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1. Představení 
produktu 

 

 

 

V této kapitole představíme komunikační systém 2N® NetStar. 

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete: 

� Popis produktu 

� Popis změn 

� Použité termíny a symboly 
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1.1 Popis produktu 

2N® NetStar je digitální komunikační systém nové generace, který podporuje VoIP 
technologie. Pracuje jako běžná digitální ústředna a VoIP softswitch, kde plně 
propojuje služby. Umožňuje využít řadu rozhraní, jako analogové telefonní linky, ISDN 
BRI, ISDN PRI, GSM a VoIP. Vlastnosti jednotlivých sítí nejsou odděleny, ale jsou 
integrovány do jediného kompaktního systému. 

Hovorová kapacita systému odpovídá potřebám velkých firem i operátorů. Přenos mezi 
jednotlivými sítěmi je řízen dynamickým šetřícím automatem LCR, který vybírá 
nejlepší a nejlevnější cestu pro provedení hovoru na požadované číslo. Díky velmi 
zdařilé koncepci LCR, kde každý účastník nebo jednotlivý port může mít svoji 
směrovací tabulku, není problém vytvářet virtuální komunikační systémy nebo 
jednoduše vytvářet restrikce pro určité skupiny účastníků či jednotlivce. 

Možnosti uživatelských terminálů a komunikace nejsou závislé na využité komunikační 
technologii. Všechny pobočky od analogových telefonů po VoIPové terminály mají k 
dispozici webového Asistenta pro jednoduchou uživatelskou konfiguraci služeb. 
Asistent kombinuje webové rozhraní s hlasovými instrukcemi a průvodci jednotlivými 
službami. Podobně jednoduché je i ovládání systémových telefonů s využitím 
kontextového menu. Pro všechny telefony lze nastavení definovat prostřednictvím 
profilů, které snadno vytvoří uživatel či administrátor systému. 
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1.2 Popis zm ěn 

Výrobce si vyhrazuje právo na takové úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, 
které povedou ke zlepšení vlastností výrobku. 

 

Verze 
manuálu 

Popis změn 

3.0.0 � Manuál odpovídá komunikačnímu systému NetStar s verzí FW 3.0.0 

 

Upozornění 

� Výrobce průběžně reaguje na požadavky zákazníků zdokonalováním 
programového vybavení. Aktuální firmware pro 2N® NetStar, 
programovací nástroj a uživatelský manuál jsou k dispozici na webových 
stránkách.  
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1.3 Použité termíny a symboly 

Symboly použité v manuálu 

 

Nebezpečí úrazu 

� Vždy dodržujte tyto pokyny, abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu. 

Varování 

� Vždy dodržujte tyto pokyny, abyste se vyvarovali poškození zařízení. 

Upozornění 

� Důležité upozornění. Nedodržení pokynů může vést k nesprávné funkci 
zařízení. 

Tip 

� Užitečné informace pro snazší a rychlejší používání nebo nastavení. 

Poznámka 

� Postupy a rady pro efektivní využití vlastností zařízení. 

Připravované funkce, nové vlastnosti 

Text sázený v manuálu šedým písmem označuje připravované funkce nebo nově 
vyvíjené vlastnosti.
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2. Příchozí a 
odchozí hovory 

 

 

 

V této kapitole popisujeme základní principy sestavení a odbavení hovorů 
v komunikačním systému 2N® NetStar. 

 

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete: 

� Příchozí hovory 

� Odchozí hovory 

� Funkce dostupné během hovoru 
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2.1 Příchozí hovory 

Vyřízení příchozích hovorů z veřejné, GSM, IP nebo privátní sítě a od vnitřních 
účastníků – Váš telefon zvoní.  

 

Příjmutí hovoru 
� Příjem hovoru se provede vyzvednutím sluchátka.  

� Pokud je váš telefon vybaven tlačítkem HANDSFREE, stiskněte jej a můžete 
hovořit bez použití sluchátka. Pro komunikaci pomocí HANDSFREE je nutné, 
aby Váš telefon byl vybaven mikrofonem a reproduktorem.  

� Váš telefon může být také vybaven náhlavní soupravou, pak ve většině případů 
použijte k vyzvednutí hovoru právě tlačítko HANDSFREE a hovořte. Pokud se 
pro ovládání náhlavní soupravy nepoužívá tlačítko HANDSFREE, řiďte se 
pokyny dodavatele. 

� V případě příjmu hovoru přes VoIP s použitím telefonu platí předchozí body. 
Pokud použijete některý ze softwarových telefonů (např. SJ-phone), postupujte 
dle pokynů pro ovládání daného softwaru. 

Odmítnutí hovoru 
 

� Pokud s volajícím nechcete hovořit, použijte službu odmítnutí hovoru. Volající 
uslyší obsazovací tón. V případě, že Vám zvoní více stanic (hovor je směrován 
na uživatele a zvoní tak všechny jeho stanice), volající slyší vyzváněcí tón do 
doby, než hovor odmítnete na poslední zvonící stanici uživatele. Odmítnout 
hovor umožňují ISDN telefony nebo 2N StarPoint telefony, ale i některé 
softwarové telefony pro VoIP komunikaci. Hovor lze odmítnout také na externí 
stanici v GSM síti.  

� U ISDN telefonu se obvykle používá tlačítko Escape nebo jiné k tomu určené.  

� U telefonů 2N StarPoint se pro odmítnutí hovoru dá použít naprogramované 
tlačítko ESC. Pokud toto tlačítko nemáte naprogramováno, stiskněte při 
příchozím hovoru 1x tlačítko > „vpřed" nebo 2x < „vzad" a následným stiskem 
potvrzovacího tlačítka příchozí hovor odmítnete.  

� U softwarových telefonů pro VoIP komunikaci je ve většině případů k dispozici 
tlačítko označené „Decline", které plní funkci odmítnutí hovoru. 

Ignorování hovoru 
 
Příchozí hovor můžete také zcela ignorovat, nechat jej zvonit dokud jej nevyzvedne 
někdo jiný (při směrování na více stanic zároveň), volající sám hovor neukončí nebo 
není aktivně ukončen systémem (ve výchozím stavu po 180s).  
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Odmítání p říchozích hovor ů (DnD) 
Pod tlačítko telefonů StarPoint lze nastavit funkci, která přepne celou stanici do režimu 
Do Not Disturb. V tomto režimu jsou všechny příchozí hovory odmítány. Odchozí 
hovory lze realizovat bez omezení. Diodou vedle tlačítka je signalizováno, zda je 
funkce aktivní. 
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2.2 Odchozí hovory 

Telefonní volba na koncového uživatele ve veřejné, GSM, IP nebo privátní síti a 
vnitřního uživatele – volba z Vašeho telefonu. 

Postup sestavení hovoru 
� Zvedněte sluchátko Vašeho telefonu a volte požadované číslo účastníka (volba 

overlap).  

� Stiskněte tlačítko HANDSFREE a volte požadované číslo účastníka (volba 
overlap).  

� Volte požadované číslo a teprve poté zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko 
HANDSFREE (volba enbloc). Při této variantě máte možnost opravit chybnou 
volbu a to až do chvíle než vyzvednete sluchátko.  

� Pokud je Váš telefon vybaven náhlavní soupravou, platí pro Vás všechny tři 
výše uvedené možnosti, v závislosti na tom, kterou variantu chcete použít. Ve 
většině případů to bude pravděpodobně volba čísla a následné stisknutí tlačítka 
HANDSFREE, které aktivuje náhlavní soupravu. Pokud se pro ovládání 
náhlavní soupravy nepoužívá tlačítko HANDSFREE, řiďte se pokyny 
dodavatele.  

� V případě volby pomocí softwarového telefonu (např. SJ-phone) postupujte dle 
pokynů pro ovládání daného software. Ve většině případů se zadává číslo z 
numerické klávesnice či přímo pomocí stlačení virtuálních tlačítek softwarového 
telefonu myší a následně sestaví hovor pomocí k tomu určeného tlačítka. 

Volání jiného vnit řního ú častníka 
Volte požadované číslo vnitřního účastníka jedním z výše uvedených způsobů. 

U telefonů 2N StarPoint lze využít funkci vnitřního telefonního seznamu a volit tak 
podle jména účastníka. 

Volání vn ějšího ú častníka 
� Volte požadované číslo vnějšího účastníka jedním z výše uvedených způsobů.  

� Pro přístup do veřejné nebo privátní sítě je nutné ve většině případů vytáčet 
před vlastním číslem účastníka přístupový kód veřejné sítě (obvykle 0). Pro 
volbu hovoru přes VoIP se velmi často používá 9. Jak máte jednotlivé způsoby 
přístupu nastaveny, Vám sdělí Vaše servisní organizace.  

� Pro volbu vnějšího nebo vnitřního účastníka můžete použít i některý ze způsobů 
popsaných níže (rychlá volba, horká linka, Redial, volba z logu, přímý náběh). 
Pokud některou z následujících služeb budete chtít využívat, požádejte svoji 
servisní organizaci o nastavení. 
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Rychlá volba 
Je zjednodušená volba na vybrané stanice, uživatele nebo skupiny 2N® NetStar. 
Jedná se většinou o jednocifernou volbu. Rychlá volba musí být nastavena 
administrátorem. 

Horká linka 
Je volaná destinace, na kterou se zavolá automaticky po vyzvednutí sluchátka nebo 
aktivaci HANDSFREE a uplynutí daného času na volbu. Volanou destinací může být jiná 
stanice, uživatel, skupina, účastník ve veřejné síti nebo tabulka zvonění. 

Opakování volby – REDIAL 
Služba opakování volby, známá pod označením REDIAL (tlačítko R na většině 
telefonních přístrojů), představuje volbu naposledy vytočeného čísla (bez ohledu na 
úspěšnost hovoru).  

Při volání z telefonů StarPoint je jako poslední volané číslo bráno to, které prošlo 
úspěšně směrováním (došlo k vyzvednutí nebo vyzvánění volané stanice).   

Poznámka 

� Některé typy analogových a ISDN telefonů mají vlastní databázi 
zmeškaných a volaných čísel. Ovládání se pak řídí přímo logikou těchto 
telefonů. 

Volba z logu 
Jedná se o volbu čísel zaznamenaných v AOC databázi. V logu (seznamu hovorů), jsou 
rozlišovány 3 typy hovorů – Zmeškané, Příchozí a Odchozí. Služba je dostupná pro:  

� uživatele telefonů 2N StarPoint 

� pro ostatní uživatele telefonů z aplikace NetStar Assistant  

� softwarovým aplikacím typu CTI telefon nebo CRM systém  

Poznámka 

� Některé typy analogových a ISDN telefonů mají vlastní databázi 
zmeškaných a volaných čísel. Ovládání se pak řídí přímo logikou těchto 
telefonů. 

Přímý náb ěh 
Jedná se o volbu do vnější sítě obcházející pravidla směrování po nejvýhodnější cestě. 
Může být realizován přímým náběhem na svazek nebo konkrétní přenašeč. Přímý 
náběh využijete například u volání do privátních směrů nebo příčkových spojů. 
Nejčastěji se však používá jako servisní náběh na přenašeč pro kontrolu funkčnosti 
připojené telefonní linky. Tato služba musí být nastavena administrátorem. Jedná se 
většinou o dvoumístný přístupový kód. 
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Rychlý interkom 
Potřebujete rychle sdělit informaci svému kolegovi, asistentce nebo nadřízenému? 
Funkce Rychlý interkom je zavolá, upozorní na příchozí hovor a telefon sama 
vyzvedne. Vy už jen hovoříte. Služba je dostupná pouze na telefonech 2N StarPoint. 
Nastavení tlačítek interkomu provedete ve svém NetStar Assistantu (viz. manuál 
2N® NetStar Assistant). 

