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Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem 
telekomunikační techniky. 

 

 

 

 

K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří GSM brány, pobočkové ústředny, 
dveřní a výtahové komunikátory. 2N TELEKOMUNIKACE a.s. se již několik let řadí mezi 
100 nejlepších firem České republiky a již dvě desítky let symbolizuje stabilitu a 
prosperitu na trhu telekomunikačních technologií. V dnešní době společnost vyváží do 
více než 120 zemí světa a má exkluzivní distributory na všech kontinentech. 

 

 

 

 

2N® je registrovaná ochranná známka společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Jména 
výrobků a jakákoli jiná jména zde zmíněná jsou registrované ochranné známky a/nebo 
ochranné známky a/nebo značky chráněné příslušným zákonem. 

 

Pro rychlé nalezení informací a zodpovězení dotazů týkajících se 2N produktů a služeb 
2N TELEKOMUNIKACE spravuje databázi FAQ nejčastějších dotazů.  Na faq.2n.cz  
naleznete informace týkající se nastavení produktů, návody na optimální použití a 
postupy „Co dělat, když…“.  

 

 

 

Prohlášení o shodě 

Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. tímto prohlašuje, že zařízení 2N® NetStar je ve shodě 
se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění 
prohlášení o shodě naleznete na přiloženém CD-ROM nebo na www.2n.cz. 

 

 

 

 

Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je vlastníkem certifikátu ISO 9001:2000. 
Všechny vývojové, výrobní a distribuční procesy společnosti jsou řízeny v souladu 
s touto normou a zaručují vysokou kvalitu, technickou úroveň a profesionalitu všech 
našich výrobků. 
  

http://www.2n.cz
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1. O aplikaci 
NETSTAR 
Assistant  

 

 

Tato aplikace umožňuje efektivněji používat Vaši telefonní ústřednu. Poskytuje 
uživatelům komfortní přístup k informacím o provozu jejich telefonní linky. Kombinuje 
v sobě funkce CTI telefonie a obsluhy telefonních stanic. Je možné v ní přehledně 
sledovat historii hovorů, odesílat a číst SMS zprávy, pohodlně nastavovat profily a 
časové podmínky, definovat si tlačítka nebo vyzvánění telefonu, spravovat uživatelský 
telefonní seznam a mnoho dalšího.  

 

Aplikace se spouští v internetovém prohlížeči. Doporučené rozlišení monitoru je 1024 x 
768 pixelů. V této příručce naleznete kompletní popis aplikace a rychlé navigace na 
její vybrané položky. Další informace o aplikaci pak naleznete v ní samotné, v položce 
NÁPOVĚDA. 
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2. Spuštění 
aplikace 

 

 

 

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete: 

n První spuštění 

n Nabídky hlavní lišty 

n Assistant Server - instalace 
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2.1 První spuštění 
Do internetového prohlížeče zadejte adresu Vaší telefonní ústředny. Tu Vám sdělí Váš 
IT administrátor. Například http://192.168.100.100  nebo pokud administrátor sítě 
nastaví pro definovanou IP adresu doménové jméno, může přístupová adresa vypadat 
například takto http://netstar.firma.cz  . Nyní vyplňte Vaše uživatelské jméno (tak jak 
Vám je nastavil administrátor), heslo je většinou prázdné a potvrďte stisknutím 
tlačítka OK. 

Po prvním přihlášení budete vyzváni ke změně hesla. Po prvním přihlášení není nutné 
ihned změnit heslo, ale je to doporučeno. Tuto změnu můžete provést později. Na 
stránku pro změnu hesla budete přesměrováni vždy po přihlášení dokud si heslo 
nezměníte. V tomto menu si také můžete specifikovat jazykovou mutaci, ve které se 
Vám budou zobrazovat jednotlivé stránky rozhraní. Obě položky lze i později libovolně 
měnit. Pro potvrzení volby se používá tlačítko Změnit.  
 
 
 

http://192.168.100.100
http://netstar.firma.cz
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2.2 Nabídky hlavní lišty 

 
Nabídky hlavní lišty umožňují pohodlný přechod mezi jednotlivými okny aplikace 2N 
NetStar Assistant. Na obrázku je uveden základní pohled na hlavní lištu s klasickým 
uživatelským nastavením práv. Tato nabídka se může lišit v závislosti na tom, jaká 
práva má přihlášený uživatel nastavena. V přehledu níže jsou potom popsány všechny 
nabídky, které se mohou na hlavní liště vyskytnout.  
 
• Přehledy - V tomto menu naleznete správu historie volání, SMS zpráv, prohlížení 
telefonních seznamů a přehled přístupových kódů služeb ústředny 2N NetStar. V 
závislosti na nastavení práv jednotlivých uživatelů se může v tomto menu objevit i 
správa konferenčních místností či nahraných hovorů. V případě, že je login 
přihlášeného uživatele role Vedoucí může vidět i telefonní seznamy, nahrané hovory a 
historii hovorů celé firmy. 
• Uživatelská nastavení - Toto menu slouží pro správu Vašeho účtu na ústředně, 
obsluhu osobních profilů, přehled nastavených práv v rámci ústředny a nastavení 
vyzváněcích tónů. V závislosti na nastavení práv jednotlivých uživatelů se může v 
tomto menu objevit i hierarchie uživatelů ústředny a relace právě připojených 
uživatelů. 
• Telefony - Menu nabízí nastavení jednotlivých terminálů uživatele. Je možné 
nastavovat tlačítka rychlé volby, hlasitosti a informace zobrazované na displejích 
digitálních telefonů OptiSet, StarPoint a OpenStage. 
• Operátor - Toto menu je bez příslušných oprávnění nepřístupné. Je v něm možné 
definovat si operátorské stanice a skupiny sledovaných stanic. Mezi těmito stanicemi 
je potom možné přebírat a přepojovat hovory, přímo v assistentu pomocí CTI. Dále je 
zde možné ovládat svazky. 
• Hotel - Toto menu je bez příslušných oprávnění nepřístupné. Používá se v případě, 
že je ústředna konfigurována v módu hotel. Umožňuje potom snadnou správu stanic 
na jednotlivých pokojích. Vyhlašování nouzových poplachů a správu budíků. 
• Konfigurace - Toto menu je bez příslušných oprávnění nepřístupné. Umožňuje 
snadno sledovat stavy licencí, přehledný seznam HW a SW sestavení ústředny a 
nastavení administrace 2N NetStar Assistantu.  
• Oblíbené - Menu umožňuje nastavení přímého přístupu na jednotlivé stránky 
rozhraní 2N NetStar Assistant. 
• Nápověda - Otevře nové okno s nápovědou k aplikaci 2N NetStar Assistant. 
• Josef Nový - Zobrazuje jméno aktuálně přihlášeného uživatele. 
• Profil: Žádný - Položka umožňuje přímou volbou nastavit profil přihlášeného 
uživatele nebo po poklepání, přejít do menu, ve kterém je možno profily přidávat a 
spravovat. Zároveň je odsud možné vytvářet uživatelské časové podmínky a 
přiřazovat je jednotlivým profilům. 
• Odhlásit - Tato volba slouží k odhlášení uživatele po ukončení práce.  
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2.3 Assistant Server – Instalace 
V případě, že se rozhodnete používat 2N NetStar Assistant server je nutné ho předem 
nainstalovat na připravený server nebo serverové PC. Instalaci Assistant serveru 
naleznete v adresáři s instalací programu 2N NetStar Administrator. Výhodou 
používání Assistant serveru je vyšší počet současných připojení do aplikace Assistant. 
Dále je možno používat i zabezpečené připojení https://.  

Instalace NETSTAR Assistant Serveru 
Po spuštění instalace si zvolte jazyk ve kterém bude instalátor spuštěn. Tato volba 
nemá vliv na výsledný jazyk webové aplikace, ten se nastavuje v ústředně ke které se 
připojujete. V následujícím okně je vhodné si překontrolovat verzi Netstar Assistanta. 
Musí být shodná s verzí firmware ve Vaší ústředně, jinak nebudete schopni se k ní 
prostřednictvím aplikace připojit. Tyto údaje Vám případně sdělí administrátor Vaší 
ústředny. Instalační průvodce bude vyžadovat souhlas s podmínkami licenční smlouvy. 
Po přečtení podmínek označte, prosím, položku Souhlasím... a stiskněte tlačítko Další. 
V okně "Osobní informace" zadejte prosím Vaše jméno a společnost ve které 
pracujete, potom pokračujte stiskem tlačítka Další. 
Nyní zadejte IP adresu Vaší ústředny 2N NetStar. Tu Vám sdělí Váš administrátor. 

V následujícím okně se zobrazí předvyplněné základní nastavení portů, které Assistant 
server používá a doménové jméno PC na kterém instalaci právě spouštíte. Pokud je na 
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PC, na kterém právě instalujete Assistant server jiná aplikace, používající shodné 
porty (např. služba Microsoft IIS ), změňte tyto porty tak, aby nekolidovaly s 
ostatními. Nezapomeňte potom vyplňovat adresu serveru se správným portem. V 
případě, že Vám žádné porty nekolidují, přednastavené hodnoty klidně ponechejte a 
pokračujte tlačítkem další. 

 

Instalátor se Vás v následujících krocích dotáže do jakého umístění na disku si přejete 
2N NetStar Assistant Server nainstalovat.  

 
Pozor!  

n Instalace vyžaduje nejméně 13,4 MB volného místa na disku. 

 
Vyzve Vás ke zvolení cesty, kam má umístit zástupce aplikace v nabídce Start a zda 
má umístit zástupce na plochu. Nyní je instalátor připraven nainstalovat 2N NetStar 
Assistant Server. Zobrazí přehled nastavených parametrů. 
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Pečlivě si překontrolujte nastavené parametry! Po nainstalování již nepůjdou změnit a 
bude nutná reinstalace aplikace. V případě, že jste objevili chybu vraťte se do okna, ve 
kterém k chybě došlo, tlačítkem Zpět. Pokud všechny nastavené parametry souhlasí 
pokračujte stiskem tlačítka Instalovat. Instalační program nyní nainstaluje 2N NetStar 
Assistant Server. Po nainstalování se automaticky spustí služba 2N NetStar Assistant 
webserver s příslušnou IP adresou ústředny. Pokud by z nějakého důvodu nedošlo k 
automatickému spuštění služby, spusťte tuto službu ručně. Nyní je 2N NetStar 
Assistant server připraven k použití.  

 

Použití Assistant serveru 
Otevřete internetový prohlížeč, který používáte. 2N NetStar Assistant Server je 
optimalizován pro použití s prohlížečem Microsoft Internet Explorer. Do řádku pro URL 
vložte IP adresu nebo doménové jméno PC, na kterém je Assistant Server 
nainstalován. Například takto: 
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Tuto adresu potvrďte. Objeví se stránka pro schválení důvěryhodnosti bezpečnostního 
certifikátu. Přidejte bezpečnostní vyjímku pro tento server. Nyní se již zobrazí okno 
pro přihlášení. Při přihlašování postupujte stejně jako v kapitole 1.1.První spuštění. 

 

Spuštění více Assistant Serverů na jednom PC 
Toto nastavení se nedoporučuje ale je možné ho použít za dodržení několika 
podmínek. 

