriber

VPS
užívateľ
(nepoužíva sa)

M

M

Záložka na zrušenie prístupu
užívateľa VPS

+

o

Clear

Vymaže všetky polia

+

+

OK

Uloží prihlasovacie meno a heslo
užívateľa
do
aplikácie
VPNXpress

+

+

Help

Zobrazí
pomoc
obrazovku

+

+

Access
Denied
Tlačidlá

pre

danú

Obrázok 11: User Administration: Čísla užívateľov

Pole / Tlačidlo

Popis

VPS
Subscriber

VPS
užívateľ
(nepoužíva
sa)

M
Okno
User
numbers
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Pole / Tlačidlo

Popis

VPS
Subscriber

VPS
užívateľ
(nepoužíva
sa)

M

M

Zoznam
prístupných
skrátených čísiel užívateľa.
Výber čísla v tomto zozname
zobrazí jeho údaje v časti
"Associated Data".

x

X

Private number

Skrátené číslo verejného
čísla užívateľa
max. počet znakov : 21

+

X

Number type

Typ čísla – Data (dáta), Fax
(fax), Speech (hlas);
ostatné hodnoty sú určené
pre budúce použitie

+

X

Menu Choice

DTMF Menu Number, Activate
Follow Me, Deactivate Follow
Me, Activate Temporary
Barring, Deactivate Temporary
Barring

+

X

List of private
numbers

Associated
data

Toto pole sa zobrazuje len
pre užívateľov typu "DTMF
service number".
Public number

Verejné číslo prislúchajúce k
skrátenému číslu
max. počet znakov : 23

x

x

Destination

Verejné číslo prislúchajúce k
skrátenému číslu
max. počet znakov : 21

+

x

PUI

Verejné číslo prislúchajúce k
skrátenému číslu, verejné
číslo je potrebné pre službu
ForcedOnNet
max. počet znakov : 21

+

o

Not in phone
book

Určuje, či sa telefónne číslo
zobrazí
v
telefónnom
zozname alebo nie.

+

x

Aktivuje
službu
Call
Forwarding (pozri okno "Call
Forwarding")

+

+

Routing
Call Forwarding
allowed
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Pole / Tlačidlo

Popis

VPS
Subscriber

VPS
užívateľ
(nepoužíva
sa)

Time
Dependent
Routing
allowed

Aktivuje
službu
Dependent Routing
okno "Routing" )

Time
(pozri

M

M

+

+

Tlačidlá
Save

Uloží vykonané zmeny.

+

+

Reset

Zruší zmeny v poliach.

+

+

Help

Zobrazí pomoc
obrazovku

danú

+

+

Configure (Call
Forwarding)

Zobrazí
okno
Forwarding"

"Call

+

+

Configure
(Routing)

Zobrazí okno "Routing"

+

+

pre

Poznámka :
Check boxy Call Forwarding a Routing sa vzájomne vylučujú.
Všetky vložené destinácie sú porovnávné so zoznamom núdzových volaní, aby
hovor nemohol byť na núdzové číslo presmerovaný.
Pre užívateľov typu "DTMF ServiceNumber", pole "NumberType" nie je zobrazené a
pole "Menu Choice" je zobrazené. Pre všetky ostatné typy užívateľov je pole
"NumberType" zobrazené a pole "Menu Choice" nie je zobrazené.
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Obrázok 12: User Administration: Obrazovka PIN

Pole
Tlačidlo

/

Popis

VPS
Subscriber

VPS
užívateľ
(nepoužíva sa)

M

M

+

+

+

+

Obrazovka
PIN
PIN

Vložte PIN užívateľa VPS
Max. počet znakov : 4
Počet znakov PIN závisí od
nastavenia systému (ak tlačidlo
"Load IN data" nie je zvolené,
všetky v tomto poli nebudú
porovnávané s príslušnými údajmi
v SCP), *