� Stiskněte na svém telefonu 2N StarPoint tlačítko interkom a držte je. Cílová 
stanice (2N StarPoint) krátce „cinkne" a okamžitě se vyzvedne. Můžete hovořit. 
Pokud hovor chcete ukončit, stačí pouze uvolnit tlačítko interkomu. Na svém 
telefonu můžete mít více tlačítek interkomu dle požadovaných cílových stanic.  

� Je-li cílovou stanicí jiný typ telefonu, je tento telefon vyzváněn do doby, než jej 
uživatel vyzvedne. 

Potlačení identifikace (CLIR) 
Služba potlačení identifikace je využívána pro skrytí identifikace volajícího uživatele. 
Po aktivaci je služba pro danou stanici v komunikačním systému aktivní až do doby její 
opětovné deaktivace. Aktivní služba potlačení identifikace může být také signalizována 
po každém vyzvednutí sluchátka místo oznamovacího tónu.    

Upozornění 

� Tuto funkci musí podporovat také Váš mobilní operátor či provozovatel 
veřejné telefonní sítě, do které se pokoušíte se skrytou identitou volat, 
jinak bude hovor ukončen.  

 

Aktivace 

*43  

 

Deaktivace 

#43  

 

Příklad: Potřebujete skrýt svou identifikaci. Zvedněte sluchátko a vytočte číslo *43. 
Aktivace potlačení identifikace bude oznámena hláškou a hovor bude ukončen. 
Všechny následující odchozí hovory této stanice mají potlačenou identifikaci volajícího.   

 

Tip 

� Pokud používáte potlačení identity pravidelně a vlastníte systémový 
telefon StarPoint, nastavte si tuto službu pod některé z tlačítek. V době, 
kdy je funkce aktivní, jste na tuto skutečnost upozorněni svítící LED.  
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2.3 Funkce dostupné b ěhem hovoru 

Dočasné p řidržení hovoru 
Pokud potřebujete dočasně vystoupit z hovoru (konzultace s kolegou, hledání dat v PC 
apod.), stiskněte tlačítko FLASH na svém telefonu a nezavěšujte. Hovor je přidržen 
komunikačním systémem, volající slyší hudbu a Vy můžete v klidu zařídit vše 
potřebné. Pro návrat k přidrženému hovoru stiskněte opět tlačítko FLASH. Pokud 
slyšíte oznamovací tón komunikačního systému, stiskněte FLASH ještě jednou (viz. 
následující kapitola).  

Můžete také použít tlačítka HOLD na telefonním přístroji. V takovém případě je 
přidržení řízeno logikou samotného přístroje a většinou nelze zavěsit. Pro návrat je 
potřeba znovu stisknout tlačítko HOLD. 

Vícenásobné p řidržení hovoru 
Máte přidržený jeden hovor a potřebujete přidržet i ten aktuální, protože se 
potřebujete poradit s někým dalším? V tom případě využijete větší počet hovorových 
slotů, mezi nimiž můžete přepínat stisknutím tlačítka FLASH. 

Ve výchozím nastavení má každá stanice k dispozici tři hovorové sloty. V podstatě to 
znamená, že můžete z jednoho telefonu vést najednou až tři hovory. Nejedná se však 
o konferenční hovor. Dva z nich jsou vždy přidrženy a Vy tedy hovoříte pouze s jedním 
uživatelem.  

Tip 

� Na telefonech 2N StarPoint lze hovorové sloty nastavit pod tlačítka v rámci 
aplikace NetStar Assistant.   

 

Příklad: Hovoříte s jedním uživatelem a chcete hovořit s dalším. Stiskněte tedy 
tlačítko FLASH a aktivní hovor je přidržen. Vy se dostáváte do druhého hovorového 
slotu a máte možnost volit další číslo. Vytočíte jiného uživatele, ten hovor vyzvedne a 
hovoříte spolu. Chcete-li se nyní vrátit k původnímu, musíte stisknout tlačítko FLASH 
dvakrát. Po prvním stisknutí pouze přidržíte i druhý aktivní hovor a dostanete se do 
třetího hovorového slotu, kde můžete volit dalšího uživatele. Vy však stisknete FLASH 
podruhé a tím se dostanete zpět k prvně přidrženému hovoru.  

Tip 

� Na stanici může být i více hovorových slotů než tři. O nastavení požádejte 
administrátora Vašeho systému.   

Vypnutí vlastního mikrofonu – MUTE 
Jedná se o funkci dostupnou na většině telefonních přístrojů. Po stisknutí příslušného 
tlačítka (často označeno symbolem přeškrtnutého mikrofonu nebo popisem MUTE) 
dojde k vypnutí mikrofonu a protistrana Vás neslyší, zatímco Vy ji slyšíte.
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3. Spojovací služby 
 

 

 

V této kapitole jsou popsány spojovací služby komunikačního systému 2N® NetStar. 

 

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete: 

� Přepojení hovoru 

� Parkování hovoru 

� Převzetí vyzvánění 

� Konferenční služby 

� Přesměrování hovorů 
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3.1 Přepojení hovoru 

Hovoříte s účastníkem a potřebujete hovor předat jinému účastníkovi? Pak můžete 
použít jeden z následujících způsobů přepojení. Ve všech případech je jedno, kdo 
původní hovor inicioval (kdo byl volaný a kdo volající). 

Přepojení se zav ěšením 
Do hovoru volte FLASH a následně číslo účastníka. Druhá strana po dobu spojování 
slyší ve sluchátku hudbu (či nastavenou hlášku) a čeká.  

Pokud po volbě slyšíte vyzváněcí tón, můžete zavěsit. Tím předáte hovor zvolenému 
účastníkovi a původní protistrana uslyší místo hudby vyzváněcí tón.  

Pokud po volbě slyšíte obsazovací tón, není možné přepojení provést, jelikož je volaný 
účastník obsazen (nebo byl hovor odmítnut systémem z jiného důvodu). K původní 
protistraně se můžete vrátit pomocí tlačítka FLASH na Vašem telefonním přístroji a 
hovor dokončit. Hovor můžete také přepojit na jiného účastníka, přidržet stisknutím 
tlačítka HOLD nebo zaparkovat (Parkování hovoru). 

 

F nn 

 

Kde F je FLASH a nn číslo účastníka, na kterého chcete hovor přepojit. 

 

Poznámka 

� Pokud nově volaný uživatel hovor nepřijme do určité doby, vrátí se hovor 
zpět na uživatele, který jej naslepo přepojoval a začne na jeho stanici 
vyzvánět.  

Přepojení bez zav ěšení 
Do hovoru volte FLASH a následně číslo účastníka. Druhá strana po dobu spojování 
slyší ve sluchátku hudbu (či nastavenou hlášku) a čeká.  

Pokud po volbě slyšíte vyzváněcí tón, vyčkejte na přihlášení volaného účastníka a pak 
buď zavěste, tím dojde k předání hovoru, nebo se vraťte k hovoru původnímu pomocí 
stisknutí FLASH na Vašem telefonním přístroji (druhý hovor je zatím přidržen a 
účastníkovi je přehrávána definovaná hudba či hláška).  

Pokud po volbě slyšíte obsazovací tón, není možné přepojení provést, jelikož je volaný 
účastník obsazen. K původní protistraně se můžete vrátit dalším stisknutím tlačítka 
FLASH na Vašem telefonním přístroji a hovor dokončit. Dále můžete přepojit na jiného 
účastníka, hovor přidržet stisknutím tlačítka HOLD nebo zaparkovat (Parkování 
hovoru). 
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F nn 

 

Kde F je FLASH a nn číslo účastníka, na kterého chcete hovor přepojit. 

Přepojení do VTS 
Služba je totožná s oběma předchozími s tím rozdílem, že při volbě účastníka je nutné 
vytočit přístupový kód do veřejné telefonní sítě nebo privátní sítě. U tohoto přepojení 
je vhodné používat variantu přepojení bez zavěšení, tak abyste měli kontrolu nad 
hovorem do doby převzetí volaným uživatelem. 

 

F x nn 

 

Kde F je FLASH, x přístupový kód do VTS či PS a nn číslo účastníka, na kterého chcete 
hovor přepojit. 

Návrat k p řepojení 
Jedná se o rozšíření služby „Přepojení bez zavěšení". Návrat k přepojenému 
účastníkovi je možný pokud ještě nedošlo ke spojení s volaným účastníkem a 
nezavěsili jste. K původnímu hovoru se vrátíte dalším stiskem tlačítka FLASH 
(vyzvánění volaného účastníka je ukončeno). V případě, že již došlo k přihlášení 
uživatele, na kterého jste přepojovali, jedná se o službu „Střídání hovorů". 

Střídání hovor ů 
Pokud máte na jednom telefonu navázáno více hovorů, můžete mezi nimi přepínat 
pomocí tlačítka FLASH. Neaktivní hovory mají vždy ve sluchátku hudbu.  

Poznámka 

� Tato funkce je závislá na počtu hovorových slotů stanice. Více se dočtete 
v kapitole 2.3 v sekci Vícenásobné přidržení hovoru. 
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3.2 Parkování hovoru 

Umožňuje odložit aktivní hovor na delší dobu, aniž by zabíral některý z hovorových 
slotů stanice. Jiný uživatel nebo Vy si tento hovor můžete později vyzvednout. Pokud 
hovor zaparkujete, můžete bez omezení používat Vaši stanici. Týká se jak příchozích, 
tak odchozích hovorů ze stanice. 

Zaparkování hovoru na centrální parkovišt ě 
Chcete odložit hovor, který právě vedete? Pro zaparkování použijte následující: 

 

F*42n 

 

Kde F je FLASH a n je číslo parkoviště, na které chcete hovor zaparkovat. K dispozici 
jsou parkoviště 0-9. 

Pokud nemůže být hovor zaparkován, je Vám přehrána hláška o chybném zadání. To 
může znamenat, že je zvolené parkoviště obsazeno nebo jste zadali číslo mimo rozsah 
0-9. Zkuste zaparkovat hovor na jiném parkovišti nebo později.  

Pokud se Vám podaří hovor úspěšně zaparkovat, je na Vaší straně hovor ukončen a 
můžete plně využívat Váš telefon. Druhé straně je přehrávána systémem nastavená 
hudba či definovaná hláška.  

Pokud protistrana zavěsí, je hovor uvolněn z parkoviště a nelze jej již vyzvednout.  

Pokud hovor z parkoviště není do určité doby vyzvednut (přednastaveno 180s), začne 
Váš telefon vyzvánět, aby Vám připomněl zaparkovaný hovor.  

Poznámka 

� Dobu setrvání na parkovišti může změnit administrátor Vašeho systému. 

Vyzvednutí zaparkovaného hovoru 
Pro vyzvednutí hovoru z parkoviště musíte znát číslo parkoviště, na kterém je hovor 
zaparkován. V takovém případě můžete vyzvednout nejen hovory zaparkované Vámi, 
ale kýmkoliv jiným. Pro převzetí hovoru z parkoviště volte: 

 

#42n 

 

Kde n je číslo parkoviště, ze kterého chcete hovor vyzvednout. 

