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Vážený zákazníku,  

blahopřejeme Vám ke koupi PBX 2N OMEGA Lite s aplikací Hlasová pošta - 
VoiceMail. Tento nový výrobek byl vyvinut a vyroben s důrazem na maximální 
užitnou hodnotu, kvalitu a spolehlivost. Našim přáním je, abyste byl s aplikací zcela 
a dlouho spokojen. 
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1. Úvod 

 
Aplikace Hlasová pošta - VoiceMail integrovaná do VoIP modulu zajišťuje 

maximální komfort při užívání systému 2N OMEGA Lite. 
 Umožňuje uživateli v době jeho nepřítomnosti obdržet hlasovou zprávu, 
která je uložena na integrovaném modulu VoIP. Na získanou hlasovou zprávu jste 
upozorněni: Na systémovém telefonu je zobrazen počet nových hlasových zpráv, 
po zvednutí sluchátka či HandsFree jste upozorněni na novou zprávu hlasovou 
výzvou a dále můžete být upozorněni textovou zprávou SMS, pokud je vaše PBX 
osazena některým z GSM modulů. 
 Celková délka zaznamenané hlasové zprávy je maximálně 1 minuta. Přístup 
k uloženým hlasovým zprávám je umožněn z jakékoliv vnitřní telefonní linky. 
V případě, že pro poslech zprávy využijete jinou, než vlastní telefonní linku, pak je 
třeba přístup ke schránce potvrdit správným uživatelským heslem. Vně PBX je 
dovolen poslech zaznamenaných hlasových zpráv uživatelům služby Mobility 
Extension. 
 
 Tento návod by Vám měl usnadnit správné nastavení služby VoiceMail a 
pomoci při užívání této služby. 
 Tento návod naopak neřeší nastavení VoIP modulu, jako celku. K tomu je 
určen jiný podrobný návod. 
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2. Jak používat Hlasovou poštu 
 

Poté co je povoleno užívat hlasové schránky na VoIP modulu, může uživatel 
uplatnit přesměrování do této hlasové schránky. 
 

2.1. Přesměrování do hlasové schránky VoIP modulu 
 

Pro přesměrování do hlasové schránky může uživatel použít všech typů 
přesměrování, která lze na PBX vytvořit (okamžité, při nepřítomnosti, při obsazení). 
Vždy je ale třeba toto přesměrování provádět, jako by se přesměrovávalo na vnější 
telefonní linku, tedy vždy s potvrzením tlačítka FLASH na vlastním telefonním 
přístroji. 
 
 

 
Zvedněte sluchátko a vyčkejte na vnitřní oznamovací tón  
(————) 

 
 

  
nnPmm 

1. Pokud chcete všechny své hovory přesměrovat do hlasové 
schránky , volte "#11nnPmm", kde nn je "86" pro přístup na 
svazek VoIP, P je „5“ jako prefix do systému hlasové pošty na 
modulu VoIP a mm je číslo vaší vnitřní linky, která má být 
přesměrována do hlasové schránky…… . 

nebo 

  
nnPmm 

2. Nebo pokud chcete hovory přesměrovat na kolegu mimo firmu 
pouze v případě svého obsazení, volte "#12 nnPmm", kde nn 
je "86" pro přístup na svazek VoIP, P je „5“ jako prefix do 
systému hlasové pošty na modulu VoIP a mm je číslo vaší 
vnitřní linky, která má být přesměrována do hlasové 
schránky…… . 

nebo 

  
nnPmm 

3. Nebo pokud chcete hovory přesměrovat na kolegu nebo na 
svůj mobilní telefon pouze v případě, že do několika vteřin 
nevyzvednete svůj telefon, volte "#13 nnPmm", kde nn je "86" 
pro přístup na svazek VoIP, P je „5“ jako prefix do systému 
hlasové pošty na modulu VoIP a mm je číslo vaší vnitřní linky, 
která má být přesměrována do hlasové schránky…… . 

nebo 

  
nnPmm 

4. nebo pokud chcete hovory přesměrovat současně podle 
bodu 2 i 3, volte "#14 nnPmm", kde nn je "86" pro přístup na 
svazek VoIP, P je „5“ jako prefix do systému hlasové pošty na 
modulu VoIP a mm je číslo vaší vnitřní linky, která má být 
přesměrována do hlasové schránky…… . 

