System Telekomunikacyjny DGT-IP/TDMA
(DGT 7510)
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Nowoczesny, elastyczny system telekomunikacyjny, integrujący klasyczną telefonię TDM
i nowe technologie VoIP, w której zostały zastosowane najnowsze technologie
komunikacyjne i informatyczne. Posiada otwarte interfejsy CTI - Computer Telephony
Integration, TAPI - Telephony Application Programming Interface, XML - Extensible Markup
Language), jest skalowalny i łatwy w obsłudze.
System jest przeznaczony zarówno dla nowych użytkowników, jak również dla tych,
którzy posiadają już systemy DGT wykonane w starszych technologiach. Funkcjonalność
systemu telekomunikacyjnego DGT-IP/TDMA można wówczas uzyskać poprzez aktualizacje
oprogramowania i sprzętu.
Użytkownicy systemu DGT-IP/TDMA dołączani są do niego za pośrednictwem:
• sieci IP/Ethernet,
• interfejsów cyfrowych BRI/PRI/QSIG/SS7,
• interfejsów cyfrowych systemowych w oparciu o styk Uk0 ISDN,
• interfejsów analogowych CB, TM, TN.
Komunikacja z innymi systemami telekomunikacyjnymi może odbywać się za pośrednictwem
klasycznych interfejsów E1 PRI/QSIG/MFR2/MF-DTMF/SS7, BRI, analogowych, GSM, jak
i łączy typu SIPtrunk VoIP. System Telekomunikacyjny DGT-IP/TDMA w zależności od konfiguracji
sprzętowej i zainstalowanego oprogramowania może działać jako:
• serwer przetwarzania połączeń IP-PABX,
• system łączności dyspozytorskiej,
• brama telekomunikacyjna VoIP/TDM/GSM – uniwersalny transkoder mediów i sygnalizacji,
• mostek konferencyjny,
• serwer aplikacji – poczta głosowa, faks serwer, serwer sms, serwer komunikatora, serwer
VPN, serwer CKT/LDAP i inne lub
w różnych kombinacjach powyższych funkcjonalności.
www.dgt.pl

Możliwe jest budowanie systemów opartych na wielu - zsieciowanych za pośrednictwem IP
lub HSS7 - central DGT7510 lub dołączanie, bezpośrednio do systemu centralnego, zdalnych
terminali. W systemie telekomunikacyjnym DGT7510 komunikacja mobilna jest gwarantowana
zarówno przez system łączności bezprzewodowej w standardach DECToverIP i VoWLAN oraz
przez mechanizmy, integrujące łączność korporacyjną z łącznością GSM.
Podstawowe funkcjonalności:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

standardowe usługi PABX (Private Branch Exchange),
automatyczna dystrybucja połączeń (ACD),
kolejkowanie połączeń (Call Queuing),
nagrywanie rozmów (Call Recording),
transfer połączeń (Call Transfer),
przekierowania połączeń (Call Diversion),
przechwytywanie połączeń (Call Pickup),
poczta głosowa (Voicemail),
tworzenie zestawów sekretarsko-dyrektorskich,
tworzenie układów dyspozytorskich wraz z obsługą gorących linii, kolejek oraz realizacja
połączeń z najwyższym priorytetem,
• realizacja usług konferencyjnych (konferencje automatyczne, z listy, wdzwaniane, selek-

Standardowe usługi PABX

torowe).

Architektura DGT 7510
Architekturę DGT7510 możemy podzielić na trzy grupy: część sprzętową, obejmującą porty
abonenckie, międzycentralowe i międzysystemowe, komutację oraz sprzęt informatyczny służący
do realizacji funkcji sterujących i budowy różnych serwerów usługowych, oprogramowanie
odpowiedzialne za całą funkcjonalność DGT7510, sterowanie zarządzanie oraz urządzenia
peryferyjne - aparaty analogowe, systemowe, VoIP, DECT, konsole dyspozytorskie, systemy
rejestracji i archiwizacji.

Usługi i funkcje DGT 7510
- Standardowe usługi PABX
System realizuje wszystkie standardowe usługi znane z centralek PABX np.: przekazanie
połączenia (CT), przekierowanie połączeń (CF), połączenia oczekujące (CW), zawieszenie
połączenie (CH) i wiele innych.