Příklad: Chcete vyzvednout hovor z parkoviště číslo 5, kam jej zaparkoval Váš 
kolega, který teď nemá čas. Zvedněte sluchátko a volte přístupový kód služby #42. 
Následně budete vyzváni, abyste zadali číslo parkoviště, ze kterého chcete hovor 
vyzvednout. Zde volte číslo 5. Dále již budete automaticky spojeni s čekajícím 
hovorem na parkovišti číslo 5. Parkoviště je tím opět uvolněno. 
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3.3 Převzetí vyzván ění 

Potřebujete pouhým vyzvednutím vlastního telefonu a vytočením služby převzít zvonící 
telefon zaneprázdněného nebo nepřítomného kolegy a hovor vyřídit za něj? Nechte si 
od administrátora Vašeho systému nastavit službu Převzetí vyzvánění.  

Převzetí vyzván ění z vlastní skupiny 
V rámci skupiny, do které patří Vaše stanice, přebíráte nevyzvednuté hovory dle 
pořadí jejich příchodů. Vždy tedy přebíráte stanici skupiny, která začala zvonit jako 
první. K jaké skupině patříte, Vám sdělí Administrátor systému, který může nastavení 
dále modifikovat dle Vašich potřeb.  

 

*# 

 

Příklad: Chcete vyzvednout hovor přicházející na stanici, která náleží do Vaší 
vyzváněcí skupiny. Zvedněte sluchátko svého telefonu a volte *#. Automaticky jste 
spojeni s volajícím a původní stanice přestane vyzvánět. Pokud ve stejnou chvíli 
přichází na stanice Vaší vyzváněcí skupiny více hovorů, přebíráte vždy první příchozí. 

Převzetí vyzván ění z konkrétní stanice 
Znáte-li číslo zvonící stanice, můžete převzít zvonění přímo z ní s jistotou, že 
nepřeberete jinou zvonící stanici, aniž byste museli uvažovat nad tím, která začala 
zvonit jako první. Tímto způsobem lze převzít i hovor stanice, která nepatří do Vaší 
skupiny. 

 

**nn# 

 

Kde nn je číslo stanice, ze které chcete přebrat zvonění. 

Příklad: Chcete vyzvednout hovor přicházející na stanici číslo 101, aniž tušíte, zda 
patří do Vaší vyzváněcí skupiny. Zvedněte sluchátko svého telefonu a volte **. Budete 
systémem vyzván k zadání čísla přebírané stanice. Zadejte 101 a potvrďte stisknutím 
#. Automaticky jste spojeni s volajícím a stanice 101 přestane vyzvánět. 

Převzetí vyzván ění z konkrétní skupiny 
Jedná se o převzetí zvonění ze skupiny, nezávisle na tom zda jste nebo nejste jejím 
členem. Přebíráte vždy první zvonící hovor v této skupině. Pro převzetí musíte znát 
číslo přebírané skupiny. Čísla jednotlivých skupin Vám sdělí Administrátor systému, 
který může nastavení dále modifikovat dle Vašich potřeb. 
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#*nn# 

 

Kde nn je číslo skupiny, ve které chcete přebrat zvonění. 

Příklad: Chcete vyzvednout hovor přicházející na stanici, která náleží do vyzváněcí 
skupiny číslo 17. Zvedněte sluchátko svého telefonu a volte #*. Budete systémem 
vyzván k zadání čísla dané vyzváněcí skupiny. Zadejte 17 a potvrďte stisknutím #. 
Automaticky jste spojeni s volajícím a původní stanice přestane vyzvánět. Pokud ve 
stejnou chvíli přichází na stanice dané vyzváněcí skupiny více hovorů, přebíráte vždy 
první příchozí. 
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3.4 Konferen ční služby 

Potřebujete komunikovat s více jak jedním kolegou či obchodním partnerem zároveň? 
Pro tyto účely nabízí komunikační systém 2N® NetStar možnost sestavení 
konferenčního hovoru. Výhodou tohoto způsobu komunikace je fakt, že se všichni 
zúčastnění slyší zároveň, na rozdíl od služby Střídání hovorů. Komunikační systém 
2N® NetStar podporuje kromě klasického konferenčního hovoru více účastníků, také 
konferenční místnosti. 

Poznámka 

� V závislosti na nastavení, můžete sestavit konferenční hovor s až 62 
účastníky! Pro bližší informace kontaktujte administrátora Vašeho 
komunikačního systému. 

Napojení do hovoru 
Voláte svému kolegovi v rámci komunikačního systému 2N®NetStar v neodkladné 
záležitosti a on právě hovoří? V takovém případě můžete použít službu Napojení do 
hovoru a vše s ním vyřídit dříve než bude pozdě. S použitím této služby lze vstoupit 
do již probíhajícího hovoru či konference a stát se jejím plnohodnotným členem. 
Budete tedy moci hovořit jak s volaným kolegou, tak s partnery, se kterými právě 
komunikuje. 

 

*9#nn# 

 

Kde nn je číslo stanice, které se chcete napojit do hovoru. 

Příklad: Voláte na číslo 123456 Vašeho kolegy v rámci komunikačního systému 2N® 

NetStar a dostanete obsazovací tón. Zavěste a po opětném vyzvednutí sluchátka a 
obdržení oznamovacího tónu (dial) volte přístupový kód služby *9#. Systém Vás 
vyzve k zadání čísla stanice, které se chcete napojit do hovoru. Volte tedy číslo 
123456 a konec volby potvrďte stisknutím #. Správná volba se potvrdí přehráním 
několika krátkých tónů všem zúčastněným (lze nahradit vlastní hláškou) a následně již 
můžete plnohodnotně komunikovat. 

Konferen ční hovor 
Potřebujete hovořit s více kolegy současně? Sestavte si konferenční hovor. Na svém 
telefonu vytočte kód služby a jednotlivé uživatele, se kterými chcete konferenci 
sestavit. Systém všechny stanice zavolá a ty se budou postupně připojovat do 
konference, jak budou hovory vyzvedávat. Celá konference se rozpadne teprve po 
zavěšení předposledního účastníka.  

 

*1#S1*…Sn# 
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Kde S1 až Sn (n=1,2,3,..., 62) jsou čísla jednotlivých stanic, které chcete spojit do 
konference.  

Příklad: Chcete sestavit konferenční hovor mezi stanicemi 101, 102 a 103 ze stanice 
100. Volte přístupové číslo služby a bude Vám přehrána hláška: "Zadejte účastníky 
konference oddělené hvězdičkou." Zadejte tedy postupně čísla jednotlivých stanic, 
které chcete spojit do konference a oddělte je hvězdičkou přesně dle instrukcí. Za 
posledním číslem stiskněte # (tedy 101*102*103#). Váš telefon nezavěšujte. Všechny 
zadané stanice začnou vyzvánět. Po jejich vyzvednutí jsou již účastníci spojeni do 
konference a Vy jako iniciátor můžete konferenci opustit nebo se jí aktivně účastnit 
jako plnohodnotný člen. 

Poznámka 

� Veškerá sestavená spojení jsou účtována stanici, která konferenci 
iniciovala.  

� Pokud se do stávající konference připojí další stanice pomocí služby 
Napojení do hovoru, pak je tento hovor účtován nově připojené stanici.  

Přidej do konference 
Službu Přidej do konference lze použít ve dvou scénářích – pro spojení tří účastníků do 
konference nebo pro přidání dalšího účastníka do již probíhající konference. 

 

*0# 

Poznámka 

� Konferenční hovory jsou licencovány.  

Spoj do konference 

Hovoříte se svým kolegou, zároveň máte na telefonu další přidržený hovor a chcete 
tyto hovory nyní spojit do konference? Žádný problém. Stačí přidržet i druhý hovor a 
použít službu Přidej do konference.  

 

Příklad 1: Hovoříte s kolegou a na telefonu máte zároveň přidržen hovor s dalším 
účastníkem (tomu je přehrávána Music on Hold). Chcete-li nyní spojit všechny 
uživatele do konference, stiskněte FLASH, oba hovory jsou nyní přidrženy (uživatelé 
slyší Music on Hold) a vy slyšíte opět oznamovací tón systému. Volte službu *0#. 
Všechny tři hovory jsou nyní spojeny do konference.  

Přidej do konference 

Jste účastníkem konferenčního hovoru několika účastníků a zjistíte, že by bylo vhodné 
problematiku společně konzultovat s dalším kolegou. Stačí jen přidržet hovor, zavolat 
danému kolegovi, přidržet i jeho hovor a použít službu Přidej do konference.  
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Příklad: Máte sestavenu konferenci a potřebujete, aby se kolega s číslem 1006 
konferenčního hovoru také zúčastnil. Stiskněte FLASH a dostanete oznamovací tón 
systému, zatímco ostatní účastníci konference mohou dál hovořit. Nyní vytočte číslo 
Vašeho kolegy, tedy 1006. Kolega hovor přijme. Opět stiskněte FLASH a přidržte i 
hovor s kolegou. Opět slyšíte oznamovací tón. Nyní volte službu *0#. Nyní jste již 
všichni propojeni do konference. 

Konferen ční místnost 
Konferenční místnost může být využita několika způsoby – pro svolání účastníků 
konference pověřeným uživatelem nebo pro postupné přicházení jednotlivých 
účastníků. Konferenční místnost může být funkční jen v určitém časovém intervalu a 
lze ji také zamknout jen pro vyjmenované uživatele. 

 

*2#nn# 

 

Kde nn představuje přístupový kód konferenční místnosti. 

Poznámka 

� Konferenční místnosti jsou licencovány.  

Svolávání účastníků konferenční místnosti 

Potřebujete svolat konkrétní skupinu uživatelů ke konferenčnímu hovoru? Zavolejte do 
konferenční místnosti, která je k tomuto účelu připravena, a ostatní účastníci budou 
automaticky svoláni komunikačním systémem.  

 

Příklad: Svoláváte konkrétní skupinu účastníků ke konferenčnímu hovoru. Vytočte 
službu Zavolej do konferenční místnosti, zadejte přístupový kód konferenční 
místnosti a volbu ukončete #.  Tedy například *2#1234#. Pokud voláte jako uživatel 
s právem Vytáčet ostatní, jsou následně vytočeny všechny ostatní specifikované 
stanice a destinace.  

Postupné přihlašování účastníků 

Chcete svolat konferenční hovor s větším počtem obchodních partnerů, ale na jejich 
účasti netrváte? Napište jim přístupový kód do konferenční místnosti a čas konání 
konference. V daný čas se do konferenční místnosti mohou přihlašovat postupně, jak 
jim dovolí časové možnosti. 

 

Příklad: Chcete se připojit ke konferenčnímu hovoru, který by měl probíhat 
v konferenční místnosti s přístupovým kódem 123. Zvedněte sluchátko telefonu a 
volte službu *2# a po výzvě zadejte přístupový kód 123 a potvrďte jej křížkem. Nyní 
jste přihlášeni do konferenční místnosti. Pokud jste prvním účastníkem konference 
(nebo posledním), je Vám přehrávána nastavená hudba. Jakmile se přihlásí někdo 
další, budete automaticky spojeni.  
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Poznámka 

� Bližší informace naleznete v manuálu ke konfiguračnímu programu 
komunikačního systému. 

� Základní nastavení konferenčních místností mohou provádět uživatelé 
prostřednictvím aplikace NetStar Assistant.  
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3.5 Přesměrování hovor ů 

Potřebujete být dosažitelní příchozími hovory kdekoliv nebo chcete, aby Vaše hovory 
vyřizoval po dobu Vaší nepřítomnosti některý z kolegů? Potom využijte možnosti 
přesměrování hovorů.  