PIN
Checking
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Pole
Tlačidlo

/

Popis

VPS
Subscriber

VPS
užívateľ
(nepoužíva sa)

M

M

Tlačidlá
Load IN
data

Načíta údaje zo systému IN (zmení
údaje
vo
všetkých
poliach
označených kurzívou; ak tlačidlo
nie je zvolené, všetky údaje
označené
kurzívou
nebudú
porovnávané s príslušnými údajmi
v SCP)

+

+

Save

Uloží
zmeny
VPNXpress.

aplikácii

+

+

Save IN
data

Uloží zmenu zadaných údajov v
SCP

+

+

Reset

Zruší zmeny v poliach

+

+

Help

Zobrazí
pomoc
obrazovku

+

+

v

pre

danú

Postup
View User Data / User Number Data
Po prihlásení ako VPS Subscriber je možné vidieť údaje všetkých užívateľov v danej
VPS.
Po prihlásení ako užívateľ je možné vidieť iba údaje prihláseného užívateľa, ktoré sa
zobrazia po otvorení okna User Administration.
Nasledovný popis je určený len pre Subscribera VPS :
Do polí je možné vložiť úplný rad znakov alebo iba časť slova a ukončiť hviezdičkou.
Vyhľadávacie kritériá :
 Verejné číslo
 Charge string
 Priezvisko/obchodné meno
 Meno
 Skrátené číslo
Po zvolení tlačidla "Search" systém zobrazí všetkých užívateľov VPS, ktorí spĺňajú
zadané kritériá v časti údaje o užívateľovi. Kliknutím (ľavým tlačidlom myši) na
užívateľa sa zobrazia príslušné údaje v okne "User Data".
Ak záznam o údajoch užívateľa nebol nájdený, informuje o tom správa v
zobrazenom okne.
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Modify User Data / User Number Data
Po prihlásení ako užívateľ VPS je potrebné najprv vyhľadať údaje užívateľa ako je
popísané vyššie.
Následne je možné zmeniť údaje vyhľadaného užívateľa.

Call Forwarding – Presmerovanie hovorov – nepoužíva sa!
Okno "Call Forwarding" je možné otvoriť zvolením položky "Configure Call
Forwarding" v okne "User numbers". Používa sa na administráciu čísiel pre
podmienené presmerovanie hovorov - call forwarding.

Obrázok 13: Call Forwarding – Presmerovanie hovorov

Poznámka : Čísla je potrebné zadávať v medzinárodnom tvare 0042190XXXXXXX.
Pole / Tlačidlo

Popis

VPS
Subscriber

VPS
užívateľ
*

M

M

+

+

Call Forwarding
on no Answer
Destination
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Pole / Tlačidlo

Popis

VPS
Subscriber

VPS
užívateľ
*

M

M

Určuje číslo, na ktoré majú byť
presmerované hovory, ak číslo
užívateľa je obsadené
max. počet znakov : 21

+

+

Určuje číslo, na ktoré majú byť
presmerované hovory, ak je
systémom detekovaný
preddefinovaný „overflow“
hovor za daný časový interval.