 
 

 Stiskněte tlačítko “FLASH” nebo “R” 
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Vyslechněte si zprávu o provedení služby 

 
Zavěste 

Přesměrovat můžete pouze v případě, že Vám to bylo při 
programování ústředny povoleno a máte pro dané číslo oprávnění 
podle omezení pro soukromé hovory. 
 

Pokud chcete všechna svá přesměrování zrušit: 

 
Zvedněte sluchátko 

 
V případě trvalého přesměrování Vám hlasová zpráva oznámí, že 
máte přesměrováno 

 
 

 Volte "#10" 

 
Vyslechněte si zprávu o provedení služby 

 
 
Např.: Pokud si chce vnitřní linka s číslem 11 vytvořit okamžité přesměrování do 
hlasové schránky a nebyla měněna výchozí nastavení na VoIP modulu a 
v nastavení PBX, pak se toto přesměrování provede stiskem: 
 
#11 86 5 11 FLASH. 
 
 

C 
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2.2. Výběr hlasové schránky VoIP modulu 
 

Na získanou hlasovou zprávu jste upozorněni: Na systémovém telefonu je 
zobrazen počet nových hlasových zpráv, po zvednutí sluchátka či HandsFree jste 
upozorněni na novou zprávu hlasovou výzvou a dále můžete být upozorněni 
textovou zprávou SMS, pokud je vaše PBX osazena některým z GSM modulů. 
 

2.2.1. Z osobní vnitřní linky 
 
 

 
Zvedněte sluchátko a vyčkejte na vnitřní oznamovací tón (————) 

 

Pmm 

Volte "86" pro přístup na svazek VoIP, P je „5“ jako prefix do systému 
hlasové pošty na modulu VoIP a mm je číslo vaší vnitřní linky: 

 Vyčkejte na vyzvednutí systému hlasové pošty a postupujte dle 
hlasového menu 

 
Zavěste 

 
 

2.2.2. Z jiné vnitřní linky 
 

 
Zvedněte sluchátko a vyčkejte na vnitřní oznamovací tón (————) 

 

P 

Volte "86" pro přístup na svazek VoIP, P je „5“ jako prefix do systému 
hlasové pošty na modulu VoIP:  

 Vyčkejte na vyzvednutí systému hlasové pošty a postupujte dle 
hlasového menu 

 
Zavěste 
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2.3. Zanechání hlasové schránky jiné lince 
 

Systém hlasové pošty umožňuje zanechat hlasovou schránku jiné vnitřní lince 
přímým zavoláním do této schránky (pokud má tuto linka povolenu). 
 

 
Zvedněte sluchátko a vyčkejte na vnitřní oznamovací tón (————) 

 

Pmm 

Volte "86" pro přístup na svazek VoIP, P je „5“ jako prefix do systému 
hlasové pošty na modulu VoIP a mm je číslo vnitřní linky, které chcete 
uložit hlasovou schránku: 

 Vyčkejte na vyzvednutí systému hlasové pošty a postupujte dle 
hlasového menu 

 
Zavěste 

 
 

2.4. MENU Hlasové schránky 
 

Pro „pohyb“ v MENU je následné schéma. Pro příslušnou akci stiskněte 
uvedené DTMF tlačítko na vašem telefonním přístroji. 
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3. Nastavení 
 

Pro zprovoznění služby VoiceMail na integrovaném VoIP modulu je třeba 
provést správná nastavení a povolení jak na VoIP modulu, tak i v samotné PBX 
2N OMEGA Lite. Většina nastavení na VoIP modulu jsou provedena ve výchozích 
parametrech z výroby a proto není nutné, pokud k tomu nejsou žádné jiné důvody, 
tyto měnit. 
 