Po aktivaci přesměrování jsou hovory automaticky směrovány na Vámi zvolenou 
destinaci (stanice, uživatel, skupina, …). Váš telefon na stole tedy nezvoní, ale vyzvání 
např. telefon kolegy. Volající slyší standardní vyzváněcí tón.  

O náklady na přesměrovaný hovor se dělí volající stanice (A) a Vaše stanice (B). 
Volající stanice A platí hovor mezi stanicemi A a B, zatímco přepojující stanice B hradí 
hovor mezi stanicemi B a C. Je-li hovor mezi B a C bezplatný (např. jsou-li stanice B a 
C vnitřními stanicemi jednoho komunikačního systému), pak je přepojení zdarma. 
Komunikační systém 2N® NetStar umožňuje nastavit několik typů přesměrování. 
Jednotlivé typy jsou odlišeny počátečním číslem přístupového kódu služby.  

� Jedničkou začínají služby vztažené k přesměrování uživatele  

� Dvojkou začínají služby pro přesměrování konkrétní stanice uživatele 

� Trojkou začínají služby přesměrování do hlasové schránky, které jsou podrobně 
popsány v samostatné kapitole Hlasová pošta (VoiceMail). 

Bezpodmíne čné přesměrování uživatele 
Aktivací této služby dojde k bezpodmínečnému přesměrování všech příchozích hovorů 
uživatele na Vámi zvolenou destinaci. Žádný z Vašich telefonů tedy nezvoní, ale 
vyzvání např. telefon asistentky, na kterou jste hovory přesměrovali. Volající slyší 
standardní vyzváněcí tón. 

 

Zapnutí služby 

*11nn# 

 

Kde nn je číslo, na které chcete přesměrovat. 

 

Vypnutí služby 

#11 

 

Příklad: Chcete přesměrovat veškeré své příchozí hovory na číslo 555. Zvedněte 
sluchátko a volte přístupový kód služby *11. Budete vyzváni k zadání čísla pro 
okamžité přesměrování. Zadejte číslo 555 a potvrďte znakem #. Budete upozorněni 
na nastavení okamžitého přesměrování. 
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Přesměrování uživatele p ři „obsazení“ 
Aktivací služby dojde k přesměrování na Vámi zvolenou destinaci (stanice, uživatel, 
skupina, …), pokud je Vaše stanice obsazena. Volající není tedy například zařazen do 
fronty na Vašem telefonu, ale je ihned přesměrován na zvolenou destinaci. Volající 
slyší standardní vyzváněcí tón. 

 

Zapnutí služby 

*12nn# 

 

Kde nn je číslo, na které chcete přesměrovat. 

 

Vypnutí služby 

#12 

 

Příklad: Na číslo 666 chcete přesměrovat všechny hovory, které nemohou být 
vybaveny z důvodu nedostupnosti uživatele (všech jeho stanic). Zvedněte sluchátko a 
volte přístupový kód služby *12. Budete vyzváni k zadání čísla pro přesměrování při 
nedostupnosti. Zadejte číslo 666 a potvrďte znakem #. Budete upozorněni na 
nastavení přesměrování. 

Poznámka 

� CFEC znamená Call Forwarding on Error Cause – hovor je přesměrováván 
nejen v případě obsazení, ale také v případě dalších chybových kauz. 

Přesměrování uživatele p ři „žádné odpov ědi“ 
Aktivací služby dojde k přesměrování na Vámi zvolenou destinaci (stanice, uživatel, 
skupina), pokud nepřijmete příchozí hovor do nastaveného času (výchozí hodnota 
30s). Vaše telefony po tento čas vyzvání a následně je hovor přesměrován. Volající 
slyší po celou dobu vyzváněcí tón. Nastavení délky časového limitu lze změnit 
v aplikaci NetStar Assistant. 

 

Zapnutí služby 

*13nn# 

 

Kde nn je číslo, na které chcete přesměrovat. 

 

Vypnutí služby 

#13 
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Příklad: Na číslo 777 chcete přesměrovat všechny přicházející hovory, pokud je 
nestihnete vyzvednout za definovaný čas (CFNA timeout). Zvedněte sluchátko a volte 
přístupový kód služby *13. Budete vyzváni k zadání čísla pro přesměrování při žádné 
odpovědi. Zadejte číslo 777 a potvrďte znakem #. Budete upozorněni na nastavení 
přesměrování. 

Bezpodmíne čné přesměrování stanice 
Aktivací této služby dojde k okamžitému přesměrování všech příchozích hovorů Vaší 
stanice na zvolenou destinaci. Váš telefon tedy nezvoní, ale vyzvání např. telefon 
kolegy, kterého jste zvolili. Volající slyší standardní vyzváněcí tón. Na rozdíl od 
přesměrování uživatele, se toto nastavení týká jen stanice, ze které byla služba 
nastavována.  

 

Zapnutí služby 

*21nn# 

 

Kde nn je číslo, na které chcete přesměrovat. 

 

Vypnutí služby 

#21 

 

Kde nn je číslo, na které chcete přesměrovat. 

Příklad: Chcete přesměrovat veškeré příchozí hovory své stanice na číslo 555. 
Zvedněte sluchátko a volte přístupový kód služby *21. Budete vyzváni k zadání čísla 
pro okamžité přesměrování. Zadejte číslo 555 a potvrďte znakem #. Budete 
upozorněni na nastavení přesměrování. 

Přesměrování stanice p ři „obsazení“ 
Aktivací služby dojde k přesměrování na Vámi zvolenou destinaci (stanice, uživatel, 
skupina, …), pokud je Vaše stanice obsazena. To znamená, že pokud Vám někdo volá 
a Vy právě s někým hovoříte, není uživatel například zařazen do fronty, ale je 
přesměrován na Vámi zvolenou destinaci. Volající slyší standardní vyzváněcí tón. Na 
rozdíl od přesměrování uživatele, se toto nastavení týká jen stanice, ze které byla 
služba nastavována.  

 

Zapnutí služby 

*22nn# 

 

Kde nn je číslo, na které chcete přesměrovat. 
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Vypnutí služby 

#22 

 

Příklad: Na číslo 666 chcete přesměrovat všechny hovory, které nemohou být 
vybaveny z důvodu nedostupnosti stanice. Zvedněte sluchátko a volte přístupový kód 
služby *22. Budete vyzváni k zadání čísla pro přesměrování při nedostupnosti. 
Zadejte číslo 666 a potvrďte znakem #. Budete upozorněni na nastavení 
přesměrování. 

Přesměrování stanice p ři „žádné odpov ědi“ 
Aktivací služby dojde k přesměrování na Vámi zvolenou destinaci (stanice, uživatel, 
skupina), pokud nepřijmete příchozí hovor do nastaveného času (výchozí hodnota 
30s). Váš telefon po tento čas vyzvání a poté je hovor přesměrován. Volající slyší po 
celou dobu vyzváněcí tón. Nastavení délky časového limitu může provést administrátor 
Vašeho komunikačního systému. 

 

Zapnutí služby 

*23nn# 

 

Kde nn je číslo, na které chcete přesměrovat. 

 

Vypnutí služby 

#23 

 

Příklad: Na číslo 777 chcete přesměrovat všechny hovory, přicházející na Vaší stanici, 
pokud bude vyzvánět déle než je definovaný čas. Zvedněte sluchátko a volte 
přístupový kód služby *23. Budete vyzváni k zadání čísla pro přesměrování při žádné 
odpovědi. Zadejte číslo 777 a potvrďte znakem #. Budete upozorněni na nastavení 
přesměrování. 

Přesměrování uživatele do VTS nebo PS 
Aktivací služby dojde k přesměrování do Vámi zvolené destinace ve veřejné telefonní 
síti (VTS) nebo privátní síti (PS). Přesměrování je totožné s okamžitým, při obsazen a 
při žádné odpovědi. Cílová destinace je číslo ve VTS nebo PS zadané včetně 
přístupového kódu do těchto sítí.  

 

Zapnutí služeb 

CFU: 

*11xnn# 
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CFEC: 

*12xnn# 

 

CFNA: 

*13xnn# 

 

Kde x je přístupový kód do VTS, PS a nn je číslo, na které chcete přesměrovat. 

Zrušení všech aktivních p řesměrování uživatele 
Služba ruší všechna aktivní přesměrování uživatele, kterému patří stanice, ze které je 
služba volána, ale netýká se přesměrování nastavených na jednotlivých stanicích. 

 

#10 

Zrušení všech aktivních p řesměrování stanice 
Služba ruší všechna aktivní přesměrování stanice, ze které se volá, ale netýká se 
přesměrování nastavených na úrovni uživatele. 

 

#20 

Zrušení všech p řesměrování uživatele a stanice 
Služba ruší všechna aktivní přesměrování uživatele, kterému náleží stanice, ze které je 
služba volána a zároveň také veškerá přesměrování této stanice. 

 

##0 

Poznámka 

� Službou se neruší nastavení přesměrování do Hlasové pošty. To je řešeno 
pomocí služby #30, jak je popsáno v kapitole Hlasová pošta (VoiceMail). 
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4444    
 

 

4. Zabezpečené 
služby 

 

 

 

V této kapitole jsou popsány zabezpečené služby komunikačního systému 
2N® NetStar. 

 

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete: 

� Povolení stanice 

� Přihlášení stanice k přenašeči 

� Přihlášení ke svazku 

� Nastavení PINu 

� Soukromý hovor 
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4.1 Povolení stanice 

Tato služba umožňuje uživateli zakázat některou z jeho stanic a tím ji vyřadit z 
routování. Po provedení služby není uživateli povolena odchozí volba do veřejné 
telefonní sítě (VTS), privátní sítě (PS), ani v rámci komunikačního systému 2N® 
NetStar. Stanice není vyzváněna při příchozím hovoru na uživatele. Pokud někdo volá 
přímo na tuto stanici, dostane obsazovací tón. Stanice se zakazuje či povoluje pomocí 
NetStar Assistanta (viz. příručka 2N® NetStar Assistant) nebo pomocí 
administrátorského nástroje. 
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4.2 Přihlášení stanice k p řenašeči 

Slouží k uživatelskému přihlášení či odhlášení stanice ke zvolenému přenašeči. Služba 
se dá využít v provozech, kde není pevně určeno pracovní místo uživatele. Dále se dá 
využít v hotelech, kde se řeší obsluha telefonní stanice na pokoji hosta. 

Přihlášení stanice k p řenašeči 
Po provedení služby se přihlásí požadovaná stanice na přenašeč, ke kterému je fyzicky 
připojen telefon, z něhož je služba volána. Stanice je po přihlášení vlastníkem 
přenašeče, což znamená, že se na něj přenesou nastavení přihlášené stanice. Na 
jednom přenašeči může být přihlášeno více stanic. Pro odchozí identifikaci se použije 
naposledy přihlášená stanice. V příchozím směru jsou dostupné všechny přihlášené 
stanice. Pokud byla stanice již někde přihlášena, automaticky se od původního 
přenašeče odhlásí. 

 

Přihlášení 

 

*66nn#PIN 

 

Kde nn je číslo odhlašované stanice a PIN uživatelský bezpečnostní klíč.  

Příklad: Chcete přihlásit stanici 101 na přenašeč. Zvedněte sluchátko telefonu, který 
je fyzicky připojen k portu na němž je přenašeč, ke kterému chcete stanici 101 
přihlásit. Volte přístupový kód služby *66. Budete vyzváni k zadání čísla stanice, 
kterou chcete přihlásit. Zadejte číslo 101 a potvrďte křížkem. Následně budete vyzváni 
k zadání PINu. Po jeho zadání bude stanice automaticky přihlášena. 