• Jednotlivé Assistant Servery se musí instalovat do různých adresářů! 
• Jednotlivé Assistant Servery nesmí používat stejné TCP porty!  

 
Pozor! 

n Pokud přeinstalujete Assistant Server jiným Assistant Serverem, který 
se bude připojovat na jinou IP adresu a oba nainstalujete do stejného 
adresáře, může dojít k zablokování služby webového serveru Apache a 
nebude fungovat žádný ze serverů. Pravděpodobně nepůjde ani 
odinstalovat. V takovém případě kontaktujte Vašeho administrátora 
ústředny. Řešení naleznete na www.FAQ.2n.cz nebo kontaktujte 
Technickou podporu společnosti 2N Telekomunikace a.s.3.0.Rychla 
navigace 

 

http://www.FAQ.2n.cz
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3. Rychlá navigace 
 

 

 

Tato kapitola obsahuje popis: 

n Historie volání 

n Osobní profil 

n Telefonní seznam 

n Oblíbené položky 

n Přístupové heslo 

n Změna jazyka 

n SMS zprávy 

n Nápověda aplikace 

n Služby 

n Přesměrování hovorů 

n Vyzváněcí tóny 
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3.1 Historie volání 
Chcete-li prohlížet historii volání, klikněte na menu Přehledy nebo na odkaz Domovská 
stránka a následně na položku Historie hovorů. Zobrazený přehled umožňuje sledovat 
zmeškané, příchozí a odchozí hovory spolu s jejich délkou a údaji o volajícím a 
volaném. Dále je možné pomocí ovládacích prvků odeslat kontaktu SMS zprávu, přímo 
zavolat nebo daný řádek nezobrazovat.  

 

Hovory lze filtrovat dle mnoha parametrů. Filtrování hovorů Vám umožňuje vyhledat 
hovory v daném časovém úseku nebo od konkrétního zadaného čísla mnohem snáz, 
než postupným procházením celého výpisu. Umožňuje zobrazení dle kategorií 
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zmeškaných, odchozích a přijatých hovorů, jména oponenta, čísla ze kterého nebo na 
které bylo voláno. Jsou zde přednastavena nejpoužívanější časová období, jako 
poslední dva dny, tento měsíc, nebo je možné použít nastavení vlastního období ve 
kterém specifikujete začátek a konec, podle toho jak potřebujete. Filtr aktivujete 
pomocí tlačítka Použít filtr. Pokud Vám daný filtr nevyhovuje stiskněte tlačítko Zrušit 
filtr a nastavte jej tak, aby splňoval vaše požadavky. Po ukončení filtrování lze tuto 
volbu opět skrýt pomocí tlačítka Skrýt filtry.  

Poslední částí obrazovky Historie hovorů je menu po výběr zobrazovaných položek. V 
tomto případě se nejedná o filtr zobrazení, nýbrž o funkci která odstraní zvolené 
položky z výpisu v aplikaci NetStar Assistant a také v menu telefonů 2N StarPoint. 
Tyto záznamy jsou však samozřejmě i nadále přítomny v AOC záznamu a mohou 
sloužit pro pozdější účtování. Tímto způsobem lze nakládat pouze s daty, která má v 
danou chvíli aplikace k dispozici. To znamená, že pokud např. použiji funkci 
Nezobrazovat odchozí hovory stanice, nejsou již odchozí hovory ve výpisu viditelné. 
Pokud však vzápětí uskutečním nějaký odchozí hovor z této stanice, přibude opět do 
výpisu mezi ostatní.  
 
 

 

 

 
 

Jednou označené a tedy nezobrazené hovory již nelze zpětně zobrazit. 
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3.2 Osobní profil 
Chcete-li pracovat s uživatelskými profily, klikněte na menu Uživatelská nastavení a 
následně na položku Osobní profily nebo přímo na položku Profil v hlavní liště. Poté 
budete přesměrováni na stránku Osobní profily. Na této stránce uvidíte v horní části 
tabulku s Vašimi vytvořenými profily. Zde je možné profil aktivovat, editovat nebo 
smazat. Po kliknutí na tlačítko Přidat osobní profil můžete profily vytvářet. Maximální 
počet profilů pro jednoho uživatele je 8. 

V případě, že chcete upravit Váš stávající profil nebo nastavit nově vytvořený stiskněte 
edit. Nyní se dostanete do okna Změna osobního profilu. V tomto menu pak můžete 
změnit název stávajícího profilu, změnit jeho číslo ale pozor čísla profilů se nesmí 
shodovat. Na případnou shodu budete upozorněni. Dále můžete nastavit příslušnost ke 
svazkům. Použitelné jsou pouze ty, které Vám administrátor nebo správce svazků 
umožnil vidět. Po nastavení zprávy při volání na uživatele, se bude tato informace 
zobrazovat lidem, kteří Vám budou volat na displejích jejich systémových telefonů 
StarPoint. Po nastavení stavu se tento údaj zobrazuje v připojených aplikacích NetStar 
PC Operátor a Communicator. Slouží také pro mapování stavů podle kalendářů MS 
Outlooku ve výše uvedených aplikacích. Nastavením uvítací zprávy Voicemailu 
definujete jakou si přejete přehrávat hlášku lidem, kteří se dovolali do Vaší hlasové 
pošty. Položkou Nahrávání hovorů specifikujete, jak se má nahrávání chovat v daném 
profilu. Změny potvrdíte a uložíte stiskem tlačítka Změnit. V případě, že si nejste jisti 
Vašimi úpravami stiskněte tlačítko Původní. Nastavení se vrátí do původních hodnot.  
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Zapínání a vypínání jednotlivých profilů uživatele lze realizovat také pomocí časových 
podmínek. K jedné časové podmínce lze přiřadit vždy jen jeden profil, který má být v 
době její platnosti aktivní. Pro různé časové podmínky však může být vybrán stejný 
profil. Chceme-li, aby se profily uživatele přepínaly dle vazeb s časovými podmínkami, 
musíme zaškrtnout volbu Automaticky přepínat profily. Pokud chcete spárovat časovou 
podmínku s profilem stiskněte tlačítko Přiřadit časovou podmínku profilu. V tomto 
menu potom zvolte časovou podmínku a vhodný profil. Ve spodní části je potom 
přehled všech časových podmínek ústředny. Nastavení uložíte stskem tlačítka Přidat. 
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  Pozor! 

n Při aktivaci automatického přepínání profilů se začnou profily přepínat 
podle nastavených pravidel v části okna Časové podmínky profilů. Pokud 
ale změníte profil ručně ať už z Assistenta, pomocí služby, tlačítka 
systémového telefonu nebo menu terminálu StarPoint, automatiské 
přepínání profilů se deaktivuje. Pokud jej chcete opět používat, musíte jej 
opětovně aktivovat.  

 V případě, že nenaleznete vhodnou časovou podmínku můžete o jejich vytvoření 
požádat svého administrátora ústředny 2N NetStar nebo si vytvořit vlastní 
uživatelskou časovou podmínku. To je možné po kliknutí na tlačítko Časové podmínky. 
Zobrazí se Vám přehled všech časových podmínek ústředny. Nyní stiskněte Vytvořit 
novou časovou podmínku, zadejte název Vaší uživatelské podmínky a stiskněte Přidat. 
Nyní se přidala Vaše podmínka do seznamu časových podmínek ústředny ale má 
nastavenu platnost na "nikdy". Stiskněte proto edit a otevře se Vám okno Změna 
časové podmínky. Zde můžete změnit její název ale hlavně nastavit platnost. Každá 
časová podmínka může mít i více platností, pro naše potřeby nyní postačí jedna, a 
proto stiskněte edit. Otevře se Vám menu Přidat časový interval. 

V tomto menu si nastavte platnost časové podmínky tak, aby Vám vyhovovala. K 
tomu slouží několik typů nastavení. Je jen na Vás jaký způsob si zvolíte. Na obrázku 
výše je nastavena platnost podmínky na každý pracovní den, každý měsíc a vždy celý 
den v intervalu od 16.7.2010 do 1.1.2011.  
Při zadávání platnosti je potřeba dodržet několik následujících pravidel:  
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1. Pokud jsou definovány, tak údaje od a do musí představovat platné dny a časy. 
Pokud jsou zadány oba údaje (od i do), tak údaj od nesmí být větší než údaj do. 

2. Je-li zaškrtnut svátek, tak nesmějí být zaškrtnuty další volby (kromě volby opak 
intervalu). 

3. Je-li zaškrtnut den, musí se údaje od a do pohybovat v mezích 1-31 včetně a údaj 
od nesmí být větší než údaj do. 

4. Je-li zaškrtnut měsíc, musí se údaje od a do pohybovat v mezích 1-12 včetně a údaj 
od nesmí být větší než údaj do. 

5. je-li zaškrtnut čas, musí se údaje od hodina i do hodina pohybovat v mezích 0-23 
včetně, údaje od minuta i do minuta se musí pohybovat v mezích 0-59 včetně a 
složený časový údaj (hodina + minuta) od nesmí být větší než složený časový údaj 
(hodina + minuta) do. 

6. Pokud je zaškrtnut příznak NEGACE, neguje se platnost celé podmínky. 
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3.3 Telefonní seznam 
Chcete-li si prohlížet telefonní seznam, modifikovat jej a nebo volat s jeho pomocí, 
klikněte na menu Přehledy a následně na položku Telefonní seznam. Nyní se Vám 
zobrazí Váš uživatelský telefonní seznam rozšířený telefonní seznamy přeřazené Vaší 
skupině. Tyto seznamy přiděluje administrátor ústředny. Kontakty z Vašeho 
telefonního seznamu je možné editovat. V případě, že máte nastavena vyšší práva 
můžete editovat i skupinové seznamy. Pokud si přejete prohlížet pouze Váš 
uživatelský seznam přejděte do okna Vlastní čísla. 

K dispozici je také filtr pro snadnější vyhledávání v seznamu. Položky lze filtrovat na 
základě jmen uživatelů a nebo čísel jejich stanic. K rychlejšímu vyhledávání napomáhá 
také rychlý filtr podle počátečního písmene jména kontaktu.V případě, že chcete přidat 
nové číslo stiskněte tlačítko Přidat telefonní číslo. Otevře se Vám nové okno, kde 
můžete zadat Jméno nového kontaktu a jeho číslo.  
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Parametrem Vyzváněcí tón si můžete nastavit pro daný kontakt odlišné vyzvánění. 
Vybrat lze ze seznamu předdefinovaných tónů ústředny. V případě, že nic nenastavíte 
bude použit standartní vyzváněcí tón. V sekci přesměrování můžete nastavovat white 
nebo black list, podle toho jestli chcete aby se Vám kontakt dovolal nebo je možné 
nastavit přesměrování tak, aby bylo zajištěno, že volající bude obsloužen někým jiným 
v případě poruchy nebo nedostupnosti Vaší linky. Toto nastavení je použito na obrázku 
výše.  