Jeden numer - integracja
z siecią GSM

- Usługi systemowe i dyspozytorskie
Wybrane usługi systemowe to kolejkowanie połączeń przychodzących, obsługa klawiszy
gorących linii, usługa wejście na trzeciego (i związane z nią operacje), rozgłaszanie w trybie
głośnomówiącym, tworzenie zaawansowanych zestawów sekretarsko-dyrektorskich,
zarządzenie konferencjami, biuro zleceń i inne.
- Konferencje i interkom (rozgłaszanie)
Możliwość zestawienia telekonferencji do 126 uczestników. Konferencje zestawiane mogą
być ręcznie, automatycznie z przygotowanej wcześniej listy lub w postaci konferencji
dynamicznych, wdzwanianych typu meet-me. Zarządzanie konferencjami odbywa się
z poziomu aplikacji DCA, Asystent lub tradycyjnie z wykorzystaniem telefonu.
- Jeden numer – integracja z siecią GSM
Możliwość zdefiniowania numeru telefonu komórkowego skojarzonego z numerem telefonu
„na biurku”. Połączenia przychodzące kierowane są równolegle na oba terminale. Dodatkowo
korzystając z telefonu wyposażonego w interfejs WiFi oraz aplikację softphone możemy
prowadzić rozmowy jako terminal VoIP – zarówno będąc na terenie firmy jak i np. w domu bez
ponoszenia kosztów połączeń komórkowych. Będąc poza firmą mamy dodatkowo możliwość
wdzwonienia się na numer dostępowy i po automatycznym uwierzytelnieniu mamy dostęp
do wszystkich dostępnych usług, tak jakbyśmy podnieśli słuchawkę telefonu stojącego na
biurku.
- Komunikacja bezprzewodowa - DECToverIP, VoWLAN, alarmowanie i lokalizacja
Dowolne rozwiązanie DECToverIP lub VoWLAN (tylko na terenie przedsiębiorstwa) może być
zintegrowane z centralą DGT 7510, a łączność bezprzewodowa dostosowana do wymagań
klienta. Oprócz prowadzenia rozmów telefonicznych, możliwe jest przesyłanie wiadomości
tekstowych, a w szczególności realizacja funkcjonalności alarmowania i lokalizacji terminali –
co przyczynia się znacząco do podniesienia bezpieczeństwa pracowników.
- Zintegrowany serwer aplikacji (Serwer Usług Dodanych SUD)
• Centralna książka telefoniczna LDAP – integracja z AD
Centralna, korporacyjna książka telefoniczna zbudowana jest w oparciu o standardowy protokół
LDAP. Prosta integracja CKT z istniejącym w danej sieci LAN kontrolerem domeny, uslugą
Niniejsza publikacja nie jest ofertą handlową i ma wyłącznie charakter informacyjny. DGT zastrzega możliwość wprowadzenia zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Telefon VoIP

Telefon systemowy DGT 3490 FNk

Active Directory Microsoft skutkuje brakiem konieczności utrzymywania niezależnych baz
danych użytkowników. CKT jest dostępna między innymi z poziomu aparatów systemowych
IP i TDM, aparatów DECT, aplikacji Asystent/MiniAsystent czy strony WWW. CKT umożliwia
swobodny podział np. na część globalną, części grupowe oraz części prywatne poszczególnych
użytkowników.
• Unified Messaging - Poczta głosowa - VoiceToMail
Wiadomości głosowe dostarczane są bezpośrednio na pocztę e-mail w postaci załączników.
Zarządzanie zawartością poczty głosowej dostępne jest dla użytkowników z poziomu strony
WWW.