Přihlášení stanice k p řenašeči jako host 
Po provedení služby se přihlásí požadovaná stanice na přenašeč, ke kterému je fyzicky 
připojen telefon, z něhož je služba volána. Stanice je na tomto přenašeči po přihlášení 
vedena jako host (není brána jako aktivní). Na jednom přenašeči může být přihlášeno 
více stanic. Pro odchozí identifikaci se použije stanice, která byla naposledy přihlášena 
jako stanice hlavní (službou *66). V příchozím směru jsou dostupné všechny 
přihlášené stanice. Pokud byla stanice již někde přihlášena, automaticky se od 
původního přenašeče odhlásí. 

 

Přihlášení 

 

*67nn#PIN 

 

Kde nn je číslo odhlašované stanice a PIN představuje osobní identifikační číslo 
uživatele.  
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Příklad: Chcete přihlásit stanici 101 na přenašeč jako hosta. Zvedněte sluchátko 
telefonu, který je fyzicky připojen k portu, na němž je přenašeč, ke kterému chcete 
stanici 101 přihlásit. Volte přístupový kód služby *67. Budete vyzváni k zadání čísla 
stanice, kterou chcete přihlásit. Zadejte číslo 101 a potvrďte křížkem (#). Následně 
budete vyzváni k zadání PINu. Po jeho zadání bude stanice automaticky přihlášena. 

Odhlášení stanice od p řenašeče 
Po provedení služby se odhlásí požadovaná stanice od přenašeče, ke kterému je 
fyzicky připojen telefon, z něhož je služba volána. Stanici je možno kdykoli přihlásit, a 
to i na jiném přenašeči. Službou se odhlásí jak stanice hlavní, tak stanice přihlášená k 
přenašeči jako host. 

 

Odhlášení 

 

#66nn#PIN 

 

Kde nn je číslo odhlašované stanice a PIN představuje osobní identifikační číslo 
uživatele.  

 

Příklad: Chcete odhlásit stanici 101 od přenašeče. Zvedněte sluchátko telefonu, která 
je fyzicky připojena k portu, na němž je přenašeč, od kterého chcete stanici 101 
odhlásit. Volte přístupový kód služby #66. Budete vyzváni k zadání čísla stanice, 
kterou chcete odhlásit. Zadejte číslo 101 a potvrďte křížkem (#). Následně budete 
vyzváni k zadání PINu. Po jeho zadání bude stanice automaticky přihlášena. 
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4.3 Přihlášení ke svazku 

Svazek je jedním z mnoha směrovacích objektů komunikačního systému 2N® 
NetStar. Ve své podstatě je představován dvěma a více směrovacími objekty, na 
které jsou směrovány příchozí hovory buďto lineárně nebo cyklicky. Při lineární 
strategii je vždy nejprve provedeno volání na první položku svazku. Při cyklické 
strategii jsou hovory směrovány na objekt, který následuje bezprostředně po objektu, 
na který bylo směrováno v předchozím kroku. U svazků lze také nastavit, zda budou 
reagovat na obsazení směrovacího objektu a také jestli budou reagovat na obsazení. 
Veškerá nastavení vlastností jednotlivých svazků provede administrátor Vašeho 
komunikačního systému. Každý uživatel má však možnost přihlásit svou stanici či 
dokonce sebe jako uživatele k libovolnému svazku komunikačního systému, pokud zná 
jeho číslo. Dalším způsobem přihlášení ke svazku je přihlášení pomocí aktivace profilu, 
který je k tomu uzpůsoben (lze nastavit pomocí aplikace NetStar Assistant). 

Přihlášení stanice ke svazku 
Přihlášení stanice ke svazku se provádí volbou přístupového kódu služby z dané 
stanice. Po vyzvednutí systémem musíte následně zadat číslo svazku, ke kterému 
chcete stanici přihlásit. Služba je ve výchozím nastavení chráněna osobním 
identifikačním číslem (PIN) jednotlivých uživatelů. Odhlášení stanice od svazku 
probíhá analogicky.  

 

Přihlášení stanice ke svazku 

 

*64nnPIN  

 

Kde nn je číslo svazku, ke kterému chcete stanici přihlásit a PIN je osobní identifikační 
číslo uživatele, kterému stanice náleží. 

Příklad: Chcete přihlásit stanici s PINem 1234 ke svazku s číslem 88. Volte přístupový 
kód služby *64 a následně budete vyzváni k zadání čísla svazku. Volte 88 a potvrďte 
křížkem (#). Budete vyzváni k zadání PINu. Volte tedy 1234. Poté bude již stanice 
automaticky přihlášena ke svazku s číslem 88. 

Odhlášení stanice od svazku 

 

#64nnPIN 

 

Kde nn je číslo svazku, ke kterému chcete uživatele přihlásit a PIN je osobní 
identifikační číslo tohoto uživatele. 
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Příklad: Chcete odhlásit stanici s PINem 1234 od svazku s číslem 88. Volte přístupový 
kód služby #64 a následně budete vyzváni k zadání čísla svazku. Volte 88 a potvrďte 
křížkem (#). Budete vyzváni k zadání PINu. Volte tedy 1234. Poté bude již stanice 
automaticky odhlášena od svazku s číslem 88. 

 

Přihlášení uživatele ke svazku 
Přihlášení uživatele ke svazku se provádí volbou přístupového kódu služby ze stanice, 
která patří tomuto uživateli. Po výzvě systému musíte zadat číslo svazku, ke kterému 
chcete stanici přihlásit. Služba je ve výchozím nastavení chráněna osobním 
identifikačním číslem (PIN) jednotlivých uživatelů. Odhlášení uživatele od svazku 
probíhá analogicky.  

 

Přihlášení uživatele ke svazku 

 

*65nnPIN  

 

Kde nn je číslo svazku, ke kterému chcete uživatele přihlásit a PIN je osobní 
identifikační číslo tohoto uživatele. 

Příklad: Chcete přihlásit uživatele s PINem 1234 ke svazku s číslem 88. Volte 
přístupový kód služby *65 ze stanice daného uživatele a následně budete vyzváni k 
zadání čísla svazku. Volte 88 a potvrďte křížkem (#). Budete vyzváni k zadání PINu. 
Volte tedy 1234. Poté bude již uživatel automaticky přihlášena ke svazku s číslem 88. 

Odhlášení uživatele od svazku 

 

#65nnPIN  

 

Kde nn je číslo svazku, ke kterému chcete uživatele přihlásit a PIN je osobní 
identifikační číslo tohoto uživatele. 

Příklad: Chcete odhlásit uživatele s PINem 1234 od svazku s číslem 88. Volte 
přístupový kód služby #65 ze stanice daného uživatele a následně budete vyzváni k 
zadání čísla svazku. Volte 88 a potvrďte křížkem (#). Budete vyzváni k zadání PINu. 
Volte tedy 1234. Poté bude již uživatel automaticky odhlášen od svazku s číslem 88. 
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4.4 Nastavení PINu 

Slouží k nastavení a změně bezpečnostního PIN kódu uživatele. Nastavuje se z 
libovolné stanice uživatele a je společný pro všechny stanice jednoho uživatele. PIN se 
používá u některých služeb komunikačního systému 2N® NetStar. Pokud je PIN 
vyžadován, je uživatel k jeho zadání vyzván. V ostatních případech jsou služby 
používány bez PINu.  Výchozí PIN na všech uživatelích je nastaven na 1111.  

Pokud nastavení PINu proběhne správně, systém potvrdí nastavení hláškou. V 
opačném případě jste v každém z kroků upozorněni na chybné zadání a můžete volbu 
opakovat. Při třetím chybném zadání je nastavování ukončeno. Zadávaný PIN by měl 
být čtyřmístný. Pokud je kratší je potřeba jeho zadávání ukončovat hvězdičkou. 

 

Změna starého PINu 

 

*70starý nový nový 

 

Vymazání PINu 

 

*70 starý* 

 

Nastavení nového PINu po vymazání 

 

*70 nový nový 

 

Příklad: Chcete změnit Váš starý PIN 1111 na nový 9876. Po vyzvednutí sluchátka 
Vašeho telefonu a obdržení oznamovacího tónu, volte přístupový kód služby *70. 
Budete vyzváni k zadání starého PINu. Volte tedy 1111. Dále pak bude systém 
vyžadovat PIN nový. Zadejte 9876. V tuto chvíli si systém vyžádá opakování nového 
PINu. Znovu volte 9876. Pokud vše proběhlo správně, systém potvrdí nastavení 
nového PINu uživatele. Nyní již musíte při používání zabezpečených služeb využívat 
nový PIN. 

Poznámka 

� Pokud smažete PIN a nenastavíte nový, nebudete moci využívat služby, 
které jsou PINem chráněny!!! 
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4.5 Soukromý hovor 

Služba umožňuje označit vybrané odchozí hovory jako soukromé. Ty jsou pak v 
účtovacím softwaru lépe dohledatelné. Služba umožňuje soukromé volání všem 
uživatelům včetně těch, kteří nemají svoji stabilní stanici. To ocení především 
uživatelé v provozu s omezeným počtem telefonů. Služba je automaticky aktivní pro 
jeden hovor (do zavěšení telefonu). 

Soukromý hovor z vlastní stanice 
Služba pro uživatele se stabilně přidělenou stanicí. Ve výchozím nastavení vyžaduje 
služba zadání PINu, které může zrušit administrátor Vašeho systému. Po vytočení 
služby a zadání PINu dostanete souvislý oznamovací tón komunikačního systému 
(může být změněn) a můžete volit soukromé číslo do libovolné sítě dle běžných 
pravidel pro směrování hovorů Vašeho systému (např. začít 0 při přechodu do veřejné 
telefonní sítě). 

 

*71PIN 

 

Kde PIN představuje osobní identifikační číslo uživatele.  

Příklad: Chcete si zavolat domů ženě na číslo 555 666 777, ale nechcete, aby tento 
hovor platil Váš zaměstnavatel. Po vyzvednutí sluchátka a obdržení oznamovacího 
tónu, volte přístupový kód služby *71. Budete vyzváni k zadání PINu. Po jeho zadání 
obdržíte souvislý oznamovací tón Vašeho komunikačního systému 2N® NetStar. V 
tuto chvíli volte cílové číslo. Jelikož se jedná o hovor do veřejné sítě, budete muset s 
největší pravděpodobností volit také přestupný znak 0 (nebo jiný) a teprve potom 
vytočit číslo 555 666 777. 

Soukromý hovor z cizí stanice 
Služba pro uživatele, kteří nemají stabilně přidělenou stanici nebo pro ty, kteří si 
potřebují zavolat na své náklady ze stanice svého kolegy. Služba ve výchozím 
nastavení vyžaduje zadávání čísla stanice a zadání PINu, které může zrušit na 
požádání administrátor Vašeho systému. Po vytočení služby, zadání čísla stanice a 
zadání PINu dostanete souvislý oznamovací tón Vašeho komunikačního systému a 
můžete volit soukromé číslo do libovolné sítě dle běžných pravidel pro směrování 
hovorů Vašeho systému (např. začít 0 při přechodu do veřejné telefonní sítě). 
Protistraně se stanice, ze které voláte, identifikuje jako stanice, jejíž číslo jste zadali 
při vytáčení služby.  