+

+

Počet hovorov

+

+

Call limiter reset
interval

Interval pre počítadlo hovorov

+

+

Call limiter start
time

Dátum a čas začatia počítania
hovorov

+

+

Save

Zatvorí okno (nastavenia sa
uložia) s návratom do okna
User Number

+

+

Reset

Zruší zmeny v poliach

+

+

Cancel

Zatvorí okno (bez uloženia
zmien) s návratom do okna
User Number

+

+

Help

Zobrazí pomoc
obrazovku

+

+

Call Forwarding
on Busy
Destination

Call Forwarding
on Overflow
Destination

max. počet znakov : 21
Call
threshold

limiter

Tlačidlá

pre

danú

Postup
Configure Call Forwarding – Nastavenie presmerovania hovorov
Na vloženie parametrov pre presmerovanie hovorov je potrebné kliknúť na tlačidlo
"Configure Call Forwarding" v poli User Numbers. Okno "Call Forwarding" obsahuje
tri sekcie na nastavenie presmerovania hovorov pri rôznych podmienkach. Je
potrebné zadať príslušné parametre:
Presmerovanie hovorov, ak neodpovedá - Call Forward on No Answer
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Do poľa je potrebné vložiť číslo, na ktoré majú byť hovory presmerované, ak
neodpovedá.
Presmerovanie hovorov, ak je obsadené - Call Forward on Busy
Do poľa je potrebné vložiť číslo, na ktoré majú byť hovory presmerované, ak je
obsadené.
Presmerovanie hovorov, ak je nedostupný - Call Forward on Overflow
Do poľa je potrebné vložiť číslo, na ktoré majú byť hovory presmerované, ak je
systémom detekovaný preddefinovaný „overflow“ hovor za daný časový interval.
Zmeny sú uložené po zatvorení okna "Call Forwarding" po stlačení tlačidla "Save".

Routing – nepoužíva sa!!!!
Okno Routing je možné otvoriť po zvolení možnosti "Configure" v okne User
numbers. Používa sa na administráciu presmerovaní čísiel užívateľa v závislosti na
preddefinovaý časový interval.
Horná časť predstavuje destináciu spojenú s presmerovaním Follow Me.
Spodná časť sa skladá z piatich záložiek a uvádza všetky parametre potrebné pre
Time Dependent Routing. Aktivácia/deaktivácia tejto funkcie je realizovaná
prostredníctvom checkboxu "Time Dependent Routing" v okne
"User
Administration" .
Ak sú aktívne multifunkčné polia, použije sa číslo s najvyššou prioritou (od najvyššej
po najnižšiu):
 Temporary Time Interval A and B
 Holiday
 Workday A and B
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Obrázok 14: Obrazovka Routing (Temporary_A Tab)
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Pole
Tlačidlo

/

Popis

VPS
Subscriber

VPS
užívateľ *

M

M

Položka
Follow Me
Destination
(checkbox)

Checkbox aktivuje alebo
deaktivuje službu Follow Me

+

+

Destination

Vymedzuje destináciu pre
službu Follow Me pre
vybrané
číslo
užívateľa
max. počet znakov : 21

+

+

Vymedzuje destináciu pre
Time Dependent Routing pre
vybrané číslo užívateľa ;
destinácia je prednastavená
a
môže
byť
zrušená
destináciou v tabuľke v
ďalšej časti
max. počet znakov : 21

+

+

Destination

Vymedzuje
destináciu
zvoleného čísla užívateľa,
na ktorú sú smerované
všetky hovory (ak je časový
interval platný ), ak je prístup
“Time Dependent Routing”
aktivovaný
max. počet znakov : 21

+

+

Begin

Začiatok intervalu

+

+

End

Koniec intervalu

+

+

Start

Čas spustenia časového
intervalu podľa definovanej
frekvencie

+

+

Frequency

Frekvencia
časového
intervalu spolu so zadaním
požadovaných parametrov.

+

+

Položka
Time
Dependent
Routing
Destination

Záložka
Temporary
time interval
A and B
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Pole
Tlačidlo

/

Popis

VPS
Subscriber

VPS
užívateľ *

M

M

Tlačidlá
Load IN data

Načíta údaje zo systému IN
(zmení údaje vo všetkých
poliach označených kurzívou;
ak tlačidlo nie je zvolené,
všetky
údaje
označené
kurzívou nebudú porovnávané s príslušnými údajmi v
SCP)

+

+

Save

Uloží zmeny
VPNXpress.

+

+

Save IN data

Uloží zmenu zadaných údajov
v SCP

+

+

Reset

Zruší zmeny v poliach

+

+

Cancel

Zatvorí okno bez uloženia
zmien.