 

 

 
Pozor! 

n Pokud nemáte nadefinovány potřebné prefixy je nutné zadávat toto číslo 
včetně provolby z ústředny. Potřebný tvar potom může vypadat 
následovně. Když voláte na mobilní číslo přes 0 je potřeba vyplnit 
0774236891 nebo nastavit Prefix 0. Dbejte na to aby byla provolba 
nastavena správně. V opačném případě nebude možné na tyto kontakty 
volat pomocí CTI v Assistantu. 
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3.4 Oblíbené položky 
Používáte-li některou stránku často, nabízí Vám aplikace Netstar Assistant možnost, 
zařadit ji mezi oblíbené položky. Jste-li právě na zvolené stránce, najeďte myší nad 
menu Oblíbené a otevře se Vám roletové menu, kde zvolíte položku Přidat k 
oblíbeným položkám. Následně se otevře níže zobrazené okno s předem vyplněným 
URL dané stránky v rámci NetStar Assistantu a popisem, který můžete dle libosti 
modifikovat (URL, prosím ponechte beze změny!). Pro potvrzení stiskněte tlačítko 
Přidat.  
 

Pokud nyní opět najedete myší nad menu Oblíbené, zobrazí se přidaná stránka s 
Vaším popisem pod čarou.  
 

 
Budete-li chtít některé z oblíbených položek odstranit či přejmenovat, použijte stejný 
postup, jen volte položku Uspořádat oblíbené položky. 
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3.5 Přístupové heslo 
Budete-li si chtít změnit heslo v průběhu používání aplikace Netstar Assistant, klikněte 
na menu Uživatelská nastavení a následně na položku Nastavení. Zde zadejte Vaše 
stávající heslo a pak dvakrát heslo nové. Pro potvrzení použijte tlačítko Změnit v 
pravém dolním rohu.  
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3.6 Změna jazyka 
Potřebujete-li změnit jazyk aplikace Netstar Assistant, klikněte na menu 
Uživatelská nastavení a následně na položku Nastavení. V horní části okna je pak 
k dispozici možnost změny jazyka. Lze zde také nastavit výchozí stránku, která se 
bude otevírat po přihlášení. 
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3.7 SMS zprávy 
Potřebujete-li poslat SMS zprávu a nebo si přečíst zprávu přijatou na některou z 
Vašich stanic, klikněte na menu Přehledy a následně na položku SMS zprávy. Zobrazí 
se Vám následující přehled přijatých textových zpráv. Novou zprávu můžete poslat 
prostřednictvím tlačítka Poslat SMS v pravém dolním rohu. Dále můžete na textovou 
zprávu odpovědět prostřednictvím kliknutí na daný řádek, zprávu označit jako 
přečtenou pomocí ikony propisovací tužky a nebo ji zcela odstranit kliknutím na ikonu 
gumy.  

 
Zvolíte-li odesílání zprávy nebo odpověď na zprávu, zobrazí se Vám následující okno. 
Pokud odpovídáte na přijatou zprávu předvyplní se Vám i číslo příjemce. SMS zpráva 
může mít až 480 znaků. V textu zprávy může být použita i diakritika. 

 
Telefonní číslo je buďto již vyplněno, nebo jej můžete vložit ručně či pomocí 
telefonního seznamu, který je k dispozici po kliknutí na link umístěný vedle okénka pro 
telefonní číslo. Okno tohoto telefonního seznamu je zobrazeno níže. Při větším počtu 
položek seznamu lze využít vyhledávání. Dostupné filtry jsou ve spodní části okna. Lze 
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filtrovat podle jména a čísla kontaktu. V případě, že není hledání jména úspěšné, 
zkuste hledání bez diakritiky.  
 

 
 
Odeslání SMS zprávy může v závislosti na vytížení ústředny chvíli trvat. Pokud ale 
nelze textovou zprávu z aplikace odeslat, požádejte o nastavení služby administrátora 
Vaší ústředny.  
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3.8 Nápověda aplikace 
Chcete-li použít nápovědu k aplikaci Netstar Assistant, klikněte na menu Nápověda 
na hlavní liště a ta se Vám zobrazí v novém okně s podrobným popisem všech funkcí 
aplikace. Aplikaci tak můžete snadno používat a zároveň nahlížet do nápovědy, pokud 
si nebudete z počátku jisti některými jejími funkcemi.  

 

Pokud chcete ukončit práci s nápovědou stiskněte tlačítko Zavřít nápovědu nebo 
zavřete okno prohlížeče, ve kterém je nápověda spuštěna. 
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3.9 Služby 
Potřebujete-li použít některé ze služeb ústředny a nejste si jisti jejich přístupovými 
kódy, klikněte na menu Přehledy a následně na položku Služby. Zobrazí se Vám 
kompletní přehled dostupných služeb a jejich přístupových kódů. Další možností je 
použít pro volání služeb výpis uvedený níže, který však nemusí být zcela aktuální. 
Tabulka služeb v Assistantu je totiž načítána přímo z ústředny a toto je standartní 
nastavení přístupových kódů služeb. Administrátor ústředny ale může některé kódy 
přenastavit a ty by potom neodpovídaly níže uvedenému seznamu. Je proto lepší řídit 
se vždy plně aktuálním seznamem služeb v Assistantu.  
 

Služby 

Prefix       Název 
*21 Přesměruj uživatele vždy 

*22 Přesměruj uživatele při obsazení 

*23 Přesměruj uživatele při nevyzvednutí 

#20 Zruš všechna přesměrování uživatele 
#21 Zruš přesměrování uživatele vždy 

#22 Zruš přesměrování uživatele při obsazení 

#23 Zruš přesměrování uživatele při nevyzvednutí 

** Převezmi ze stanice   

## Převezmi z uživatele   

#* Převezmi ze skupiny   

*# Převezmi z mé skupiny   

*50 Nastav budík 
 

#50 Zruš budík 
 

*8# DTMF do CTI   

*55 Zvoň při volání na uživatele 
 

#55 Nezvoň při volání na uživatele 
 

*66 Přihlášení stanice   

#66 Odhlášení stanice   

*67 Přihlášení stanice jako host   

*70 Změna pinu 
 

*71 Soukromý hovor z mé stanice   

*72 Soukromý hovor   
*73 Hovor na zakázku   
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Prefix       Název 
*42 Zaparkuj   
#42 Odparkuj   

*1# Konference   

*64 Přihlášení stanice ke svazku 
 

#64 Odhlášení stanice ze svazku 
 

#30 Zrušení všech přesměrování do voicemailu 
 

*31 Nastavení nepodmíněného přesměrování do voicemailu 
 

#31 Zrušení nepodmíněného přesměrování do voicemailu 
 

*32 Nastavení přesměrování při obsazení do voicemailu 
 

#32 Zrušení přesměrování při obsazení do voicemailu 
 

*33 Nastavení přesměrování při nevyzvednutí do voicemailu 
 

#33 Zrušení přesměrování při nevyzvednutí do voicemailu 
 

*65 Přihlášení uživatele ke svazku 
 

#65 Odhlášení uživatele ze svazku 
 

*35 Nahrání uvítací zprávy voicemailu   

#35 Smazání uvítací zprávy voicemailu 
 

*36 Přehrání uvítací zprávy voicemailu   

*9# Napojení do hovoru   

*60 Aktivace profilu 
 

#60 Deaktivace profilu   

*61 Nastavit prezenční text 
 

*11 Přesměruj uživatele vždy 
 

*12 Přesměruj uživatele při obsazení 
 

*13 Přesměruj uživatele při nevyzvednutí 
 

#10 Zruš všechna přesměrování uživatele 
 

#11 Zruš přesměrování uživatele vždy 
 

#12 Zruš přesměrování uživatele při obsazení 
 

#13 Zruš přesměrování uživatele při nevyzvednutí 
 

*51 Nastavit čas   

*52 Nastavit datum   

*56 Nahrát uživatelský progres tón   

#56 Přehrát uživatelský progres tón   

*57 Smazat uživatelský progres tón   

*0# Přidat do konference   
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Prefix       Název 
*2# Zavolat do konferenční místnosti   
*43 Povolit CLIR 

 
#43 Zakázat CLIR 
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3.10 Přesměrování hovoru 
Pokud potřebujete přesměrovat hovory některé z Vašich stanic jinam, klikněte na 
menu Uživatelská nastavení a následně na stránce Změna parametrů uživatele 
stiskněte tlačítko Přesměrování. Tlačítko se nachází ve spodní části obrazovky. Po 
kliknutí na tlačítko se Vám zobrazí konfigurační okno, které umožní nastavení 
přesměrování na cílovou destinaci nebo do schránky hlasové pošty. Umožňuje také 
nastavení délky časového intervalu u přesměrování při nevyzvednutí. Pro uložení 
parametrů je potřeba po konfiguraci stisknout tlačítko Změnit. 

 
Vždy na - Přesměrováno vždy - Parametr nastavuje přesměrování příchozích hovorů s 
nejvyšší prioritou. Každý příchozí hovor je přesměrován bez ohledu na nastavení 
ostatních typů přesměrování této podzáložky. 
Při obsazení na - Přesměrování při chybě nebo obsazení - Parametr nastavuje 
přesměrování při obsazení uživatele a nebo v případě, že je směrování na tuto stanici 
ukončeno s chybou. 
Při nevyzvednutí na - Přesměrování při žádné odpovědi - Parametr určuje 
přesměrování příchozího hovoru v případě, že uživatel tento hovor nepřijímá. 
Časový limit [ms] - Parametr určuje časový limit, po jehož vypršení je příchozí hovor 
přesměrován na zvolenou destinaci.  
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Pozor! 

n Přesměrování do Hlasové pošty má menší prioritu nežli klasické 
přesměrování. V případě, že nastavíte přesměrování do Hlasové pošty a 
potom klasické přesměrování, přesměrování do Hlasové pošty se nezruší. 
Pouze se neuplatní. Po deaktivaci standardního přesměrování se opět 
nastaví přesměrování do Hlasové pošty  

 
Pozor! 

n Dále platí, že pokud má stanice A přesměrováno na stanici B, může 
stanice B na stanici A volat, aniž by byla přesměrována. Tato vlastnost 
přesměrování je označována jako Boss-secretary. 
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3.11 Vyzváněcí tóny 
Chcete-li změnit vyzváněcí tón na některém z Vašich telefonů nebo například 
identifikovat volání konkrétního uživatele zvláštním zvoněním, klikněte na menu 
Uživatelská nastavení a následně na položku Vyzváněcí tóny. Při prvním vstupu budete 
upozorněni, že v databázi není žádná položka a v pravé dolní části obrazovky uvidíte 
tlačítko Přidat vyzváněcí tón. S jeho pomocí zobrazíte následující okno, kde již 
nastavíte konkrétní vyzvánění přiřazením k určité události (volá konkrétní číslo, 
stanice, uživatel,...). Tón nastavený tímto pravidlem se aplikuje na všechny stanice 
uživatele!  

Pro nastavení zvonění konkrétní stanice můžete použít menu Telefony a následně v 
záložce Zvonění zvolit požadovanou vyzváněcí melodii.  
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4 
 

 

4. Nastavení 
parametrů 
telefonu 

 

 

 

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete: 

n Nastavení tlačítek telefonu 2N StarPoint 

n Nastavení rozšiřujícího modulu tlačítek telefonu 2N StarPoint 

n Nastavení tlačítek telefonu 2N OpenStage 

n Nastavení rozšiřujícího modulu tlačítek telefonu 2N OpenStage 

n Nastavení parametrů digitálních systémových terminálů 

n Nastavení parametrů ostatních terminálů 
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4.1 Nastavení tlačítek telefonu 2N StarPoint 
Pro změnu funkce jednotlivých tlačítek systémových telefonů 2N StarPoint klikněte 
na menu Telefony a následně vyberte požadovanou stanici. Zobrazí se Vám následující 
menu. 