 

*72nn#PIN 

 

Kde nn je číslo stanice, ke které se provádí zaúčtování a PIN představuje osobní 
identifikační číslo uživatele. 
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Příklad: Chcete si zavolat domů ženě na číslo 555 666 777 ze stanice svého kolegy, 
ale nechcete, aby tento hovor byl účtován jemu. Po vyzvednutí sluchátka a obdržení 
oznamovacího tónu, volte přístupový kód služby *72. Budete vyzváni k zadání čísla 
stanice, které bude hovor účtován. Zadejte tedy číslo Vaší stanice - např. 101 a 
potvrďte volbu znakem #. Následně budete vyzváni k zadání PINu uživatele, jehož 
stanici chcete hovor účtovat (čili PIN uživatele, kterému náleží stanice 101). Po jeho 
zadání obdržíte souvislý oznamovací tón Vašeho komunikačního systému 2N® 

NetStar. V tuto chvíli volte cílové číslo. Jelikož se jedná o hovor do veřejné sítě, 
budete muset s největší pravděpodobností volit také přestupný znak 0 (nebo jiný) a 
teprve potom vytočit číslo 555 666 777.
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5. Časov ě závislé 
služby 

 

 

 

V této kapitole jsou popsány časově závislé služby komunikačního systému 2N® 

NetStar. 

 

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete: 

� Nastavení času a data 

� Budík 

� Časové podmínky 
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5.1 Nastavení času a data 

Nastavení data a času se provádí z administrační konzole komunikačního systému 2N® 
NetStar nebo z aplikace NetStar Assistant. Pro oba způsoby je nutné znát přihlašovací 
jméno a heslo uživatele s administrátorskými právy. Další možností je použití k tomu 
určené služby.  

Nastavení času 
Službou lze jednoduchým způsobem nastavit čas komunikačního systému 
prostřednictvím telefonu. 

 

*51 hhmm 

 

Kde hh představuje hodiny a mm minuty. Jednociferné parametry se zadávají s nulou.  

Příklad: Chcete změnit čas systému na 8 hodin 15 minut. Po vyzvednutí sluchátka a 
obdržení oznamovacího tónu, volte přístupový kód služby *51. Budete vyzváni k 
zadání nového času systému. Volte 0815 a systém po obdržení čtvrtého znaku a 
přehrání hlášky o nastavení času hovor ukončí. Čas je již nastaven.  

Poznámka 

� Služba nebude fungovat v případě, že má Váš komunikační systém 
nastaveno synchronizování času z NTP serveru. 

Nastavení data 
Službou lze jednoduchým způsobem nastavit datum komunikačního systému pomocí 
telefonu. 

 

*52 ddmmrrrr 

 

Kde dd představuje nastavovaný den, mm měsíc a rrrr rok. Jednociferné parametry 
se zadávají s nulou.  

Příklad: Chcete změnit datum systému na 5.6.2009. Po vyzvednutí sluchátka a 
obdržení oznamovacího tónu, volte přístupový kód služby *52. Budete vyzváni k 
zadání nového data systému. Volte 05062009 a systém po obdržení osmého znaku a 
přehrání hlášky o nastavení data hovor ukončí. Nové datum je již nastaveno. 
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5.2 Budík 

Umožňuje nastavit buzení na Vašem telefonu. Při buzení Váš telefon trvale zvoní po 
dobu 180s. Pokud zrovna hovoříte, začne telefon budit 180s po ukončení hovoru. 
Buzení se ukončí vyzvednutím sluchátka telefonu nebo po vyčerpání čtyř cyklů. 

Jednorázový budík 
Služba nastaví buzení na stanovený čas a datum. Pokud zadáte pouze čas, je 
nastaveno buzení na den, kdy službu aktivujete. 

 

Aktivace budíku s určením data 

 

*50 hhmm*DDMM# 

 

Aktivace budíku bez určení data 

 

*50 hhmm# 

 

Zrušení nastavení  

 

#50 

 

Kde hh je hodina, mm minuta, DD je den a MM měsíc. Jednociferné parametry se 
zadávají s nulou.  

Příklad: Potřebujete nastavit budík na 9.května na 6 hodin 30 minut. Po vyzvednutí 
sluchátka a obdržení oznamovacího tónu, volte přístupový kód služby *50. Systémem 
budete vyzváni k zadání času buzení. Volte 0630. Dále bude systém požadovat 
datum. Volte 0905. Poté systém ohlásí, že bylo buzení nastaveno a hovor bude 
ukončen. 

Opakující se budík  
Službou nastavíte budík, který se aktivuje každý den ve stejný čas.  

Aktivace budíku 

*53 hhmm 

 

Zrušení nastavení  
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#53 

 

Kde hh je hodina, mm minuta. Jednociferné parametry se zadávají s nulou.  

Příklad: Potřebujete nastavit budík, který Vás bude budit každý den v 6 hodin 30 
minut. Po vyzvednutí sluchátka a obdržení oznamovacího tónu, volte přístupový kód 
služby *53. Systémem budete vyzváni k zadání času buzení. Volte 0630. Poté systém 
ohlásí, že bylo buzení nastaveno a hovor bude ukončen. 
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5.3 Časové podmínky 

Slouží pro obsloužení volání různými způsoby v daném časovém intervalu. Například 
pro jiné směrování příchozích hovorů ve dne a v noci nebo pro různé odchozí 
směrování v průběhu dne, dle nejlepšího tarifu operátorů. Komunikační systém 2N® 

NetStar umožňuje nastavit neomezený počet časových podmínek. Časové podmínky 
nastavuje a přiděluje administrátor Vašeho systému. O nastavení požádejte svoji 
servisní organizaci. 

Poznámka 

� Uživatelé mohou nastavovat vlastní časové podmínky prostřednictvím 
aplikace NetStar Assistant. Ty lze následně využívat pro přepínání 
uživatelských profilů.  
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6. Mobility 
Extension 

 

 

 

V této kapitole je popsána služba Mobility Extension, která umožňuje externím 
stanicím (stanicím mimo komunikační systém) využívat veškeré výhody vnitřních 
stanic komunikačního systému 2N® NetStar. Se službou Mobility Extension budete k 
dosažení pod Vaším firemním číslem i ve chvíli, kdy jste mimo svou kancelář. Stejně 
tak můžete uskutečňovat odchozí volání, jako byste telefonovali ze své pevné stanice, 
samozřejmě se zachováním shodné odchozí identifikace. 

 

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete: 

� Příchozí volání 

� Odchozí volání 

� Přepojení hovoru 
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6.1 Příchozí volání 

Při příchozím volání na Vaše uživatelské telefonní číslo v systému 2N® NetStar bude 
Vaše Mobility Extension stanice zvonit stejně jako Vaše vnitřní pevná stanice. Příchozí 
volání na Vašem mobilním telefonu bude identifikováno telefonním číslem GSM brány 
nebo jiným číslem veřejné linky. 

Upozornění 

� Při příchozím volání na stanici Mobility Extension bude vytvořeno (a příp. 
účtováno) odchozí volání ze systému 2N® NetStar na Váš mobilní telefon. 

Vypnutí nebo zapnutí vyzván ění ME stanice 
Aktivace vyzvánění stanice Mobility Extension při příchozím volání docílíte volbou 
přístupového čísla služby Mobility Extension z mobilního telefonu, na který jsou hovory 
směrovány. Po přehrání hlášky volte kód aktivace uvedený níže. Případná deaktivace 
vyzvánění se provádí stejným způsobem. 

Aktivace vyzvánění 

 

*55 

 

Deaktivace vyzvánění 

 

#55 

 

Příklad: Chcete si zapnout vyzvánění na váš GSM telefon. Zavolejte z této stanice do 
komunikačního systému. Vaše Mobility Extension stanice bude automaticky 
rozpoznána a přihlášení do systému bude potvrzeno přehráním hlášky „Mobility 
Extension, volte prosím". Nyní volte číslo služby *55. Budete upozorněni na aktivaci 
vyzvánění a hovor bude ukončen. 

 

Tip 

� Službu aktivace a deaktivace zvonění lze využít pro libovolnou stanici 
uživatele a lze tak dočasně zrušit její vyzvánění v případě směrování 
hovorů na uživatele.  
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6.2 Odchozí volání 

Jedná se o odchozí volání prostřednictvím systému 2N® NetStar. Tento způsob 
komunikace Vám zaručuje firemní identifikaci odchozích hovorů a v případě volání 
mezinárodních, také možnost snížení nákladů na provedený hovor. 

Odchozí volání na vnit řní stanici systému 
Pro volání z Vaší Mobility Extension stanice zavolejte do komunikačního systému. 
Přihlášení do systému 2N® NetStar Vám bude potvrzeno přehráním hlášky a 
následným obdržením souvislého oznamovacího tónu Vašeho komunikačního systému. 
Poté již můžete volit telefonní čísla stejně jako z Vaší vnitřní pevné stanice. 

Příklad: Chcete hovořit s vnitřním účastníkem s číslem 2345. Z mobilního telefonu 
zavolejte do komunikačního systému. Přihlášení do systému bude potvrzeno 
přehráním hlášky „Mobility Extension, volte prosím". Nyní volte číslo vnitřního 
účastníka – 2345. Hovor bude spojen. 

Odchozí volání p řes systém do VTS  
Stejným způsobem jako lze uskutečňovat volání na vnitřní linky, lze uskutečňovat i 
jakákoliv odchozí volání do veřejné sítě (v závislosti na přiděleném oprávnění). Při 
odchozím volání budete volanému představováni Vaším telefonním číslem, které máte 
přiděleno v komunikačním systému 2N® NetStar.  

Upozornění 

� Při odchozím volání z Mobility Extension přes systém 2N® NetStar Vám 
bude účtován hovor z mobilní stanice do systému a systému pak bude 
účtován odchozí hovor na volané číslo. 

 

Příklad: Chcete hovořit s vnějším účastníkem s číslem 654654654. Z mobilního 
telefonu zavolejte do komunikačního systému. Přihlášení do systému bude potvrzeno 
přehráním hlášky „Mobility Extension, volte prosím". Nyní volte kód pro přístup k 
vnější lince (většinou 0) a telefonní číslo volaného, tedy 0654654654. 
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6.3 Přepojení hovoru 

Při používání stanice Mobility Extension můžete, stejně jako u vnitřní pevné stanice, 
přepojovat hovory. Pro přepojení se však na stanici Mobility Extension nepoužívá 
klávesa FLASH jako na pevných stanicích, ale kód 7*. Hovory je možné přepojovat 
jak na telefonní čísla v rámci komunikačního systému 2N® NetStar, tak i na veřejná 
telefonní čísla mimo systém. Pomocí přepojovacího kódu 7* je možné také ze stanice 
Mobility Extension používat službu střídání hovoru nebo službu návrat k přepojenému. 

Mobility Extension p řepojení 
Stejně jako na vnitřní stanici, lze přepojování na Mobility Extension stanici dělit na 
přepojení bez zavěšení a na přepojení se zavěšením. V obou případech je využíván 
stejný kód pro přepojení, jen postup je trochu jiný.  

 

7* nn 

 

Kde nn je číslo účastníka, na kterého chcete přepojit. 

Přepojení se zavěšením 

Příklad: Chcete z Vaší Mobility Extension stanice přepojit (se zavěšením) aktivní 
hovor. V průběhu hovoru volte 7* a telefonní číslo, na které chcete hovor přepojit. 
Původní protistrana má ve sluchátku hudbu a čeká. Pokud po volbě slyšíte vyzváněcí 
tón, můžete zavěsit, čímž předáte hovor zvolenému účastníkovi a původní protistrana 
slyší vyzváněcí tón. Pokud po volbě slyšíte obsazovací tón, není možné přepojení 
provést, jelikož je volaný účastník obsazen nebo nedostupný. V takovém případě se 
můžete vrátit k původní protistraně opětovným zadáním kódu 7* a hovor dokončit 
nebo jej přepojit na jiného účastníka. 