3.1. Uživatelská nastavení VoiceMail na VoIP modulu. 
 

Tento návod předpokládá, že VoIP modul byl řádně nakonfigurován pro 
provoz na vaší vnitřní IP síti a z tohoto pohledu je PBX systém s VoIP modulem 
považován za funkční. 
 
 Uživatel si může povolit či zakázat používat systém hlasové pošty po 
řádném přihlášení k VoIP modulu. 
 
 

3.1.1. Přihlášení do konfigurace 
 
Konfigurace se provádí pomocí tzv. webového prohlížeče např. InternetExplorer. 
Jako adresu přihlašované stránky zadejte IP adresu VoIP modulu, kterou vám sdělí 
správce systému. 
 

 
 
Zobrazí se přihlašovací dialog. 
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Zadejte: 
 
 Username = číslo vaší linky 

Password = přihlašovací heslo (výchozí = 1111) 
 

 
 
Přihlášení potvrďte stiskem tlačítka „login“. 
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3.1.2. Uživatelské parametry 
 

Po přihlášení se zobrazí úvodní obrazovka, kde je vidět, jaké možnosti má 
připojený VoIP modul. 
 
 Uživatelské nastavení se provádí v části „User management, Heslo“. 
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Pro změnu stiskněte tlačítko  
 

 
 
 Zde zadejte: 
 
 Nové heslo = nové přihlašovací heslo do konfigurace. 
 Potvrzení nového hesla = zopakování nového hesla pro přihlášení do 
konfigurace 
 Jazyk = v jakém jazyce má být konfigurace zobrazena (CZ, EN, SK) 
 
 Hlasová schránka povolena = povoleno/nepovoleno. 

PIN = 1111 (výchozí nastavení, které si uživatel může v hlasovém MENU 
následně změnit) – slouží pro vstup do hlasové schránky z jiné než své osobní 
linky 
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 Číslo pro SMS notifikace = GSM číslo pro zasílání textových zpráv o 
obdržení hlasové zprávy v případě, že je PBX osazena některým GSM modulem 
s platnou SIM kartou. 
 

Nastavení je nutné potvrdit stiskem tlačítka změnit . 
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3.2. Administrátorská nastavení VoiceMail na VoIP modulu. 
 

3.2.1. Přihlášení do konfigurace 
 
Konfigurace se provádí pomocí tzv. webového prohlížeče např. InternetExplorer. 
Jako adresu přihlašované stránky zadejte IP adresu VoIP modulu. 
 

 
 
Zobrazí se přihlašovací dialog. 
 

 
 
Zadejte: 
 
 Username = Přihlašovací jméno Administrátora 

Password = Přihlašovací heslo Administrátora 
 

 
Přihlášení potvrďte stiskem tlačítka „login“. 
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3.2.2. Licence hlasové pošty 
 

Pro správnou funkci služby VoiceMail musí být do VoIP modulu zapsána 
licence, která povolí užívání této služby. Platnost licence pro VoiceMail zjistíte, 
ve webovém prohlížeči na úvodní stránce, kde je zobrazen kompletní výčet licencí. 
Spojení se provede odkazem na IP adresu VoIP modulu. Pro VoiceMail je zde 
zobrazen počet klientů, kteří mohou užívat službu VoiceMail (uživatelé hlasové 
pošty). 
 Pokud nejsou zobrazeni žádní uživatelé hlasové pošty, pak je třeba nejprve 
od dodavatele získat tuto licenci a do VoIP modulu ji vložit. Licence se zapisuje 
v konfiguračním nástroji v části „Administration, Přidání licence“. 
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3.2.3. Linka hlasové pošty 
 

Pro správnou funkci je nutná „linka“ pro hlasovou poštu. Proto nejprve 
proveďte kontrolu, zda taková linka existuje v části „Telephony services, Zařízení, 
Linky DISA“. 
 