 
Po kliknutí na konfigurovatelné tlačítko se otevře nové okno, ve kterém můžete 
přiřadit tlačítku jeho funkci. 
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Po kliknutí na tlačítko Změnit dojde k uložení nastavení. Tlačítko Původní slouží k 
vrácení změn, pokud nastavení nebylo ještě uloženo. 
 
Pro usnadnění disponuje menu možností kopírovat tlačítka, parametry či obojí do 
dalších telefonů daného uživatele nebo jiného uživatele ústředny 2N NetStar, či ve 
směru opačném. Po kliknutí na jednu z možností se otevře následující okno (či 
podobné, v závislosti na volbě).  
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Pozor! 

n Pro možnost kopírování tlačítek a parametrů mezi telefony ústředny 2N 
NetStar musí mít uživatel nastavenu dostatečnou úroveň oprávnění. 

Po nastavení všech požadovaných tlačítek telefonu je možné vytisknout label s 
popisem tlačítek pomocí volby Připravit k tisku. Po kliknutí na uvedené tlačítko se 
automaticky vygeneruje PDF dokument s labelem, který je možné vytisknout či uložit. 
Vystřižený label je možné vložit pod slide na telefonu.  
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4.2 Nastavení rozšiřujícího modulu tlačítek 
telefonu 2N StarPoint 

Pro změnu funkce jednotlivých tlačítek rozšiřujícího modulu systémových telefonů 2N 
StarPoint klikněte na menu Telefony a následně vyberte požadovanou stanici. Po 
kliknutí na záložku Modul tlačítek se zobrazí následující menu. 
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4.3 Nastavení tlačítek telefonu 2N 
OpenStage 

Pro změnu funkce jednotlivých tlačítek systémových telefonů 2N OpenStage klikněte 
na menu Telefony a následně vyberte požadovanou stanici. Zobrazí se Vám následující 
menu. 
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4.4 Nastavení rozšiřujícího modulu tlačítek 
telefonu 2N OpenStage 

Pro změnu funkce jednotlivých tlačítek rozšiřujícího modulu systémových telefonů 2N 
OpenStage klikněte na menu Telefony a následně vyberte požadovanou stanici. Po 
kliknutí na záložku Modul tlačítek se zobrazí následující menu. 
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4.5 Nastavení parametrů digitálních 
systémových terminálů 

Pro nastavení jednotlivých parametrů systémových telefonů klikněte na menu Telefony 
a následně vyberte požadovanou stanici. Zobrazí se Vám následující menu s pěti 
záložkami.  

Základní 

 

Stanice aktivní – Volbou lze označit, zda je zvolená stanice aktivní či nikoliv. 
Neaktivní stanice je pro ostatní uživatele nedostupná (při volání na ni je hovor 
ukončen), ale sama hovory sestavovat může.  

Mobility Extension – Volbou se nastavuje vyzvánění stanice v případě, že je hovor 
směrován na uživatele této stanice. Pokud není volba zaškrtnuta, potom není při 
volání na uživatele tato stanice vyzváněna. Hovor je na tuto stanici směrován pouze 
tehdy, je-li volání směrováno přímo na stanici a nikoliv na uživatele. 

Povolit CLIR – Parametr slouží k potlačení identifikace volajícího. Nastavení lze pro 
danou stanici měnit také službou nebo lze funkci nastavit pod programovatelné 
tlačítko systémového telefonu. 

Budík – Funkce umožňuje nastavit službu buzení pro konkrétní stanici uživatele. Po 
kliknutí na Nastav budík se zobrazí okno, ve kterém lze nastavit datum, čas a 
konkrétní stanici uživatele, na kterou bude z ústředny 2N NetStar směrován hovor, 
pokud nastane čas buzení. Nebude-li příchozí hovor napoprvé vyzvednut, je volání 
ještě 2x opakováno. Nastavené buzení lze volbou Zruš budík deaktivovat.  
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 Pokud má uživatel nastavenu dostatečnou úroveň oprávnění, může nastavovat budík i 
jiným uživatelům ústředny 2N NetStar. 

Zvonění 

Standardní vyzváněcí melodie – Nastavuje vyzváněcí melodii telefonu.  

Melodie zprávy – Nastavuje vyzváněcí tón při přijetí zprávy. 
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Melodie interkomu – Nastavuje vyzváněcí tón při příchozím hovoru přes interkom.  
 
 

Hlasitost 

Hlasitost kláves – Nastavuje hlasitost stisknuté klávesy telefonu ve sluchátku nebo    
handsfree.  

Hlasitost sluchátka – Nastavuje hlasitost ve sluchátku. 

Hlasitost handsfree – Nastavuje hlasitost odposlechu nebo handsfree. 

Hlasitost vyzvánění – Nastavuje hlasitost vyzvánění.  

Display 
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LCD kontrast – Nastavuje kontrast displeje telefonu.  

Formát času – Nastavuje formát zobrazovaného času na displeji telefonu na 
čtyřiadvacetihodinový nebo dvanáctihodinový. 

Editační prodleva – Nastavuje rychlost přechodu na další znak při zadávání textu 
přes systémový telefon.  
 

Zobrazení 

Typ zobrazení historie hovorů – Nastavuje různý formát zobrazování záznamů o 
hovorech.  

Typ zobrazení telefonních seznamů – Nastavuje různý formát zobrazování 
telefonního seznamu. 

Typ zobrazení zpráv – Nastavuje různý způsob zobrazování informací o přijatých 
zprávách. 

Zobrazená informace v klidu – Nastavuje informaci zobrazovanou na spodním 
řádku displeje systémového telefonu v klidu. 

Zobrazená informace při příchozím hovoru – Nastavuje informaci zobrazovanou 
na horním řádku displeje systémového telefonu při vyzvánění.  

 Uložení nastavených parametrů systémového telefonu se provede kliknutím na Zapsat 
parametry telefonu. 
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4.6 Nastavení parametrů ostatních terminálů 
Pro ostatní telefony, které lze připojit k ústředně 2N NetStar se nabízejí pouze 
omezené možnosti nastavení parametrů. Toto nastavení najdete v menu Telefony, kde 
následně vyberte požadovanou stanici. V závislosti na typu telefonu se Vám zobrazí 
následující menu s jednou nebo dvěmi záložkami.  

Základní 
Tato záložka se zobrazuje u všech ostatní typů telefonů (IP, analogový, ISDN a GSM). 

 

Stanice aktivní – Volbou lze označit, zda je zvolená stanice aktivní či nikoliv. 
Neaktivní stanice je pro ostatní uživatele nedostupná (při volání na ni je hovor 
ukončen), ale sama hovory sestavovat může.  

Mobility Extension – Volbou se nastavuje vyzvánění stanice v případě, že je hovor 
směrován na uživatele této stanice. Pokud není volba zaškrtnuta, potom není při 
volání na uživatele tato stanice vyzváněna. Hovor je na tuto stanici směrován pouze 
tehdy, je-li volání směrováno přímo na stanici a nikoliv na uživatele. 

Povolit CLIR – Parametr slouží k potlačení identifikace volajícího. Nastavení lze pro 
danou stanici měnit také službou nebo lze funkci nastavit pod programovatelné 
tlačítko systémového telefonu. 

Budík – Funkce umožňuje nastavit službu buzení pro konkrétní stanici uživatele. Po 
kliknutí na Nastav budík se zobrazí okno, ve kterém lze nastavit datum, čas a 
konkrétní stanici uživatele, na kterou bude z ústředny 2N NetStar směrován hovor, 
pokud nastane čas buzení. Nebude-li příchozí hovor napoprvé vyzvednut, je volání 
ještě 2x opakováno. Nastavené buzení lze volbou Zruš budík deaktivovat.  
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 Pokud má uživatel nastavenu dostatečnou úroveň oprávnění, může nastavovat budík i 
jiným uživatelům ústředny 2N NetStar. 

Zvonění 
Tato druhá záložka se zobrazuje pouze analogového telefonu. 
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Standardní vyzváněcí melodie  
Nastavuje vyzváněcí melodii telefonu. Ostatní zobrazené parametry se u nastavení 
analogového telefonu neuplatní.  

 Uložení nastavených parametrů systémového telefonu se provede kliknutím na Zapsat 
parametry telefonu. 



 0 
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Potřebujete-li poslat SMS zprávu a nebo si přečíst zprávu přijatou na některou 

z Vašich stanic, klikněte na menu Přehledy a následně na položku SMS zprávy. 
Zobrazí se Vám následující přehled přijatých textových zpráv. Novou zprávu můžete 
poslat prostřednictvím tlačítka Poslat SMS v pravém dolním rohu.  Dále můžete na 
textovou zprávu odpovědět prostřednictvím kliknutí na daný řádek, zprávu označit 
jako přečtenou pomocí ikony propisovací tužky a nebo ji zcela odstranit kliknutím na 
ikonu gumy.  

 
 Zvolíte-li odesílání zprávy nebo odpověď na zprávu (liší se jen v předem 
vyplněném telefonním čísle příjemce), zobrazí se Vám následující okno.  

 
Telefonní číslo je buďto již vyplněno, nebo jej můžete vložit ručně či pomocí 

telefonního seznamu, který je k dispozici po kliknutí na link umístěný vedle okénka pro 
telefonní číslo.  Okno tohoto telefonního seznamu je zobrazeno níže. Při větším počtu 
položek seznamu lze využít vyhledávání, které je dostupné pod klasickými 
klávesovými zkratkami Ctrl+F. 

 



 0 
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 Pokud nelze textovou zprávu z aplikace odeslat, požádejte o nastavení služby  
administrátora Vaší ústředny.  
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4.7 Nápověda aplikace 
Chcete-li použít nápovědu k aplikaci Netstar Assistant, klikněte na menu 

Nápověda na hlavní liště a ta se Vám zobrazí v novém okně s podrobným popisem 
všech funkcí aplikace. Aplikaci tak můžete snadno používat a zároveň nahlížet do 
nápovědy, pokud si nebudete z počátku jisti některými jejími funkcemi. 
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4.8 Služby 
Potřebujete-li použít některé ze služeb ústředny a nejste si jisti jejich 

přístupovými kódy, klikněte na menu Přehledy a následně na položku Služby. 
Zobrazí se Vám kompletní přehled dostupných služeb a jejich přístupových kódů. Další 
možností je použít pro volání služeb výpis uvedený níže, který však nemusí být zcela 
aktuální.  
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5 
 

 

5. Tray ikona 
 

 

 

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete: 

n Spouštěcí ikona - instalace 

n Použití tray ikony 

n Funkce tray ikony 
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5.1 Spouštěcí ikona – instalace 
Ve všech základních menu je k dispozici volba označená jako Spouštěcí ikona 
(umístěna pod volbou Domovská stránka). Tato položka slouží ke stažení a 
nainstalování programu pro snadné spouštění aplikace 2N Netstar Assistant.  
 