Přepojení bez zavěšení 

Příklad: Chcete z Vaší Mobility Extension stanice přepojit (bez zavěšení) aktivní 
hovor. V průběhu hovoru volte 7* a telefonní číslo, na které chcete hovor přepojit. 
Původní protistrana má ve sluchátku hudbu a čeká. Pokud po volbě slyšíte vyzváněcí 
tón, vyčkejte na přihlášení volaného účastníka a pak zavěste, tím dojde k předání 
hovoru. Pokud po volbě slyšíte obsazovací tón, není možné přepojení provést, jelikož 
je volaný účastník obsazen nebo nedostupný. V takovém případě se můžete vrátit k 
původní protistraně opětovným zadáním kódu 7* a hovor dokončit nebo jej přepojit 
na jiného účastníka. 
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Návrat k p řepojenému, resp. st řídání hovoru  
Tuto službu lze využívat ve chvíli, kdy máte na jedné straně přidržen hovor a na druhé 
straně hovoříte s jiným uživatelem.  

 

7* 

 

Příklad: Voláte z Vaší Mobility Extension stanice do komunikačního systému a máte 
přidržen hovor s jedním účastníkem a s druhým hovoříte. Pokud chcete nyní hovořit 
s přidrženým uživatelem, stiskněte 7*. Nyní hovoříte s původně přidrženým 
uživatelem a druhý slyší Music on Hold. Při každém dalším stisknutí 7* se uživatelé 
prohodí.   

Ukon čení aktivního hovoru 
Službu lze využít ve dvou základních modifikacích. V situaci, kdy máte nějaký 
přidržený hovor a aktivní hovor chcete ukončit, nebo kdy máte jen jeden aktivní hovor 
a po jeho ukončení chcete volit další destinaci.  

 

9# 

Návrat k neaktivnímu hovoru s ukončením aktivního 

V situaci, kdy máte nějaký přidržený hovor, aktivní hovor chcete ukončit a vrátit se 
k přidrženému hovoru, můžete použít právě službu Ukončení aktivního hovoru. Po 
jejím použití je aktivní hovor ukončen (protistrana obdrží obsazovací tón) a Vy budete 
opětovně spojeni s přidrženým účastníkem.  

 

Příklad: Na Vaší Mobility Extension stanici máte navázány dva hovory (oba přes 
komunikační systém 2N® NetStar). Jeden z hovorů je přidržen (uživatel slyší Music on 
Hold). Chcete ukončit aktivní hovor a současně být spojeni s hovorem přidrženým. 
Volte kód 9#, čímž dojde k ukončení aktivního hovoru a k připojení přidrženého. 

Ukončení aktivního hovoru s možností další volby 
Zcela jiná situace nastává, pokud máte navázán jen jeden hovor a chcete jej ukončit. 
Po klasickém ukončení takového hovoru musíte pro další sestavení hovoru přes 
komunikační systém 2N® NetStar znovu zavolat. Chcete-li ušetřit náklady za 
sestavení hovoru, stačí použít službu Ukončení aktivního hovoru.  
 

Příklad: Na Vaší Mobility Extension stanici máte navázán pouze jeden hovor. Hovor 
chcete ukončit, ale následně chcete hovořit s dalším účastníkem v rámci systému. 
Stiskněte do hovoru 9#. Aktivní hovor je ukončen a Vy obdržíte znovu oznamovací tón 
systému. Volte číslo nového účastníka a hovor bude sestaven, jako při prvním volání 
do systému. 



 

51 

7777    
 

 

7. Hlasová pošta 
(VoiceMail) 

 

 

 

V této kapitole popisujeme používání hlasové pošty v komunikačním systému 
2N® NetStar.  

Potřebujete pracovat, nechcete být rušeni a přitom nechcete přijít ani o jediný hovor 
Vašich zákazníků či obchodních partnerů? Potom použijte službu VoiceMail. Pouhým 
vytočením služby na Vašem telefonu můžete aktivovat jeden ze způsobů přesměrování 
příchozích hovorů a navíc můžete přizpůsobit přehrávanou hlášku konkrétní aktuální 
situaci. Nahrané hovory jsou v komunikačním systému uchovány po stanovenou dobu 
v počtu definovaném administrátorem. Lze je také přeposílat na libovolný e-mail ve 
formátu wav.  

 

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete: 

� Nastavení uvítání VoiceMailu 

� Přesměrování na VoiceMail
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7.1 Nastavení uvítání VoiceMailu 

Následující služby jsou využívány pro správu uvítacích hlášek hlasové pošty 
komunikačního systému 2N® NetStar. 

Nahrání uvítací hlášky 
Pro nahrání příslušné hlášky, která bude přehrána každému volajícímu po aktivaci 
služby, použijte následující řetězec: 

 

*35 

 

Příklad: Zvedněte sluchátko stanice uživatele a vytočte číslo služby *35. Budete 
službou vyzváni k nahrání hlášky. Namluvte hlášku a stiskněte *. Hovor bude 
ukončen. Nová hláška je nahrána a uložena. Při dalším hovoru do Vaší hlasové 
schránky již bude použita nová hláška.  

Přehrání uvítací hlášky 
Nevzpomínáte si jaká je Vaše aktuální uvítací hláška pro VoiceMail? Nevadí. Použitím 
následujících služby si ji necháte od systému přehrát a pak se můžete rozhodnout, zda 
ji změníte, či ponecháte. 

 

*36 

Příklad: Zvedněte sluchátko stanice uživatele a vytočte číslo služby *36. Bude Vám 
přehráno aktuální znění hlášky.  

Smazání uvítací hlášky 
Budete-li chtít Vaši uvítací hlášku odstranit a použít výchozí hlášku systému, použijte 
následující službu. 

 

#35 

 

Příklad: Zvedněte sluchátko stanice uživatele a vytočte číslo služby #35. Aktuální 
uživatelská hláška bude smazána a při příštím hovoru do Vaší hlasové schránky již 
bude uživatelům přehrávána výchozí hláška systému.  
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7.2 Přesměrování na VoiceMail 

Tato přesměrování se řídí pravidly popsanými v kapitole Přesměrování hovorů, jen s 
tím rozdílem, že není nutno specifikovat cílovou destinaci, jelikož hovory jsou vždy 
směrovány do hlasové schránky uživatele.   

Bezpodmíne čné přesměrování na VoiceMail  
V případě bezpodmínečného přesměrování příchozích hovorů (CFU) jsou na VoiceMail 
směrovány všechny příchozí hovory. 

 

Zapnutí CFU na VoiceMail 

 

*31 

 

Vypnutí CFU na VoiceMail  

 

#31 

 

Přesměrování na VoiceMail p ři „obsazení“ 
V případě přesměrování „při obsazení“ (CFEC) jsou na VoiceMail směrovány příchozí 
hovory, které přicházení v době nedostupné cílové stanice uživatele, tedy v době, kdy 
uživatel s někým hovoří a nebo je jeho stanice mimo provoz. 

 

Zapnutí CFEC na VoiceMail  

 

*32 

 

Vypnutí CFEC na VoiceMail  

 

#32 
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Přesměrování na VoiceMail p ři „žádné odpov ědi“ 
Posledním typem je přesměrování při žádné odpovědi (CFNA). Dobu mezi začátkem 
vyzvánění a okamžikem přesměrování na VoiceMail si můžete sami nastavit v rámci 
aplikace NetStar Assistant.  

 

Zapnutí CFNA na VoiceMail 

 

*33 

 

Vypnutí CFNA na VoiceMail 

 

#33 

 

Zruš všechna p řesměrování VoiceMail 
Pokud si nejste jisti, které přesměrování jste si nastavili, je zde pro Vás možnost zrušit 
všechna aktivní přesměrování VoiceMailu najednou a následně si nastavit pouze 
požadované. 

 

#30 

 



 

55 

8888    
 

 

8. Profily 
 

 

 

 

V této kapitole popisujeme použití profilů v komunikačním systému 2N® NetStar. 

Nelíbí se Vám složité nastavování jednotlivých uživatelských parametrů, jako je 
přesměrování, hlasitost zvonění, či podsvícení displeje pro různé příležitosti během 
dne? Právě pro Vás jsou pak určeny uživatelské profily, které jednou nastavíte a pak 
mezi nimi můžete libovolně přepínat, či si je dále modifikovat k Vaší plné spokojenosti. 
Velmi důležitá je také schopnost systému přihlašovat Vaši stanici do různých svazků v 
závislosti na právě aktivovaném profilu. Vytváření samotných profilů je možné z menu 
Vašeho telefonu 2N StarPoint nebo prostřednictvím aplikace NetStar Assistant. Profily 
lze také kombinovat s časovými podmínkami a poskytují tak uživateli maximální 
komfort. 

 

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete: 

� Aktivace profilu 

� Nastavení prezenčního textu
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8.1 Aktivace profilu 

Aktivace profilu se provádí vytočením služby a zadáním konkrétního čísla daného 
profilu. Služba může být také chráněna osobním identifikačním číslem uživatele (PIN). 

Aktivovat profil 

 

*60n 

 

Kde n je číslo profilu, které chcete pro daného uživatele aktivovat. 

Příklad: Chcete aktivovat profil číslo 3. Na Vaší stanici navolíte přístupový kód služby 
*60 a budete dotázáni na číslo profilu, který chcete aktivovat. Zadáte číslo 3 a 
stisknete #. Pokud není aktivní požadování PINu, hovor se ukončí a zvolený profil je 
nastaven. V opačném případě zadejte ještě PIN. 

 

Deaktivovat profil 

 

#60n  

 

Kde n je číslo profilu, které chcete pro daného uživatele deaktivovat. 

Příklad: Chcete deaktivovat profil číslo 7. Na Vaší stanici navolíte přístupový kód 
služby #60 a budete dotázáni na číslo profilu, který chcete aktivovat. Zadáte číslo 7 a 
stisknete #. Pokud není aktivní požadování PINu, hovor se ukončí a zvolený profil je 
vypnut. V opačném případě zadejte ještě PIN. 
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8.2 Nastavení prezen čního textu 

V každém profilu můžete mít nastaven specifický prezenční text, který je zobrazen 
volajícím (se systémovými telefony StarPoint). Prezenční text se nastavuje pouze 
prostřednictvím SMS zpráv (nikoliv hovorem).  V zásadě lze využívat dva způsoby 
nastavení prezenčního textu v závislosti na tom, odkud je SMS zpráva s novým textem 
odesílána. Prezenční text se vždy nastavuje pro aktuálně aktivní profil (případně pro 
stav bez aktivního profilu). 

 

*61  

Nastavení z vnit řní stanice 
Z vnitřní stanice lze SMS zprávu s novým prezenčním textem odesílat přímo na číslo 
služby.  
 
Příklad: Pro profil Oběd (číslo pro přihlášení 5) chcete nastavit prezenční text na 
„Jsem na obědě“. Aktivujte tento profil hovorem na následující číslo *605#. Nyní 
napište na Vašem telefonu SMS zprávu ve tvaru „Jsem na obědě“ a odešlete ji na 
číslo *61. Kdokoliv se Vám dovolá v době aktivního profilu Oběd, bude mít na svém 
displeji telefonu 2N StarPoint zobrazen prezenční text „Jsem na obědě“. 
 

Poznámka 

� Podobný postup lze používat také pro odesílání SMS zpráv z aplikace 
NetStar Assistant nebo z TrayIkony. Tyto aplikace však umožňují 
snadnější aktivaci profilů či nastavení prezenčních textů.  