VPN - bezpieczne połączenia
przez Internet

• Unified Messaging - Faks Serwer – FaxToMail/MailToFax
Odebrane faksy przekazywane są automatycznie w postaci załączników pdf na adresy
poczty e-mail. Wysyłanie dokumentów realizowane jest poprzez wysłanie wiadomości e-mail
z załącznikiem, jako operacja drukowania lub z poziomu strony WWW.
• Serwer SMS
Krótkie wiadomości tekstowe mogą być przesyłane pomiędzy aplikacjami Asystent, telefonami
systemowymi IP i TDM oraz siecią GSM.
• Komunikator - Presence + IM
Wbudowana funkcjonalność komunikatora tekstowego wraz z informacją o statusach dostępności
użytkowników. Dodatkowo istnieje możliwość integracji z popularnymi komunikatorami
internetowymi – takimi jak GG, MSN czy ICQ.
• VPN – bezpieczne połączenia przez Internet
Wbudowany serwer VPN gwarantuje bezpieczeństwo łączenia się z systemem i prowadzenia
rozmów poprzez sieć Internet (np. przy wykorzystaniu laptopa i aplikacji Asystent lub domowego
router’a i telefonu IP ).

Call Center

Rejestrator połączeń NetCRR2

• serwer EACD – Call Center/IVR
Serwer EACD to niezależny moduł sterujący dystrybucją połączeń, umożliwiający objęcie
dystrybucją dowolną grupę terminali dołączonych do Serwera Telekomunikacyjnego
DGT-IP/TDMA (analogowe, systemowe, VoIP). Serwer EACD pozwala na kierowanie połączeń
zgodnie z różnymi algorytmami np. najdłużej wolny abonent, według określonej, z góry
zdefiniowanej kolejności czy według poziomu umiejętności (tzw. „skill based routing”). Serwer
umożliwia realizację dodatkowych funkcjonalności w oparciu o dedykowane interfejsy CTI,
np. funkcjonalność IVR, podgląd statystyk, wizualizacja kolejek itd.

- OSA – Inteligenty System Alarmowania i Rozgłaszania (głos, SMS, email)
System OSA przeznaczony jest do automatycznego i masowego nadawania powiadomień lub
innych informacji (alarmów, komunikatów itp.) do zdefiniowanej grupy odbiorców, przy użyciu
różnych kanałów komunikacji (głos, SMS, e-mail). Adresaci tych powiadomień mają dodatkowo
możliwość wysłania zwrotnej odpowiedzi do systemu w formie zależnej od wybranego kanału
komunikacji.
- Rejestracja połączeń – NetCRR2
Zintegrowany system rejestracji rozmów w oparciu o rejestratory DGT NetCRR2 umożliwia
np. dynamiczne włączenie rejestracji prowadzonej rozmowy („na żądanie”) z poziomu
aplikacji Asystent lub systemowe rejestrowanie określonych numerów (np. stanowisk
dyspozytorskich).
- System taryfikacji
Zaawansowane oprogramowanie taryfikacyjne INTAR2 pozwala między innymi na
zaawansowaną kalkulację kosztów połączeń w oparciu o różne systemy naliczania, wystawianie
faktur, generowanie szczegółowych statystyk i raportów (w tym statystyk pracy stanowisk
dyspozytorów/awizo) oraz prowadzenie ewidencji uszkodzeń łączy czy zarządzanie obiegiem
dokumentów z abonentami.

Terminale użytkownika

Screeny z aplikacji:
- Serwera faksów
- Poczty głosowej
oraz
- Centralnej Książki
Telefonicznej

System DGT-IP/TDMA umożliwia dołączenie telefonów analogowych, ISDN, DECT, telefonów
VoIP (DGT oferuje telefony firm Aastra/Mitel, Grandstream i Yealink), cyfrowych terminali
systemowych (DGT) oraz konsol dyspozytorskich (DGT) realizowanych na wyświetlaczach
dotykowych. Dzięki temu każdy może jak najlepiej dopasować miejsce pracy do swoich
potrzeb: od najprostszych telefonów, dających dostęp do podstawowych funkcji systemu
i sprawdzających się u większości pracowników, aż po najbardziej zaawansowane aparaty (VoIP)
wyposażone w kolorowe, dotykowe wyświetlacze z możliwością rozszerzania o przystawki
klawiszowe, będące podstawą funkcjonowania każdego sekretariatu czy recepcji.
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Aplikacje użytkownika
- Asystent DGT
Aplikacja jest uruchomiana na komputerze i wspomaga użytkownika w łączności telefonicznej,
współpracując z dowolnymi telefonami VoIP, systemowymi czy analogowymi.
Oferuje m.in.
• obsługę Centralnej Książki Telefonicznej (LDAP), np. dostęp do informacji, edycja, wprowadzanie
nowych danych, Call Screening,
• zarządzanie połączeniami (inicjowanie, odbieranie, zakończenie, przekazanie),
• podgląd historii połączeń (wykonanych, odebranych i nieodebranych),
• zarządzanie usługami (np. ustawianie przekierowań, zamawianie połączeń),
• zestawianie połączeń konferencyjnych,
• realizację funkcji Biura Zleceń (zestawienie połączenia pomiędzy dwoma dowolnymi numerami),
• przesyłanie (wysyłanie/odbieranie) wiadomości tekstowych do/z telefonów systemowych TDM/
VoIP oraz komórkowych,
• funkcjonalność softphone’a - wykonywanie i odbieranie połączeń bezpośrednio z komputera przy
użyciu słuchawek lub głośnika i mikrofonu,
• funkcjonalność VPN – wbudowana aplikacja klienta VPN, które pozwala na zdalne, bezpieczne
logowanie się do systemu z sieci Internet.