 

 

Po kliknutí na tuto položku se dostanete na stránku pro stažení samotného programu, 
doplněnou o nápovědu jeho základního nastavení. Po přečtení tohoto návodu stiskněte 
tlačítko Stáhnout spouštěcí ikonu v pravém dolním rohu. Zobrazí se následující okno 
(nebo podobné v závislosti na Vašem internetovém prohlížeči).  
 

 

 

Instalaci programu je možné provést přímo, ale doporučujeme instalační soubor 
nejprve uložit na disk Vašeho počítače. Uložený soubor následně otevřete, čímž se 
spustí průvodce instalací. 
V závislosti na nastavení Vašeho počítače se můžete také setkat s oknem zabezpečení 
systému. Nemusíte se obávat a můžete stisknout tlačítko Spustit. Teprve teď bude 
spuštěn samotný průvodce instalací. Jako první se Vám nabízí volba jazyka průvodce 
instalací, která nijak nesouvisí s nastavením jazyka samotné aplikace 2N Netstar 
Assistant. 
Dále je vhodné v následujícím okně překontrolovat verzi Netstar Assistanta. Musí být 
shodná s verzí firmware ve Vaší ústředně, jinak nebudete schopni se k ní 
prostřednictvím aplikace připojit. Tyto údaje Vám případně sdělí administrátor Vaší 
ústředny. Instalační průvodce bude vyžadovat souhlas s podmínkami licenční smlouvy. 
Po přečtení podmínek označte, prosím, položku Souhlasím... a stiskněte tlačítko Další. 
V následující obrazovce bude po Vás průvodce požadovat vyplnění osobních údajů. Ve 
většině případů jsou tyto předem vyplněny a proto stačí pokračovat přes tlačítko Další. 
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Nejdůležitějším krokem je správné nastavení adresy Vaší ústředny, na které je 
spuštěna aplikace Netstar Assistant, a dalších parametrů Vašeho účtu. Jde o 
přihlašovací jméno a heslo, tak jak jej obvykle zadáváte pro přihlášení do webového 

rozhraní Assistentu. Viz následující obrázek.  
 
 

 

 
 

Pro ovládání stanice přes tray ikonu a zobrazování identifikace příchozího volání je 
potřeba zadat číslo Vaší stanice, kterou chcete sledovat. Bez nastavení čísla stanice 
nebude tray ikona zobrazovat informace o stavu linky. Na obrázku na následující 
stránce je také okénko pro doplnění domény. Tento parametr vyplňte pouze v případě 
použití přihlašování pomocí Active Directory. V opačném případě ponechte okénko 
nevyplněné.  
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V dalším kroku budete vyzváni k zadání IP adresy nebo DNS jména 2N NetStar 
Assistant Serveru. Prosím zadejte adresu Assistant Serveru (např: 192.168.1.200 
nebo assistant.firma.cz apod.) v případě, že používáte 2N Netstar Assistant Server a 
pokračujte stiskem tlačítka Další. Zda je potřeba vyplnit tento údaj Vám sdělí správce 
ústředny. 
Dále budete dotázáni zda se mají posílat Keep Alive pakety. Pokud máte pokyny od 
správce ústředny, změňte následující údaj. V opačném případě ponechejte tak jak je a 
pokračujte stiskem tlačítka Další. Instalátor se Vás v následujících krocích dotáže do 
jakého umístění na disku si přejete 2N NetStar Assistant Server nainstalovat.  

 
Pozor!  

n Instalace vyžaduje nejméně 2,8 MB volného místa na disku. 

Vyzve Vás ke zvolení cesty, kam má umístit zástupce aplikace v nabídce Start a zda 
má umístit zástupce na plochu. Nyní je instalátor připraven nainstalovat 2N NetStar 
Assistant Server. Zobrazí přehled nastavených parametrů. 
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Pečlivě si překontrolujte nastavené parametry! V případě, že jste objevili chybu vraťte 
se do okna, ve kterém k chybě došlo, tlačítkem Zpět. Pokud všechny nastavené 
parametry souhlasí pokračujte stiskem tlačítka Instalovat. Instalační program nyní 
nainstaluje 2N NetStar Assistant Server.  

 Pokud bude třeba později změnit nastavení Tray ikony, je možné změnit 
všechny parametry přímo v aplikaci pomocí menu nastavení 

Po instalaci se objeví na hlavním panelu ikona, kterou lze spouštět aplikaci Netstar 
Assistant, bez nutnosti zadávat IP adresu do Vašeho webového prohlížeče. Spuštění se 
provede kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu.  
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5.2 Použití tray ikony 
Spuštění aplikace 2N NETSTAR Assistant se provede kliknutím levého tlačítka myši 
na ikonu umístěnou na hlavním panelu v blízkosti hodin.  
 
 

 

 

 
Volání, nastavení a další možnosti aplikace jsou přístupné přes kontextové menu, 
které lze vyvolat kliknutím pravého tlačítka myši na ikonu.  
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 Pokud není tray ikona na hlavním panelu zobrazena, je možné, že je skryta (je-li tato 
možnost nastavena u Vašeho operačního systému) a nebo není aplikace spuštěna. 
Spuštění aplikace lze provést přes nabídku programů v menu Start či z plochy, v 
závislosti na nastavení při instalaci, pomocí zástupce aplikace.  
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5.3 Funkce tray ikony 

Zobrazení čísla volajícího  
Při příchozím hovoru se Vám zobrazí číslo volajícího a v případě uživatele 
registrovaného v ústředně i jeho jméno. Pro funkci je nutné nastavit číslo ovládané 
stanice(viz. kapitola 5.1.). 

 

Zobrazení zmeškaného hovoru 
Pokud máte zmeškaný hovor, informuje Vás o tom tray ikona zprávou. Pro snazší 
vyřízení zmeškaného hovoru můžete spustit Assistanta nebo přímo zavolat. 

 

Volání pomocí Tray ikony 
Pokud zvolíte možnost přímého volání, zobrazí se Vám následující nabídka s předem 
vyplněným číslem stanice, jejíž hovor jste zmeškali. Můžete také zavolat na jiné číslo 
prostřednictvím telefonního seznamu nebo prostého vepsání čísla do okénka. Stejné 
okno se zobrazí pokud kliknete na tray ikonu pravým tlačítkem a vyberete možnost 
Volat. 
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 Po stisknutí tlačítka Volat je krátce prozvoněn Váš telefonní aparát (telefony 2N 
StarPoint jsou přepnuty automaticky do režimu handsfree) a následně je provedeno 
spojení k zadané stanici. V případě, že vlastníte analogový nebo IP telefon je nutné 
tento terminál vyzvednout. Teprve až po vyzvednutí se začne sestavovat hovor na 
zvolené číslo. 

Odeslání SMS zprávy 
Chcete-li odeslat SMS zprávu pomocí tray ikony, klikněte pravým tlačítkem myši na 
tray ikonu v hlavním panelu. Zobrazí se Vám menu, ve kterém zvolíte možnost odeslat 
SMS. Nyní se Vám otevře okno pro odeslání SMS. V něm si podobně jako u volání 
vyberte příjemce zprávy. Napište text. Může být použita diakritika a stiskněte odeslat. 
Odeslání SMS zprávy může v závislosti na vytížení systému chvíli trvat. 
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Změna osobního profilu 
Osobní profil změníte tak, že po kliknutí pravým tlačítkem na tray ikonu zvolíte 
možnost Uživatelské profily. Otevře se nové okno ve kterém je aktuální seznam Vašich 
profilů. Profily není možné vytvářet ale pouze přepínat. 

 

 
Pozor! 

n Pokud máte nastaveno automatické přepínání profilů podle časových 
podmínek, toto nastavení se zruší a bude nutno jej opětovně aktivovat 
pomocí Assistantu. 
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6. Rozšířené 
nastavení 

 

 

 

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete: 

n Co naleznete v sekci rozšířené nastavení 

n Administrace aplikace Assistant 

n Login Admin 

n Administrace pomocí Assistentu 

n Uživatelská nastavení 

n Správa uživatelů 

n Správa konfigurace  

n Hotel 

n Operátor 

n Operátor – svazky 

n Konferenční místnosti 

n Nahrávání hovorů 

n Nastavení Tray ikony 
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6.1 Co naleznete v sekci rozšířené nastavení 
V této části manuálu naleznete informace týkající se administrace ústředny a 
nadstandartních licencovaných vlastností NetStar Assistantu. V první části je popsána 
samotná administrace Assistantu. Dále pak jakým způsobem používat Assistant ke 
správě Vaší ústředny a nakonec jsou popsány licencované služby a jejich používání. 
Nakonec se seznámíte s pokročilým nastavením Tray ikony. 
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6.2 Administrace aplikace Assistant 
Vše co je zmíněno v této kapitole se týká programovacího nástroje Vaší ústředny 2N 
NetStar. Interní webový server se aktivuje v menu Síť / Nastavení služeb / Systémové 
služby. Zde můžete povolit nebo zakázat interní server služby assistant.  

 
 
Základní nastavení aplikace assistant naleznete v menu Globální data / Assistant / 
Nastavení administrace.  

 

Potvrzovat mazání - Volbou lze povolit potvrzování mazání záznamů v historii 
hovorů. Pokud je volba zaškrtnuta, je před smazáním záznamu uživatel vyzván 
dialogem k potvrzení operace. 
Výchozí jazyk - Volbou se nastavuje výchozí jazyk aplikace. Zatím je k dispozici 
čeština, angličtina a finština. 
Adresář obrázků - Volbou se nastavuje použití jedné z předdefinovaných sad 
obrázků aplikace.  
Název souboru CSS stylu - Volbou se nastavuje CSS styl, který bude v aplikaci 
použit. 
Maximální doba uživatelské relace [min] - Parametrem se nastavuje doba, po 
které bude nečinný uživatel odhlášen.  
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Pozor! 

n V případě, že používáte 2N NetStar Assistant Server dbejte na to, aby se 
instalace serveru shodovala s CSS stylem. V opačném případě může 
docházet k chybám zobrazení webového rozhraní aplikace. Chybu 
neuděláte pokud dodržíte základní pravidlo.  

n Standardní Assistant server používejte pro zobrazení Standard a Funny. 
n Pro vzhled vytvořený na zakázku používejte instalaci dodanou speciálně 

pro Vás. 

Tímto nastavením specifikujete globální chování Assistentu. Jestliže chcete stejné 
parametry nastavit jen některým uživatelům použijte stejné menu, které se ale 
nachází v parametrech uživatele. Menu Uživatelé / Uživatelé a skupiny / Skupina / 
Uživatel / Assistant. V tomto menu založte individuální nastavení a následně můžete 
specifikovat paramery Assistantu, které se budou týkat pouze tohoto uživatele. 
V menu Globální data / Assistant / Uživatelské relace naleznete přehled všech 
aktuálně připojených uživatelů aplikace. Význam sloupců přehledu je následující: 
Přihlašovací jméno - Uvádí uživatele, kterému odpovídá daná relace. 
ID relace - Uvádí identifikaci uživatelské relace v rámci databáze. 
Čas posledního přístupu - Uvádí čas poslední aktivity uživatele v rámci této relace.  