+

+

Help

Zobrazí pomoc pre danú
obrazovku

+

+

v

aplikácii

V závislosti na zvolenej frekvencii rôzne polia slúžia pre zadanie/výber začiatku a
konca intervalu :
Single absolute time interval – samostatný časový interval :
Zadať začiatok a koniec samostatného obdobia.

Obrázok 15: Frequency: Single Absolute Time Interval

Workday, saturday, sunday, daily repeated – pracovný deň, sobota, nedeľa,
denné opakovanie :
Zadať iba začiatok a koniec .

Obrázok 16: Frequency: Daily Repeated
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Weekly repeated – opakovanie týždenne :
Začiatok a koniec týždenného opakovania sú určené dňami týždňa, ktoré je možné
vybrať zo zoznamu.

Obrázok 17: Frequency: Weekly Repeated

Monthly repeated – opakovanie mesačne :
Začiatok a koniec mesačného opakovania sú určené dňami mesiaca, ktoré je
možné vybrať zo zoznamu.

Obrázok 18: Frequency: Monthly Repeated

Daytab:
Zadať poradové číslo dňa v mesiaci (x = 1-31) :

Obrázok 19: Frequency: Daytab

Period – interval :
Popisuje samostatné intervaly, ktoré sa majú pravidelne opakovať.

Obrázok 20: Frequency: Period
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Ako stanoviť hodnoty :
 Štart : Zadať dátum a čas začatia prvého opakovania .
 Začiatok : Zadať počet dní a hodín, ktoré uplynú medzi začiatkom dvoch
opakovaní.
 Koniec : Ku hodnote „Begin“ pripočítať dĺžku časového intervalu a výsledok
zapísať.
Poznámka : Systém nerozlišuje časové posuny.
Ak čas skončenia nie je väčší ako čas začatia a menší ako dvojnásobok času
začatia, časový interval nebude pracovať.
Príklad 1:
Pri stanovení intervalu každé dva dni od 10:00 do 15:00, so začiatkom 1. júla sa
realizuje s nasledovnými hodnotami :
 Štart: 10:00:00 01:07:2001 (štart prvého opakovania)
 Začiatok: 00:00:00 2 (interval začína každé dva dni)
 End: 05:00:00 2 (začiatok plus 5 hodín)
Poznámka :
Pri časovom posune v júli sa interval zmení na 9:00 do 14:00 .
Príklad 2:
Pri stanovení intervalu aktívneho 10 minút každú hodinu so začiatkom 1. júla je
potrebné zadať nasledovné hodnoty :
 Štart: 00:00:00 01:07:2001 (štart prvého opakovania)
 Begin: 01:00:00 0 (interval začína každú hodinu)
 End: 01:10:00 0 (začiatok plus 10 minút)
Note:
Pri stanovení obdbia aktívneho posledných 10 minút každej hodiny stačí zmeniť
štart na 00:50:00 01:07:2001, dľžka a interval ostanú rovnaké.

Start

Start + Begin

Begin

Start + Begin +
Begin

Start + End

Begin

Start + Begin +
End

Start + 2*Begin +
Begin

Begin

End
End
End
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Obrázok 21: Okno Routing (Holiday Tab)

Pole
Tlačidlo

/

Popis

VPS
Subscriber

VPS
užívateľ
*

M

M

+

+

+

+

Záložka
Holiday
Holiday
(checkbox)

Aktivuje/deaktivuje
presmerovanie
počas
pracovného pokoja

Holiday
(pole)

Vymedzuje
destináciu
vybraného čísla užívateľa, na
ktorú majú byť presmerované
všetky hovory, ak je služba
“Time Dependent Routing”
aktivovaná – pre časový
interval dni pracovného pokoja
max. počet znakov : 21
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Obrázok 22: Okno Routing (Workday A Tab)