Nastavení z externí stanice 
Z externí stanice nemůžete volit odesílat SMS zprávu přímo na číslo služby, protože 
musíte nejprve SMS zprávu odeslat do systému. Pro tyto účely Vám může 
administrátor nastavit textový router, který směrování SMS zprávy systémem k dané 
službě zajistí. SMS zpráva pak bude mít složitější tvar a bude odesílána na číslo SIM 
karty, která je umístěna v komunikačním systému. 
 
Příklad: Pro profil Oběd (číslo pro přihlášení 5) chcete nastavit prezenční text na 
„Jsem na obědě“, ale již nejste v kanceláři. Z externí stanice systému nejprve 
odešlete SMS zprávu ve tvaru *605# na číslo SIM karty v systému, která je pro tyto 
účely určena (např. 774 406 458). Nyní jste aktivovali profil Oběd. Následně z této 
externí stanice odešlete další SMS ve tvaru „*61_Jsem na obědě“ na stejné číslo 
SIM karty. Kdokoliv se Vám dovolá v době aktivního profilu Oběd, bude mít na svém 
displeji telefonu 2N StarPoint zobrazen prezenční text „Jsem na obědě“.
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9. Ostatní služby 
 

 

 

 

V této kapitole popisujeme zbývající služby komunikačního systému 2N® NetStar. 

 

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete: 

� Nahrávání vlastních hlášek
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9.1 Nahrávání vlastních hlášek 

Komunikační systém 2N® NetStar je dodávána s kompletní sadou uživatelských 
hlášek v několika jazycích. Specifické hlášky zákazníků mohou být do systému 
přidávány v podobě souborů nebo je lze nahrávat prostřednictvím služby Nahraj 
vlastní hlášku. 

Nahraj vlastní hlášku 
Služba slouží k nahrávání vlastních hlášek do systému. Tímto způsobem lze například 
snadno aktualizovat IVR. Pro nahrání nové hlášky musíte znát identifikační číslo 
progres tónu, ke kterému bude přiřazena. Toto číslo Vám může sdělit administrátor.  

 

*56  
 
Příklad: Potřebujete změnit hlášku u progres tónu s identifikačním číslem 123. 
Zvedněte sluchátko Vašeho telefonu a vytočte *56. Budete vyzváni k zadání 
identifikačního čísla progres tónu. Zadejte tedy číslo 123 a potvrďte zadání #. Budete 
vyzváni k nahrání nové hlášky progres tónu. Po zaznění tónu hlášku namluvte a její 
nahrávání ukončete #. Znění hlášky Vám bude přehráno. Pro opakované poslechnutí 
stiskněte *, pro potvrzení nového znění hlášky a ukončení hovoru stiskněte #.  

Přehraj aktuální zn ění hlášky 
Prostřednictvím této služby si můžete poslechnout aktuální znění konkrétního progres 
tónu. I v tomto případě musíte znát jeho identifikační číslo v rámci systému.  

 

#56  
 
Příklad: Potřebujete zjistit aktuální znění hlášky u progres tónu s identifikačním 
číslem 123. Zvedněte sluchátko Vašeho telefonu a vytočte #56. Budete vyzváni 
k zadání identifikačního čísla progres tónu. Zadejte tedy číslo 123 a potvrďte zadání 
#. Systém Vám začne ve smyčce přehrávat aktuální znění hlášky zvoleného progres 
tónu. Hovor ukončíte zavěšením sluchátka. 

Obnov defaultní hlášku 
Službou lze u základních progres tónů systému obnovit původní hlášku.   

 

*57  

Příklad: Potřebujete nastavit výchozí hlášku u progres tónu s identifikačním číslem 
123. Zvedněte sluchátko Vašeho telefonu a vytočte *57. Budete vyzváni k zadání 
identifikačního čísla progres tónu. Zadejte tedy číslo 123 a potvrďte zadání #. 
Uživatelské znění progres tónu bude smazáno a bude použito opět výchozí nastavení 
systému.
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10. Ovládání služeb 
pomocí SMS 

 

 

 

 

V této kapitole popisujeme ovládání služeb v komunikačním systému 2N® NetStar 
prostřednictvím SMS zpráv.  

 

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete: 

� Ovládání služeb pomocí SMS 

 



Ovládání služeb pomocí SMS  10.1 
 

61 

10.1 Ovládání služeb pomocí SMS 

Některé služby lze v komunikačním systému 2N® NetStar, kromě výše popsaných 
způsobů, ovládat také pomocí textových zpráv, zasílaných z vnitřní či mobilní stanice. 
Zprávy je nutné zasílat v konkrétním tvaru, který Vám sdělí administrátor Vašeho 
systému. Obecně platí, že přístupové kódy jednotlivých služeb mohou být, v případě 
nastavování přes textovou zprávu, odesílány ve tvaru daném administrátorem, kdežto 
zbylá část textové zprávy, nesoucí samotnou informaci, musí být zadána ve tvaru 
definovaném v předešlých kapitolách. Více prozradí následující příklady. V tabulce 
kapitoly 11 jsou pak označeny služby, které lze tímto způsobem ovládat, znakem S v 
posledním sloupci (viz. vysvětlivky za tabulkou).  

Příklad 1: Chcete nastavit čas na 8 hodin a 15 minut. Přístup ke službě přes textovou 
zprávu je dán klíčovým textem „cas". Vaše textová zpráva pro nastavení času bude 
tedy vypadat následovně: cas0815 a odešlete ji na číslo určené administrátorem. 

Příklad 2: Chcete přesměrovat všechny hovory uživatele Petr Černý na stanici s 
číslem 101. Přístup ke službě přes textovou zprávu je dán klíčovým textem „CFU 
user". Vaše textová zpráva pro nastavení tohoto přesměrování bude tedy vypadat 
následovně: CFU user 101 a odešlete ji na číslo určené administrátorem. 

Příklad 3: Chcete aktivovat zvonění stanice při volání na uživatele. Přístup ke službě 
přes textovou zprávu je dán klíčovým textem „*55". Vaše textová zpráva pro aktivaci 
zvonění bude tedy vypadat následovně: *55 a odešlete ji na číslo určené 
administrátorem ze stanice, které se nastavení týká.
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11. Tabulka služeb 
 

 

 

 

V této kapitole je k dispozici tabulka s přehledem jednotlivých služeb komunikačního 
systému 2N® NetStar. 

 

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete: 

� Tabulka služeb
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11.1 Tabulka služeb 

Služba Volte Str. Pozn. 

Základní služby    

Odmítnutí hovoru - 10  

Aktivovat odmítání příchozích hovorů (DnD) - 11  

Volání vnitřního účastníka nnnn  12  

Volání vnějšího účastníka ve VTS nebo PS X nnnn  12  

Rychlá volba n   13  

Horká linka - 13  

REDIAL - 13  

Volba z logu - 13  

Přímý náběh  nn  13  

Interkom - 14  

Aktivovat potlačení identifikace (CLIR) *43 14 S 

Zrušit potlačení identifikace #43 14 S 

HOLD - 15 H 

MUTE - 15 H 

Spojovací služby    

Přepojení F číslo 17 H 

Návrat k přepojenému F 18 H 

Střídání hovorů F 18 H 

Zaparkuj hovor F *42 n 19 H 

Odparkuj hovor #42 n 19  

Převezmi zvonění ze své skupiny *# 20 H 

Převezmi zvonění ze stanice **nn# 20 H 

Převezmi zvonění z jiné skupiny #*nn# 20 H 

Napojení do hovoru *9#nn# 22 H 

Konferenční hovor *1#s1*…*sn# 22 S 

Přidej do konference *0# 23 H 

Zavolej do konferenční místnosti *2#nn# 24  

Přesměruj vždy – uživatel (CFU) *11 nn # 26 S 
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Zruš přesměrování vždy – uživatel #11 26 S 

Přesměruj při obsazen - uživatel (CFEC) *12 nn # 27 S 

Zruš přesměrování při obsazen - uživatel #12 27 S 

Přesměruj při žádné odpovědi – uživatel 
(CFNA) 

*13 nn # 27 S 

Zruš přesměrování při žádné odpovědi – 
uživatel 

#13 27 S 

Přesměruj vždy – stanice (CFU) *21 nn # 28 S 

Zruš přesměrování vždy – stanice  #21 28 S 

Přesměruj při obsazen – stanice (CFEC) *22 nn # 28 S 

Zruš přesměrování při obsazen – stanice  #22 28 S 

Přesměruj při žádné odpovědi – stanice 
(CFNA) 

*23 nn # 29 S 

Zruš přesměrování při žádné odpovědi – 
stanice  

#23 29 S 

Přesměruj do VTS *11 x nn # 29 S 

Zruš všechna přesměrování uživatele #10 30 S 

Zruš všechna přesměrování stanice #20 30 S 

Zruš všechna přesměrování uživatele a 
stanice 

##0 30 S 

Zabezpečené služby    

Zakázání/Povolení stanice - 32  

Přihlášení stanice k přenašeči *66 nn#PIN 33  

Přihlášení stanice k přenašeči jako host *67 nn#PIN 33  

Odhlášení stanice od přenašeče #66 nn#PIN 34  

Přihlášení stanice ke svazku *64 nn#PIN 35 S 

Odhlášení stanice od svazku #64 nn#PIN 35 S 

Přihlášení uživatele ke svazku *65 nn#PIN 36 S 

Odhlášení uživatele od svazku #65 nn#PIN 36 S 

Nastavení PIN kódu *70stary*novy*
novy 

37 S 

Soukromý hovor z vlastní stanice *71 PIN 38  

Soukromý hovor z cizí stanice *72 nn#PIN 38  

Časově závislé služby    

Nastavení času *51hhmm 42 S 

Nastavení data *52ddmmrrrr 42 S 
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Nastavení budíku *50hhmm*DDM
M# 

43 S 

Zrušení budíku #50 43 S 

Mobility Extension    

Zapni zvonění na stanici *55 47 S 

Vypni zvonění na stanici #55 47 S 

ME přepojení FLASH 7* 49 H 

ME zavěšení  9# 50 H 

Hlasová pošta (VoiceMail)    

Nahrání uvítání *35 52  

Přehrání uvítání *36 52  

Smazání uvítání #35 52  

Zapnutí CFU na VoiceMail  *31 53 S 

Vypnutí CFU na VoiceMail #31 53 S 

Zapnutí CFEC na VoiceMail *32 53 S 

Vypnutí CFEC na VoiceMail  #32 53 S 

Zapnutí CFNA na VoiceMail *33 54 S 

Vypnutí CFNA na VoiceMail #33 54 S 

Zruš všechna přesměrování na VoiceMail #30 54 S 

Profily    

Aktivace profilu *60 nn#PIN 56 S 

Deaktivace profilu #60 nn#PIN 56 S 

Nastavení prezenčního textu *61text 57 S 

Ostatní služby    

Nahraj vlastní hlášku *56 59  

Přehraj aktuální znění hlášky #56 59  

Obnov výchozí hlášku *57 59  

 

Všechny služby jsou určené pro vytáčení z telefonu s tónovou volbou. 

Vysvětlivky:  

Není-li uvedeno jinak – Volba do oznamovacího tónu  

H – Volba do hovoru  

S – Lze nastavit pomocí SMS.  



 

 

 

 
2N TELEKOMUNIKACE a.s. 
 
Modřanská 621, 143 01  Praha 4 
Tel.: +420 261 301 111, Fax: +420 261 301 999 
E-mail: sales@2n.cz 
Web: www.2n.cz 

 

 