Posledním důležitým menu jsou Uživatelská práva. Aby bylo možné využívat 
Assistantu je nutné aby byly vytvořeny uživatelské loginy. K loginu je potřeba přiřadit 
také roli. Jednotlivé role se od sebe liší určitou úrovňí oprávnění. Vybírat lze z 
následujících: 
      Zástupce administrátora – Představuje login se všemi právy s výjimkou práv 
Delegovat loginy a Managovat vlastní skupinu. 
      SUPER – Představuje login, který je z hlediska práv shodný s administrátorským 
loginem. 
      Zástupce SUPERa – Představuje login se stejnými právy, jako má zástupce 
administrátora. 
      Vedoucí – Login typu vedoucí je určen uživateli, který potřebuje mít možnost 
spravovat loginy všech ostatních uživatelů v rámci své skupiny. Proto má práva 
delegovat a managovat vlastní skupinu. 
      Zástupce vedoucího – Login tohoto typu umožňuje uživateli managovat vlastní 
skupinu. 
      Uživatel – Představuje obecný uživatelský login. 
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Po zvolení konkrétního uživatele je v pravé části záložky Assistant zobrazen přehled 
všech uživatelů skupiny, do které náležejí, i s nastavenými právy pro aplikaci 
Assistant. Souhrnného pohledu lze využít při nastavování obdobných práv v rámci 
skupiny uživatelů. Tabulka práv je rozdělena do několika sekcí.  

Správa uživatelů – Umožňuje prohlížet a měnit nastavení jiných uživatelů. 

Správa telefonních seznamů – Umožňuje prohlížet a měnit telefonní seznamy 
jiných uživatelů. 

Správa historie hovorů – Umožňuje prohlížet historii hovorů jiných uživatelů. 

Správa telefonů – Umožňuje prohlížet a měnit nastavení telefonů jiných uživatelů. 

Správa stanic – Umožňuje prohlížet a měnit nastavení stanic jiných uživatelů. 

Správa globální konfigurace – Umožňuje prohlížet a měnit nastavení globální 
konfigurace. 

Správa operátora – Umožňuje prohlížet a měnit nastavení operátora. 

Správa budíků – Umožňuje prohlížet a měnit nastavení budíků. 

Správa SMS – Umožňuje prohlížet a spravovat SMS zprávy jiných uživatelů. 

Správa konferenčních místností – Umožňuje prohlížet a spravovat konferenční 
místnosti. 

Pohled hotel – Umožňuje prohlížet a spravovat budíky a nouzové poplachy v rámci 
hotelové struktury. 

Nahrané hovory – Umožňuje prohlížet a spravovat nahrané hovory uživatele. 
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6.3 Login Admin 
Login Admin je zvláštním loginem do Assistantu. V programovacím nástroji se mu 
nedají přiřadit žádná práva. Tento login má automaticky nejvyšší oprávnění. Tento 
login se nedá odstranit. Přihlašovací údaje administrátora jsou stejné jako pro 
přihlašování programovacího nástroje k ústředně. Jde o zvláštní administrátorský 
login. Spouští se v angličtině a k dispozici má tato menu.  
 
Uživatelská nastavení - kapitola 6.05 
Telefony - kapitola 4 
Konfigurace - kapitola 6.07 
Nápověda - kapitola 3.08 
Admin - zobrazuje aktuálně přihlášeného uživatele 
Odhlásit - slouží pro ukončení práce s Assistantem 
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6.4 Administrace pomocí Assistentu 
Pomocí 2N Netstar Assistant se dá nastavovat a jednoduše spravovat většinu 
uživatelských funkcí. Je jasné, že se při konfiguraci neobejdete bez administrátora 
ústředny ale velká většina uživatelského nastavení lze delegovat na jiné uživatele. Tito 
uživatelé musejí mít nastavený login role Super, Vedoucí nebo Zástupce admina a 
nastavena uživatelská práva podle toho co chcete aby spravovali. Menu uživatelských 
nastavení, ve kterých je možno tyto změny provádět naleznete v následujících 
kapitolách. Pro demonstraci je použit Login uživatele "novy" s rolí Vedoucí a plnými 
právy do Assistantu. 
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6.5 Uživatelská nastavení 
Stránka Uživatelská nastavení může vypadat v závislosti na nastavení práv jinak. 
Maximální možné zobrazení položek naleznete na obrázku níže. Nyní si vysvětlíme co 
které položky znamenají. Do tohoto menu se dostanete přes Uživatelská nastavení / 
Seznam uživatelů / Vyberte daného uživatele a stiskněte edit.  
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• Skupina - Tímto parametrem specifikujete příslušnost uživatele k dané 
skupině ústředny. 

• Přihlašovací jméno - Zobrazuje aktuální login uživatele. 
• Uživatel - Parametr mění jméno uživatele. Po jeho změně se bude tento 

uživatel identifikovat na systémových telefonech již pod novým jménem. 
• Alias - Parametr je využíván externími aplikacemi připojenými přes Application 

server. Alias v ústředně odpovídá uživatelskému jménu v Active Directory. Na 
základě aliasu a e-mailu se v exchange serveru kontroluje identita uživatelů, 
kterým mohou být následně například přepínány profily na základě událostí v 
kalendáři. Bližší informace naleznete v manuálu k aplikaci Application server. 

• Stav - Umožňuje uživateli nastavit jeden z předdefinovaných stavů, který je 
následně využíván spolupracujícími aplikacemi pro určení stavu uživatele. 
Předdefinované stavy odpovídají klasickým stavům z aplikací pro instant 
messaging. 

• Jazyk - Volbou lze definovat výchozí jazyk Assistanta pro daného uživatele. 
• Výchozí stránka - Volbou lze nastavit výchozí stránku, která bude uživateli 

zobrazena po spuštění Assistanta. 
• Adresář obrázků - Volbou lze definovat sadu obrázků použitou v rámci 

Assistanta. 
• Jméno souboru CSS stylu - Volbou lze definovat vzhled Assistanta. 
• Zpráva při volání na uživatele - Do pole se nastavuje text, který je 

zobrazován volajícím na jejich systémových telefonech, pokud volají na 
některou ze stanic uživatele, který má tento text nastaven. 

• E-mail - V poli se nastavuje elektronická adresa pošty uživatele. Ta slouží k 
přeposílání hlasových zpráv uživatele. Pokud tato položka není vyplněna, nelze 
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používat službu přesměrování do hlasové pošty a následné přeposílání hlasové 
pošty. 

• Uvítací zpráva voicemailu- Parametr nastavuje hlášku, která se bude 
přehrávat volajícímu v případě přesměrování na hlasovou poštu v rámci tohoto 
profilu uživatele. 

• Nahrávání hovorů - Parametrem se definuje, zda budou uživateli hovory 
nahrávány vždy, na požádání nebo bude nahrávání vypnuto. 

• Přesměrování - Bližší informace v kapitole 3.10. 

• Změna Hesla - Bližší informace v kapitole 3.05.  
 

• Správa uživatelů – Umožňuje prohlížet a měnit nastavení jiných uživatelů. 

• Správa telefonních seznamů – Umožňuje prohlížet a měnit telefonní 
seznamy jiných uživatelů. 

• Správa historie hovorů – Umožňuje prohlížet historii hovorů jiných uživatelů. 

• Správa telefonů – Umožňuje prohlížet a měnit nastavení telefonů jiných 
uživatelů. 

• Správa stanic – Umožňuje prohlížet a měnit nastavení stanic jiných uživatelů. 

• Správa globální konfigurace – Umožňuje prohlížet a měnit nastavení 
globální konfigurace. 

• Správa operátora – Umožňuje prohlížet a měnit nastavení operátora. 

• Správa budíků – Umožňuje prohlížet a měnit nastavení budíků. 

• Správa SMS – Umožňuje prohlížet a spravovat SMS zprávy jiných uživatelů. 

• Správa konferenčních místností – Umožňuje prohlížet a spravovat 
konferenční místnosti. 

• Pohled hotel – Umožňuje prohlížet a spravovat budíky a nouzové poplachy v 
rámci hotelové struktury. 

• Nahrané hovory – Umožňuje prohlížet a spravovat nahrané hovory uživatele. 

 

 Dále je možné nastavovat uživatelům jejich práva. V následujícím výčtu si upřesníme 
co která práva znamenají. 
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6.6 Správa uživatelů 
V případě, že máte nastavena uživatelská práva na Správu uživatelů, objeví se Vám v 
menu Uživatelská nastavení jiná struktura. Nebude zde mít jen nastavení svého účtu 
ale budete moci konfigurovat i účty jiných ostatních uživatelů ústředny. K tomu slouží 
několik oken postupně si je popíšeme a vysvětlíme k čemu slouží.  

Uživatelský strom 
   Po kliknutí na Uživatelská nastavení se zobrazí Hierarchie uživatelů a uživatelský 
strom. V tomto okně přehledně vidíte k jaké skupině uživatel patří a jaké má přiřazené 
stanice. Po kliknutí na jakoukoliv položku se zobrazí její nastavení. U skupiny je možné 
změnit její jméno a po kliknutí na stanici se Vám zobrazí její nastavení viz kapitola 4.  

 

 
Kliknutím na uživatele se otevře speciání administrační menu viz obrázek níže. Nazývá 
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se uživatelský panel. V tomto menu můžete jednoduše nastavit základní parametry 
daného účtu. Jako například změnit uživatelské jméno, jazyk, heslo, profil a zapnout 
automatické přepínání profilů.  

 V případě, že uživatel zapomněl heslo můžete mu jej změnit. K tomuto kroku není 
potřeba znát staré heslo ale stačí zadat nové, potvrzení nového hesla a změnu uložit. 
Uživatel se pak může přihlásit s novým heslem.  

Provedené změny vrátíte zpět pomocí tlačítka Původní nebo je uložíte kliknutím na 
Potvrdit změny. Tlačítka Předchozí a Další slouží k přechodu na další uživatele 
ústředny podle toho jak jsou uloženi v databázi. Odkazy v pravé části obrazovky 
potom slouží k rozšířené správě daného účtu. Po kliknutí na tyto odkazy se příslušné 
nastavení otevře pod základním menu. Jako je tomu na obrázku níže. Zde jsou 
zobrazeny telefonní seznamy.  

• Seznam uživatelů - Budete přesměrováni do okna seznam uživatelů. viz níže. 
• Historie hovorů - Otevře historii hovorů daného uživatele. 
• Telefonní seznamy - Umožní spravovat telefonní seznam daného uživatele 
• Vyzváněcí tóny - Umožní nastavovat vyzváněcí tóny uživatele 
• Uživatelská práva - Zobrazí seznam práv, která má daný uživatel přiřazena. 

V případě, že můžete práva přidělovat je umožněno i jejich nastavení 
• Telefony - Zobrazí přehled telefonů uživatele 
• Stanice - Umožní jednoduché nastavení stanic uživatele. Zda je stanice 

aktivní, je povoleno ME a po kliknutí na edit pak kompletní nastavení stanice. 
• Nahrané hovory - Zobrazí přehled nahraných hovorů uživatele. 
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Skupiny uživatelů 
   V okně skupiny uživatelů vidíte všechny skupiny, které jsou ve Vaší ústředně 
nastaveny. U každé skupiny lze editovat její název a telefonní seznam. Je možné 
přidávat ostatní telefonní seznamy vytvořené v ústředně, nebo založit nový obecný 
telefonní seznam.  
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Seznam uživatelů 
   Seznam uživatelú zobrazuje abecedně seřezené všechny uživatele ústředny. U 
každého uživatele je odkaz na nejpoužívanější parametry nastavení. Uživatelský 
panel, vyzváněcí tóny, telefonní seznamy, stanice a stránku uživatelské nastavení, 
která je popsaná v kapitole 6.05. 
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6.7 Správa konfigurace 
V loginu Admin nebo pokud máte právo spravovat globální konfiguraci můžete nalézt 
na hlavní liště záložku Konfigurace. V této záložce naleznete odkazy na následující 
stránky. 