Pole
Tlačidlo

/

Popis

VPS
Subscriber

VPS
užívateľ
*

M

M

Záložka
Workday A
and B
Destination

Vymedzuje
destináciu
vybraného čísla užívateľa, na
ktorú budú presmerované
všetky hovory (pokiaľ je
stanovený interval platný), ak
je služba "Time Dependent
Routing"
aktivovaná
max. počet znakov : 21

+

+

Begin

Vymedzuje čas a deň týždňa,
kedy časový interval začína

+

+

End

Koniec a deň týždňa časového
intervalu

+

+
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Postup
Routing
Aktivovať presmerovanie výberom v checkboxe "Routing" .
V prípade potreby zadania parametrov pre službu Time dependent routing je
potrebné kliknúť na tlačidlo "Configure" v spodnej časti obrazovky User Numbers.
Do okna "Routing" je možné zadať destinácie pre presmerovanie - routing v hornej
časti a 5 záložiek v spodnej časti pre zadanie požadovaných parametrov:
 Záložky "Temporary A and B"
Vložiť žiadanú destináciu do poľa "Destination" a zvoliť frekvenciu a časový
interval.
 Záložka "Holiday"
Vložiť žiadanú destináciu do poľa "Destination" a zakliknúť checkbox pre
aktiváciu presmerovania holiday.
 Záložky "Workday A and B"
Vložiť žiadanú destináciu do poľa "Destination“ (destinácia oboch záložiek je
rovnaká – zmena destinácie v jednej záložke znamená rovnakú zmenu v druhej
záložke). Zvoliť interval pracovných dní a žiadaný časový rozsah.
Zatvoriť okno "Routing" zvolením tlačidla "Save".
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Telefónny zoznam

Obrázok 23: Okno Phone Book

Pole / Tlačidlo

Popis

User data –
údaje o
užívateľovi
Last/Site name

Priezvisko/sídlo užívateľa
max. počet znakov : 40

First name

Meno užívateľa
max. počet znakov : 40

Private number

Skrátené číslo užívateľa
max. počet znakov : 21

Maximum
matches

Max. počet zobrazených užívateľov.

Tabuľka
Last/Site name

Priezviská/sídla
kritériá

všetkých

užívateľov

spĺňajúcich

First name

Mená všetkých užívateľov spĺňajúcich dané kritériá

Private number

Skrátené čísla všetkých užívateľov spĺňajúcich dané kritériá

Number type

Typy čísiel prislúchajúce k skráteným číslam

Tlačidlá
Search

Vyhľadávanie údajov

Reset

Vymaže všetky údaje v okne pre nové hľadanie

Help

Zobrazí pomoc pre danú obrazovku
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Postup
Pohľad Phone Book – Telefónny zoznam
Telefónny zoznam je možné otvoriť kliknutím na položku "Phone book" v položke
"User Administration".
Do polí je možné vložiť úplný rad znakov alebo iba časť slova a ukončiť hviezdičkou.
Vyhľadávacie kritériá :
 Priezvisko/obchodné meno
 Meno
 Skrátené číslo
Po zvolení tlačidla "Search" systém zobrazí všetkých užívateľov VPS, ktorí spĺňajú
zadané kritériá v časti Phone Book – Telefónny zoznam. Pre nové hľadanie je
potrebné zvoliť voľbu "Reset" a zadať údaje do polí.
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Nastavenie profilov pre VPS užívateľov
V okne Profile Administration sú zobrazené profily pre prichádzajúce a
odchádzajúce hovory.

Obrázok 24: Okno Profile Selection – Výber profilu

Pole / Tlačidlo

Popis

VPS
Subscriber
M

Okno Profile
Selection
Profile name

Názov profilu užívateľa. Kliknutím na
položku sa zobrazí profil. Následne je
možné použiť položky v navigačnej lište
na výber časového intervalu alebo na
pridanie profilu užívateľovi.

