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INTAR 2.0 jest zaawansowanym systemem umożliwiającym taryfikowanie 
rekordów generowanych przez centrale DGT typu: 3450, Millenium, 
MiniMillenium oraz DGT-IPnova a także wiele innych, dostępnych na rynku 
central różnych producentów (m.in.: import i taryfikacja połączeń wykonanych 
przez Cisco Unified Communication Manager (CUCM), urządzenia VANGUARD 
oraz centrale MATRA 6550 oraz ASTRA AXD). 

INTAR 2.0 jest w stanie obsługiwać zarówno pojedyncze centrale, jak i sieci 
złożone z wielu urządzeń. Pozwala na elastyczne i szczegółowe konfigurowanie 
parametrów taryfikacji oraz ustawień struktury organizacyjnej i użytkowników 
w obsługiwanym środowisku. Posiada moduły odpowiedzialne za tworzenie 
rozbudowanych i kompleksowych statystyk, raportów oraz rejestrów 
sprzedaży.

INTAR 2.0 wymaga systemu Windows 2000 Professional, lub 
nowszego. Jest aplikacją wielowątkową, która pozwala na jednoczesną 
pracę wielu użytkowników. Dostęp do niej jest możliwy poprzez 
przeglądarkę WWW z dowolnego stanowiska komputerowego 
mającego sieciową łączność z serwerem, na którym system 
taryfikacji jest zainstalowany. Generowane przez centrale rekordy są 
przeliczane przez program w czasie rzeczywistym, zgodnie z regułami 
taryfikacyjnymi i zapisywane w bazach danych SQL w postaci kwoty netto  
i stawki VAT.

INTAR 2.0 jest licencjonowany. W zależności od posiadanej przez użytkownika 
programu licencji, funkcjonalność systemu może być pełna, lub ograniczona. 
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  Ustawienia taryfikacji

• możliwość ustawiania aktualnych oraz 
przyszłych parametrów taryfikacji, 
a także przechowywania stawek 
archiwalnych

• naliczanie kosztów rozmów  
w systemie czasowym, systemie 
sekundowym i w systemie 
impulsowym

• możliwość definiowania dowolnych, 
nieliniowych reguł naliczania 
kosztów dla pojedynczej rozmowy, 
z uwzględnieniem rabatów czy też 
darmowych minut

Zarządzanie użytkownikami  
i umowami

• szeroka lista uprawnień dotyczących 
m.in. podglądu, edycji parametrów, 
administracji, możliwych do 
nadawania użytkownikom, 
pozwalająca na elastyczne, 
zindywidualizowane dopasowanie 
konfiguracji systemu do potrzeb 
Klienta

• odwzorowanie struktury 
organizacyjnej środowiska, w którym 
funkcjonuje INTAR 2.0

• dostęp poprzez przeglądarkę WWW 
do wykazu własnych rozmów dla 
każdego użytkownika

• dostęp do systemu kontrolowany 
poprzez loginy i hasła

• możliwość identyfikacji operatorów za 
pomocą kart chipowych

• tworzenie umów dla abonentów  
i zarządzanie nimi

Fakturowanie i rejestr sprzedaży

• wystawianie faktur VAT oraz not 
obciążeniowych

• tworzenie zestawień wystawionych 
faktur, z podziałem na zapłacone, 
niezapłacone, do wyjaśnienia

• zarządzanie rabatami i naliczaniem 
odsetek za zwłokę w płatnościach

• prowadzenie rejestru sprzedaży VAT, 
rejestru rachunków

Raporty i statystyka

• tworzenie skróconych  
i szczegółowych raportów

• wyświetlanie statystyk w formie 
wykresów lub tabel

• możliwość konfigurowania wyglądu 
graficznego wyświetlanych zestawień

• tworzenie harmonogramów 
automatycznego generowania 
raportów

• tworzenie zestawień statystycznych 
pracy operatorów lub stanowisk, na 
których pracują

• kilkadziesiąt rodzajów zestawień  
i raportów zdefiniowanych  
w systemie

• statystyka ruchowa na wiązkach – 
ERLANGI, sprawność %

• zaawansowane filtrowanie  
i sortowanie

• możliwość odczytu rekordów wprost 
z bazy SQL

Narzędzia diagnostyczne
INTAR 2.0 wyposażony jest w szereg 
narzędzi umożliwiających diagnostykę 
działania systemu czy też badanie 
poprawności struktur baz danych. 
Pozwala na archiwizowanie informacji 
zgromadzonych w bazach oraz 
zaplanowanie cyklicznego tworzenia 
kopii baz danych.

Wymagania sprzętowe i programowe
Do poprawnego działania systemu 
INTAR 2.0 potrzebny jest komputer 
wyposażony w:
• procesor Intel Core2 Duo

• 2 GB RAM

• 80 GB HDD

oraz środowisko programowe:

• Windows 2000 Professional, 
Windows XP Professional, Windows 
7 Home Premium, lub Windows 
Server 2000/2003/2008

• IIS

• Firebird 2.0

Funkcjonalność