Ústředna  
V této části naleznete informace o SW a HW sestavení ústředny. V SW sestavení je 
mimo jiné uvedena informace o verzi firmwaru ve Vaší ústředně. HW sestavení potom 
zobrazí komponenty, ze kterých je sestavena Vaše ústředna 2N NetStar. 
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Licence  
V tomto okně je k dispozici seznam nainstalovaných licencí. Dále zde můžete ověřit 
platnost instalovaných licencí a zobrazit historii licencí. Tato stránka Vám zobrazí 
historii nahrávání licenčních souborů. Je tak možné jednoduše zjistit kdy byla jaká 
licence přidána. 
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   Nastavení  

V sekci nastavení je k dispozici nastavení administrace Assistentu. Parametry 
nastavované na této stránce se ukládají v Globálních datech ústředny. Podle Kapitoly 
6.02 tohoto manuálu. 

 
   Časové podmínky  

V sekci časové podmínky je zobrazen seznam všech časových podmínek Vaší ústředny 
2N NetStar. Všechny časové podmínky je možné editovat a mazat. Podmínky, které si 
přidali uživatelé jsou označeny jménem uživatele, který podmínku založil, v závorce za 
jejím názvem. 
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6.8 Hotel 
Pohled Hotel je speciální licencovaný pohled na ústřednu. Využívá se hlavně v 
případech, kdy je struktura Vašeho 2N NetStaru konfigurována jako Hotel. Tato volba 
se provádí v inicializačním průvodci při první instalaci ústředny, nebo po provedení 
factory resetu. Je zde vidět přehledné rozložení hotelu podle pater a jednotlivých 
pokojů. Záložka nabízí dvě možnosti pohledu na ústřednu. Zjednodušený pohled a 
Pohled Hotel. Zjednodušený pohled zobrazí jednotlivá podlaží (skupiny) a pokoje 
(stanice). U každého z nich lze vidět a nastavit profil. Tohoto pohledu lze využít 
například k rychlé orientaci recepční, který pokoj je aktuálně volný nebo nastavit 
požadavek na rezervaci či uklizení.  

Dalším možným zobrazením je Pohled hotel. Ten zobrazí podobnou strukturu jen 
rozšířenou o další nastavení. V tomto pohledu sí můžete rozbalovat jednotlivá patra 
(skupiny) tak jak je aktuálně potřebujete a nemusíte stále hledat na stránce. Přičemž 
nejdůležitější ovládací prvek Vyhlášení nouzového poplachu je dostupný neustále pro 
všechny skupiny. 
Tento pohled vidíte na obrázku níže. 
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Nouzový poplach 
V případě, že je nutné zapnout nouzový poplach stačí stisknout tlačítko Nastav 
nouzový poplach a potvrdit jeho nastavení v následujícím okně. 20s po potvrzení se 
začne volat nouzový poplach. NetStar Assistant se už postará, aby se začal vyzvánět 
nouzový poplach na všechny stanice skupiny, nad kterou jste poplach zavolali. 
Timeout 20s je zde proto, aby bylo možné nouzový poplach zrušit, pokud dojde k 
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omylu. Po započetí vyzvánění již nelze poplach deaktivovat. Podmínkou pro ukončení, 
což je stav, kdy proces nouzového poplachu skončí je vyzvednutí všech stanic a 
poslechnutí si přehrávané hlášky. V tomto případě považuje assistant poplach za 
vyřízený. V případě, že volaná stanice nevyzvedne nebo odmítne hovor nouzového 
poplachu bude po nastaveném čase opět vytočena. Toto se opakuje ve stejném 
intervalu jako volání budíku. Třikrát v intervalu tří minut. Poté se na tuto stanici 
přestává volat.  

 

 
Pozor! 

n Nouzový poplach nevolá na neaktivní stanice!  

 
Pozor! 

n Pokud se vypne po aktivaci poplachu ústředna NetStar, například vlivem 
odpojení od elektrické sítě, pokud se tak stalo ještě před započetím 
vyzvánění, NetStar si pamatuje nastavený poplach a vyvolá jej za 40sec 
po naběhnutí ústředny z nouzových zdrojů. Pakliže byl už poplach ve 
stavu vyzvánění, opětovně se nezopakuje. 

Správa stanic 
Jestliže chcete nastavovat parametry stanic na jednotlivých pokojích slouží k tomu 
několik ovládacích prvků. Ty naleznete vždy u příslušného pokoje. Viz obrázek níže. 
Nyní si je blíže popíšeme. 
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Aktivní - Volbou lze označit, zda je zvolená stanice aktivní či nikoliv. Neaktivní stanice 
je pro ostatní uživatele nedostupná (při volání na ni je hovor ukončen), ale sama 
hovory sestavovat může. 
Jazyk - Nastavuje jazyk pro systémové telefony StarPoint. 
Nastav budík - Tlačítkem se nastavuje služba buzení pro příslušnou stanici. Po 
kliknutí na tlačítko se otevře okno, ve kterém je možné specifikovat parametry budíku.  
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6.9 Operátor 
Záložka operátor je licencována a zobrazí se Vám až ve chvíli kdy máte nastaveny 
patřičná práva. Tato záložka je rozdělena do tří sekcí. Pro správu operátora jsou 
důležité Stavy stanic a Operátorské stanice. Svazky se budeme zabývat v následující 
kapitole.  

Operátorské stanice 
V tomto menu si můžete specifikovat, které ze stanic budou operátorské. To znamená 
budou pomocí assistenta sledovány a hovory, které na ně budou přicházet bude 
možné pomocí assistenta obsluhovat. Tyto stanice mohou být až 2. Na těchto stanicích 
by měla být aktivní fronta. Pokud ji aktivní nemáte, požádejte o nastavení Vašeho 
administrátora ústředny.  

Stavy stanic 
Pokud vstupujete poprvé do menu stavy stanic, provděpodobně zde žádné nastavené 
stanice nebudou. Je proto potřeba přidat si skupinu monitorovaných stanic. To uděláte 
kliknutím na tlačítko Přidat si skupinu monitorovaných stanic. Zadejte název skupiny a 
stiskněte tlačítko Přidat. Nově přidanou skupinu můžete zobrazit editovat její název 
nebo smazat. 
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Nyní si zobrazte skupinu monitorovaných stanic. Zobrazí se Vám že v databázi není 
žádná položka. Klikněte na tlačítko přidat monitorovanou stanici. V otevřeném okně 
určete skupinu, do které bude monitorovaná stanice patřit, vyberte stanici a můžete 
vepsat i poznámku. Poté stiskněte přidat. Stanice se objeví v okně monitorované 
stanice. Můžete jí smazat nebo upravit.  

 

 
V okně je také volba Autorefresh. Po její aktivaci se Vám budou aktualizovat stavy 
jednotlivých stanic automaticky. Minimální nastavitelná hodnota je 10s. Po každém 
novém vstupu do menu bude nutné autorefresh opět aktivovat.  

Práce s operátorem 
Když budete mít nyní příchozí hovor na operátorskou stanici, zobrazí se Vám v levé 
části menu fronta hovorů. Pokud máte systémový telefon s handsfree můžete hovory 
vyzvedávat pomocí zeleného sluchátka u fronty hovorů. Hovor můžete odmítnout nebo 
zavěsit červeným sluchátkem. Další možností je hovor přepojit. Označíte si hovor 
zaškrtávátkem a zvolíte některou ze sledovaných stanic. V novém okně se otevře 
dotaz, zdali si přejete opravdu přepojit, potvrďte a hovor bude přepojen.  
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V pravé části okna je potom vidět přehledný seznam stanic. Jednotlivé stavy jsou od 
sebe odlišeny barevně a u každé je i textový popisek aktuálního stavu. Takže vždycky 
přesně víte, které stanice jsou zaneprázdněny. Pokud máte v ústředně povolenou 
frontu hovorů, budou se Vám u operátorské stanice zobrazovat i hovory z fronty. U 
každého hovoru je potom šipka, kterou ho můžete v rámci fronty upřednostnit před 
ostatními. Viz obrázek výše. 



Operátor – svazky 6.10 

 

92 
 

6.10 Operátor – svazky 
Svazek je routovací objekt, který umožňuje směrovat příchozí hovor na jeden 
(všechny) z objektů, uvedených v rámci jeho podmnožiny objektů. Výběr objektu, na 
který bude hovor směrován v rámci svazku, je dán zvolenou strategií. Pokud je daný 
routovací objekt obsazen, nemusí to nutně znamenat ukončení hovoru. Ten může být 
v závislosti na nastavení svazku směrován na další routovací objekt v pořadí, a to 
ihned po rozpoznání obsazení předešlého nebo po uplynutí nastavené doby. Jednotlivé 
parametry svazku nastavuje pouze administrátor ústředny. Ten také umožňuje 
některé svazky vidět v Assistentu. Uživatel, který má potom nastavena patřičná práva 
může do tohoto svazku přidávat další uživatele, nastavovat časový limit vyzvednutí a 
spravovat čísla účtovaných skupin. 

 
ACD group je název svazku. Vedle něho je ikona pro nastavení času vyzvednutí a 
účtované skupiny. 
Níže jsou potom jednotliví uživatelé přihlášení do tohoto svazku. Vedle nich potom 
naleznete ikony pro Historii hovorů daného uživatele, šipkami je potom možné 
nastavovat prioritu uživatele v rámci svazku a tlačítko edit a smazat.  

 Tlačítko smazat se objeví pouze pokud je daný uživatel přidán přes Assistant. Pokud 
je nastaven Administrátorem, smazat nejde. 

Přihlášení uživatele ke svazku 
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• Svazek - Parametrem se nastavuje do kterého svazku chcete uživatele přidat. 
• Uživatel - Nastavuje se uživatel na kterého má být příchozí hovor či SMS 

zpráva směrována. 
• Pořadí - Tímto paramtrem lze nastavit místo v rámci svazku, kam se má nový 

uživatel přidat.  

 Pokud v tomto parametru ponecháte nastavení na výchozí, přidá se nový 
uživatel na konec seznamu.  

Nastavení času vyzvednutí 

Čas. limit pro vyzvednutí linky [s] - Volbou se aktivuje funkce přechodu na další 
řádek svazku v případě nevyzvednutí hovoru do uplynutí doby uvedené v parametru.  