+

Popis

Zobrazí krátky popis profilu užívateľa

x

Zobrazí pomoc pre danú obrazovku

+

Tlačidlá
Help
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Obrázok 25: Obrázok Profile Administration

Pole / Tlačidlo

Popis

VPS
Subscriber
M

Time Window
pages
Profile name

Názov profilu užívateľa

x

Popis

Krátky popis profilu užívateľa

x

Speech
forbidden

Určuje, či sú hlasové hovory zakázané
alebo nie

x

Fax forbidden

Určuje, či sú faxové hovory zakázané
alebo nie

x

Data forbidden

Určuje, či sú dátové hovory zakázané
alebo nie

x

Unknown
Telebearer
Services

Určuje, či sú neznáme Tele/Bearer
služby povolené alebo nie

x

Tele/Bearer
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Pole / Tlačidlo

Popis

Forbidden
origin types

(pre prichádzajúce hovory)

OnNet

Ak je označený, hovory od OnNet člena
nie sú povolené

x

Partner OnNet

Ak je označený, hovory od Virtual OnNet
člena nie sú povolené

x

OffNet

Ak je označený, hovory od OffNet člena
nie sú povolené

x

Forbidden
destination
types

(pre odchádzajúce hovory)

OnNet

Ak je označený, volanie na OnNet člena
nie je povolené

x

Partner OnNet

Ak je označený, volanie na
OnNet člena nie je povolené

Partner

x

Virtual OnNet

Ak je označený, volanie na Virtual OnNet
člena nie je povolené

x

DTMF

Ak je označený, volanie na DTMF nie je
povolené

x

OffNet

Ak je označený, volanie na OffNet člena
nie je povolené

x

Frequency

Frekvencia časového intervalu (single –
samostatný, daily - denne, workday –
pracovný deň, weekend – víkend, weekly
- týždenne, monthly - mesačne, daytab –
v určený deň v mesiaci alebo interval)

x

Start

Štart časového intervalu (čas a dátum) v
prípade obdobia frekvencie

x

Begin

Začiatok
samostatného
intervalu (čas a dátum).

x

VPS
Subscriber

Okno Time

časového

Začiatok časového intervalu (čas), ktorý
sa opakuje denne počas pracovných dní,
cez víkend, týždenne a mesačne.
V prípade týždenného opakovania je
zobrazený aj deň v týždni.
V prípade mesačného opakovania je
zobrazený aj deň v mesiaci.
End

Koniec samostatného časového intervalu
(dátum a čas).
Koniec časového intervalu (čas), ktorý sa
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Pole / Tlačidlo

Popis

VPS
Subscriber

opakuje denne počas pracovných dní,
cez víkend, týždenne a mesačne.
V prípade týždenného opakovania je
zobrazený aj deň v týždni.
V prípade mesačného opakovania je
zobrazený aj deň v mesiaci.
Určuje poradové číslo dňa v mesiaci.

x

Holiday profile
activated

Určuje, či profil "holiday" je aktivovaný
alebo nie (je prístupný len vtedy, ak
časový interval "holiday" bol zvolený v
okne "Time windows")

x

Whitelist

Zoznam povolených čísiel (pre profily
prichádzajúcich hovorov)/destinácií (pre
profily odchádzajúcich čísiel). Zoznam
môže obsahovať maximálne 50 údajov.

x

Blacklist

Zoznam zakázaných čísiel (pre profily
prichádzajúcich hovorov)/destinácií (pre
profily odchádzajúcich čísiel). Zoznam
môže obsahovať maximálne 50 údajov.

x

Daytable
Holiday

Note:
Ak bol zvolený časový interval „default“, polia Time window a Holiday nie sú
sprístupnené. Ak bol zvolený časový interval "holiday", zobrazí sa pole Holiday a
pole Time window sa nezobrazí. Pre všetky ostatné intervaly sa pole Time windows
zobrazí a pole Holiday nezobrazí.
Postup
Pohľad Profile
Kliknutím na položku "Outgoing Profiles" (profily odchádzajúcich hovorov) alebo
"Incoming Profiles" (profily prichádzajúcich hovorov) sa zobrazí zoznam, ktorý
umožňuje vybrať profily.
Kliknutím na názov profilu je možné vidieť daný profil a jeho časový interval v
navigačnej lište.
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Prideľovanie profilov užívateľa
Okno "Profile Assignment" je určené na prideľovanie profilov užívateľom..