Screeny z aplikacji
Miniasystent DGT

- Miniasystent DGT
Prosta i przejrzysta aplikacja zapewniająca funkcjonalność historii połączeń (odebranych,
wykonanych i nieodebranych), dostęp i zarządzanie kontaktami w książce telefonicznej, możliwość
ustawienia przekierowań. Jest ona całkowicie wystarczająca do codziennej komunikacji.
- Aplikacja DGT DCA (Dispatch Console Application)
System DGT-IP/TDMA może być rozbudowany do systemu dyspozytorskiego DGT-MCS
integrującego przewodowe i radiowe środki łączności. DGT DCA jest to dedykowana aplikacja dla
konsol dyspozytorskich, umożliwiająca realizację zaawansowanych funkcjonalności telefonicznych,
radiowych (w ramach zintegrowanych radiostacji i systemów UHF/VHF, DMR, dPMR, NXDN,
TETRA) w systemie łączności DGT MCS. W zależności od wersji pozwala na obsługę łączności
rozbudowanych systemów dyspozytorskich, trybów alarmowych i rozgłaszania, kanałów
radiowych i radiostacji oraz obsługę automatyki przemysłowej. Na wyświetlaczu dodtykowym
konsoli dyspozytorskiej możliwa jest realizacja m.in. następujących funkcjonalności:

Konsola DGT 5810-11
z aplikacją DGT DCA

• obsługa (panel) kolejek połączeń,
• przyciski gorących linii,
• biuro zleceń,
• podgląd historii połączeń i przekierowań,
• integracja z Centralną Książką Telefoniczną,
• zarządzanie konferencjami.

Aplikacja umożliwia użytkownikowi dowolne rozmieszczenie paneli funkcyjnych, przycisków
i innych elementów wraz z możliwością przeskalowania ich wielkości i zawartości, zmiany
kolorystyki i czcionek.

Platforma sprzętowa systemu telekomunikacyjnego DGT-IP/TDMA
Centrala DGT 7510 - następca DGT Millenium/WW (NJ) oraz DGT 3450/M
Wersje w zależności od pojemności: mała (do 384NN), średnia (do 1472NN), duża (powyżej
1472NN).
Typy w zależności od przeznaczenia: końcowa, tranzytowa, dyspozytorska.
Serwer DGT 3130 BPS - następca serwera DGT MiniMillenium
• Zamknięta konstrukcja obudowy o wysokości 2U i szerokości 19”,
• Trzy wykonania:
- DGT 3130.01 BPS-GMS (sterująco-traktowa),
- DGT 3130.02 BPS-MSL (sterująco-liniowa,
- DGT 3130.03 BPS-ML (liniowa),
• Wspólna platforma sprzętowa dla wszystkich
rozwiązań,
• Panel maskujący zasłaniający przód – dedykowany
dla każdej z wersji,
• Mechanika przystosowana do montażu klasycznych
pakietów NJ 6U i 3U.
Serwery występują w wersji podstawowej
i redundantnej (zdublowane sterowanie i zasilanie).

Centrala DGT 7510

Serwer DGT 3130 BPS
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