Nastavení účtovací skupiny 

Účtovací skupina - Volbou lze pro zvolený objekt povolit přidávání zadaného čísla 
skupiny do účtovací věty. Tento údaj může být následně použit pro rozúčtování.  
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Zakázání odlogování uživatele  
 

 
Zakázat odlogování - Pokud je volba zaškrtnuta, nemůže být daný uživatel či stanice 
odhlášen od svazku prostřednictvím služby odhlášení od svazku. Při pokusu o jejich 
odebrání je uživatel upozorněn na chybnou volbu.  
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6.11 Konferenční místnosti 
Toto menu slouží pro konfiguraci konferenčních místností a pro definování 
oprávněných uživatelů. Konferenční místnost je vlastně konference, která již má 
přednastavené účastníky a není tak nutné je předem vytáčet ve službě. Samozřejmě 
lze další účastníky konference přibírat i v průběhu konferenčního hovoru. Tato funkce 
podléhá licenci. Je tedy potřeba překontrolovat, zda máte dostatečný počet licencí k 
provozování Vámi požadovaného počtu konferenčních místností.  
V menu jsou vidět konferenční místnosti, které administrátor ústředny umožnil Vaší 
skupině vidět v Assistantu. V případě, že jsou ještě volné nějaké licence pro 
konferenční místnosti, jedna konferenční místnost spotřebuje jednu licenci, je navíc 
dostupné tlačítko Přidat konferenční místnost. 

 

U každé konferenční místnosti je zobrazen její název a přístupový kód. Pro přístup do 
konferenční místnosti použijte službu *2# přístupový kód #. Pokud máte přístup do 
této místnosti bude podle nastavení zahájeno vyzvánění na nastavené destinace a 
Vám bude přehrána hláška Vítejte v konferenci. Vedle přístupového kódu lze místnost 
editovat viz níže, smazat nebo přidat dalšího účastníka konference. 
Pod názvem jsou potom zobrazeni předdefinovaní účastníci dané konference, čísla 
jejich stanic, stav, u kterého neaktivní znamená v klidu a aktivní je připojen do 
konference. Každou destinaci můžete samozřejmě editovat a smazat.  
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Přidání konferenční místnosti a její správa 
Po kliknutí na tlačítko přidat konferenční místnost se otevře následující okno. V popisu 
níže jsou vysvětleny jednotlivé položky menu. 

 

• Název - zadejte název nové konferenční místnosti. 
• Přístupový kód - se používá pro rozlišení jednotlivých konferenčních místností 

při použití služby. Každá konferenční místnost by tedy měla mít nastaven 
vlastní unikátní přístupový kód. 

• Časová podmínka - S využitím časové podmínky lze omezit použití 
konferenční místnosti na konkrétní časový interval. Pokud není žádná časová 
podmínka zvolena (---), je konferenční místnost přístupná nepřetržitě. 

• Přístup jen vyjmenovaní - Parametrem lze zamknout konferenční místnost 
jen pro vybrané uživatele. Ostatní jsou při pokusu o vstup do konferenční 
místnosti odmítnuti. 

Přidání a editace účastníka konference 
Jestliže chcete přidat nového účastníka konference klikněte na ikonu +. Následně 
budete přesměrováni do okna Přidat účastníka konference 'Název konference'. Níže 
jsou vysvětleny jednotlivé položky menu. 
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• Typ destinace - Volí se uživatel, stanice či adresa. 
• Destinace - V rámci tohoto sloupce se volí konkrétní stanice či uživatel. 
• Vytáčí ostatní - Parametrem se nastavuje, zda má daný účastník právo 

sestavit konferenci dané konferenční místnosti. 
• Je vytáčen - Parametrem se nastavuje, zda bude daný účastník při 

sestavování konference vytáčen či nikoliv.  
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6.12 Nahrávání hovorů 

Login uživatel 
Menu Nahrané hovory umožňuje přehlednou správu nahraných hovorů. Pokud máte 
právo vidět nahrané hovory můžete si je přehrávat a ukládat. V případě že máte právo 
i pro editaci, můžete nahrávky také mazat. Smazaná nahrávka se odstraní i z paměti 
ústředny, popřípadě připojeného úložiště. V okně Nahrané hovory je také možné 
filtrování. To je zde omezeno jen na číslo oponenta. Filtrování ukončíte kliknutím na 
tlačítko Zrušit filtr. 

 

Pokud si chcete nahrávku přehrát nebo uložit klikněte na ikonu "PLAY". Otevře se Vám 
nové okno, ve kterém Vám bude nabídnuta možnost přehrání nebo uložení.  
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Login vedoucí 
V případě, že je Váš login role vedoucí, máte přístupnou ještě další volbu a to Nahrané 
hovory firmy. Zde se zobrazuje seznam všech uživatelů ve skupině, a po kliknutí na 
jejich jméno se zobrazí jejich nahrané hovory. Práce s menu je potom stejná jako v 
předchozím případě. 

 

Login Admin 
Pokud se přihlašujete jako Administrátor máte nahrané hovory samozřejmě přístupné 
také. Naleznete je buďto v user panelu nebo v hierarchii uživatelů v okně Skupiny 
uživatelů. V tomto okně máte přístupnou volbu Nahrané hovory. Po kliknutí na 
obrázek "REC" budete přesměrováni do okna kde se zobrazuje seznam všech uživatelů 
ve skupině, a po kliknutí na jejich jméno se zobrazí jejich nahrané hovory. 
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6.13 Nastavení Tray ikony 
V této kapitole si shrneme pokročilá nastavení Tray ikony. Do menu s nastavením se 
dostaneme po kliknutí pravým tlačítkem myši na Tray ikonu a následně zvolíme 
možnost nastavení. Otevře se Vám okno s nastavením tray ikony. Nyní jsou v něm 
parametry, které jste zadávali při instalaci. Popíšeme si jednotlivé parametry. U těch, 
které mají vliv na funkci Tray ikony popíšeme vzorová nastavení. 

 

• IP adresa Assistantu - Sem zadejte IP adresu nebo doménové jméno 
počítače, na kterém běží 2N NetStar Assistant Server popisovaný v kapitole 
5.1. 

• Přihlašovací jméno - Je login, kterým se přihlašujete do webového rozhraní 
Assistantu. 

• Heslo - Je heslo, které používáte při přihlašování do webového rozhraní 
Assistantu. 

• Doména (volitelně) - Tento parametr vyplňte jen na pokyn správce sítě. 
(Vyplňte pouze v případě použití přihlašování ) 

• Číslo sledované stanice - Je číslo, které je přiděleno Vaší stanici. 
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• Uložit a znovu spojit - Po stisku tohoto tlačítka dojde k uložení změn do 
registrů a restartu aplikace.  

 
Pozor! 

n Aplikace se musí ukončit a znovu spustit. Po spuštění se musí 
opětovně přihlásit k ústředně 2N NetStar. To může chvíli trvat v 
závislosti na vytížení systému je to cca 30s. Teprve až když se 
objeví informace že je stanice přihlášena a sledována, je nové 
nastavení akceptováno a je možné opět tray ikonu používat.  

 

• Storno - ponechá původní nastavení a ukončí konfiguraci. 
• Upřesnit - Otevře další rozšířené nastavení Tray ikony. Více o tomto menu 

níže. 
• Nápověda - Otevře okno s nápovědou. 

Další nastavení 
• Automaticky spustit při startu Windows - Při zatržení této volby se bude 

Tray ikona spouštět vždy po zapnutí Vašeho PC. 
• Zobrazit okno při zmeškaném hovoru - Tato volba při její aktivaci zobrazí 

vždy při nepřijatém hovoru okno uprostřed obrazovky tak ,aby uživatel 
nepřehlédl, že má zmeškaný hovor. 

• Typ oznamování aktivních hovorů - zde jsou dvě možnosti nastavení. 
Můžete si vybrat tu, která Vám bude více vyhovovat.  

o Bublina - oznámení se zobrazí v klasické systémové informační bublině. 

 

o Okno - oznámení se zobrazí v okně, generovaném tray ikonou. 
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o Žádné - nebudou se Vám zobrazovat žádné informace o stavu linky. 
• Oznamovat zmeškané hovory - tímto parametrem se specifikuje, jakým 

způsobem chcete být informováni o zmeškaných hovorech.  
o Vždy - Tray ikona zobrazí informaci bez ohledu na probíhající hovor. 
o Jen pokud neprobíhá hovor - Tray ikona počká až se ukončí aktivní 

hovor a teprve poté informaci zobrazí. 

Otevírání aplikace po příchozím CLIPu 
V této části menu se nastavuje funkce aplikace, která dokáže rozeznat příchozí volání, 
identifikovat číslo volajícího a podla nastavených voleb otevřít patřičnou aplikaci podle 
zadaných parametrů. V aplikaci je 5 záložek, což znamená možnost specifikovat až 5 
různých čísel na která se může reagovat. Vysvětlíme si jednoduché a časté použití s 
dveřním komunikátorem. 

 Máme dveřní komunikátor s IP kamerou např. 2N Helios IP. Tento komunikátor má 
číslo 6254. Recepční používá tray ikonu aby viděla, kdo jí volá a měla přehled o 
zmeškaných hovorech. Aplikaci nastavíme tak, že do kolonky "Po CLIPu:" vložímě 
číslo vrátníku 6254. Necháme spustit program, který dokáže spouštět streamované 
video. Tzn. že do Spustit zadáme cestu k .exe souboru tohoto programu. Jako 
parametr potom vyplníme adresu vrátníku a protokol pro stream videa. Zhruba 
následovně - rtsp://192.168.10.63. Nyní vždy když zavolá tento vrátník, spustí se v 
počítači recepční videopřehrávač a ona tak uvidí, kdo stojí před dveřmi.  
 
 

 

Upřesnit 
Toto okno se otevře po stisku tlačítka upřesnit. Jedná se o další rozšířené nastavení 
aplikace. Níže si vysvětlíme jednotlivé parametry.  
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• HTTP port Assistantu - V tomto parametru specifikujete port na kterém 
pracuje Váš NetStar Assistant, v případě, že nepoužíváte defaultní nastavení. 

• Metoda get - Tímto parametrem nastavíte preferovanou metodu, jakou chcete 
používat. K dispozici je HTTP a HTTPS 

• spuštění - Parametrem se říká v jakém prohlížeči se má spouštět 2N NetStar 
Assistant po kliknutí levým tlačítkem na Tray ikonu. 

• IP adresa ústředny - Je adresa Vaší ústředny 2N NetStar. Tu Vám sdělí 
administrátor Vaší sítě. 

• Port bridge ústředny - Parametr se nedá nastavit. Specifikuje komunikační 
port knihovny pro komunikaci s ústřednou. Používáte-li mezi PC a ústřednou 
NAT je potřeba mít tento port povolený. 

• Přidat provolbu před čísla s min. délkou - Tyto parametry patří k sobě. 
Specifikuje se jimi jaká provolba se má přidat před čísla s minimální délkou. 
Supluje se tak parametr prefix používaný v ústředně.  

 Pokud mám provolbu z ústředny např. do GSM přes 0, můžu ikonu nastavit 
tak, aby mi tuto 0 předtáčela. Do pole přidat provolbu vložím 0 a čísla s min. 
délkou 9. Nyní mi bude stačit při hovorech z tray ikony volat na čísla do GSM 
ve tvaru 777515668 ale skutečně se bude vytáčet 0777515668. 

• Keep Alive pakety - volbou nastavuji zda chci aby byly Keep alive pakety 
posílány či nikoliv. 

• Timeout (ms) - Je čas mezi jednotlivými Keep Alive pakety. 
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