Obrázok 26: Okno Profile Assignment: Search for User – Vyhľadávanie užívateľa

Pole / Tlačidlo

Popis

VPS
Subscriber

Profile name

Názov profilu, ktorý má byť pridelený

x

Profile
description

Krátky popis profilu

x

User data
Last/Site name

Určuje priezvisko/obchodné
vyhľadávacie kritérium

First name

Určuje meno ako vyhľadávacie kritérium

+

Profile assigned

Podmienka vyhľadávania pre užívateľov,
ktorým je daný profil pridelený

+

Profile
assigned

Podmienka vyhľadávania pre užívateľov,
ktorým nie je daný profil pridelený

+

Max. počet zobrazených záznamov

+

Maximum
matches
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meno

ako

Ak bolo nájdených viac záznamov, dve
pridané "Prev" (predchádzajúce) and

+

ST – C 44 strán

Pole / Tlačidlo

Popis

VPS
Subscriber

"Next" (nasledujúce) – sa zobrazia pre
posun na ďalšie záznamy.
Tlačidlá
Search

Vyhľadá údaje
zadaných kritérií

o

užívateľovi

podľa

Reset

Zruší zmeny v poliach

+

Help

Zobrazí pomoc pre danú obrazovku

+

+

Obrázok 27: Okno Profile Assignment – Prideľovanie profilu

Pole / Tlačidlo

Popis

Last/Site name

Priezviská/obch.
užívateľov

First name

Mená vyhľadaných užívateľov
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Pole / Tlačidlo

Popis

VPS
Subscriber

Profile
assigned
(checkbox)

Určuje, či je profil pridelený užívateľovi
alebo nie

+

Prev

Slúži na prechod k predchádzajúcim
záznamom v zozname. Zobrazí sa len ak je
vyhľadaných viac údajov, ako je stanovený
maximálny počet

+

Next

Slúži na prechod k nasledujúcim záznamom
v zozname. Zobrazí sa len ak je
vyhľadaných viac údajov, ako je stanovaný
maximálny počet

+

Mark all for
Assignment

Označí všetkých zobrazených užívateľov
(profily označené v checkboxes budú
zvolené) pre priradenie tohto profilu

+

Mark all for
Unassignment

Označí všetkých zobrazených užívateľov
(profily označené v checkboxes budú
zvolené) pre odobratie tohto profilu

+

Save

Aktivuje priraďovanie profilov realizovaných
v zozname

+

Reset

Zruší zmeny

+

Help

Zobrazí pomoc

+

Tlačidlá

Poznámka : Pred posunutím na predchádzajúcu/nasledujúcu stránku musia byť
zmeny v aktuálnej stránke uložené, inak budú zrušené.
Postup
Pridanie Profilu užívateľa
Prvým krokom pri priďeľovaní profilu užívateľovi je výber správneho profilu
kliknutím na položku Profile Assignment v navigačnej lište. Okno Profile Assignment
následne zobrazí pole pre vyhľadávanie užívateľa. Po zadaní vyhľadávajúcich
kritérií je potrebné zvoliť tlačidlo "Search" a následne sa zobrazí zoznam užívateľov,
ktorí spĺňajú dané kritériá. Použitím príslušných check boxov a tlačidiel je možné
prideliť, resp., odobrať vybraný profil jednému alebo viacerým užívateľom. Po
zvolení tlačidla "Save" sa uložia a aktivujú všetky zmeny v prideľovaní/odobratí
profilov.
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