  
 

 
 
 Pokud ne, pak je nutné takovou „linku“ vytvořit. Stiskněte tlačítko pro 
vytvoření nové „linky“ DISA. 
 

 
 
 Zadejte: 
 

Typ DISA = Systém hlasové pošty 
 Max. číslic = 0 
 Popis = voicemail 
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 Uložení potvrďte stiskem tlačítka  . 
 

3.2.4. Šetřící automat - cesty 
 

Ke správnému nastavení LCR je zapotřebí mít vytvořenu „Cestu“. Nastavení 
tzv. „cesty“ zkontrolujte v části „Telephony services, Šetřící automat (LCR), cesty“. 
 

. 
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 Pokud nebyla výchozí konfigurací „cesta“ vytvořena, pak je nutné ji založit 

stiskem tlačítka přidat . 
 

 
 
 
Zadejte: 
 
 Jméno cesty = VMS (libovolný název) 

Linky cesty = DISA - voicemail 
 Časové intervaly = období, kdy se má hlasová pošta uplatnit 
 CLIP/CLIR = CLIP 
 Popis = Hlasová pošta (pouze informativní údaj, který nemá vliv na funkci 
hlasové pošty) 

Nastavení je nutné potvrdit stiskem tlačítka změnit . 
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3.2.5. Šetřící automat - destinace 
 

Aby byly hovory do hlasové schránky správně směrovány, je nutné nastavit 
tzv. „Šetřící automat - LCR“. Zkontrolujte, zda je LCR pro hlasové schránky 
nastaven. Musí být vytvořen „prefix“ směrem do PBX 2N OMEGA Lite a do 
schránek uvnitř VoIP modulu. 

Nastavení zkontrolujte v části „Telephony services, Šetřící automat (LCR)“. 
 

  
 

 
 
 Jako výchozí směr by měl být vytvořen: 
 
 Prefix do hlasové schránky = 5 (lze uživatelsky změnit a nebude mít vliv na 
funkci hlasové pošty). Určuje, jak se bude do hlasové schránky přistupovat. 
 Prefix do PBX 2N OMEGA Lite = vm- (musí být takto vytvořeno a nelze 
vynechat. V opačném případě nebude systém hlasové pošty funkční). 
 
!! Pokud budete měnit Prefix do hlasové pošty, pak je nutné změnit i směrovací 
pravidlo pro SIP proxy !! 
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Změnu prefixu LCR provedete označením příslušného řádku v LCR a 

následným stiskem tlačítka změnit  . 
 

 
 
 Proveďte požadovanou změnu prefixu a tuto potvrďte stiskem tlačítka změnit 

. 
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 Pokud není Prefix do hlasové pošty a PBX vytvořen je nutné jej založit. 
Stiskněte tlačítko pro vytvoření nové podmínky šetřícího automatu stiskem tlačítka 

přidat . 
 
Zadejte: 
 
 Jméno destinace = TOVMS (libovolný název) 

Prefix 1 = 5 (výchozí, ale je možné změnit dle vaší potřeby) 
 Prefix 2 = vm- (je nutné takto nastavit a ne jinak !!) 
 Popis = Hlasová pošta (pouze informativní údaj, který nemá vliv na funkci 
hlasové pošty) 
 Jméno cesty = VMS (na základě takové vytvořené cesty, pokud není cesta 
do hlasové pošty vytvořena, pak je nutné ji vytvořit) 
 

Nastavení je nutné potvrdit stiskem tlačítka změnit . 
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3.2.6. Šetřící automat - normalizace 
 

Pro správnou funkci je třeba volaná čísla v systému hlasové pošty 
normalizovat. Kontrolu vytvořené „normalizace“ čísel hlasové pošty provedete 
v části „Telephony services, Šetřící automat (LCR), normalizace“. 
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 Pokud není normalizace čísel vytvořena je potřeba ji založit stiskem tlačítka 

přidat  
 

 
 
 
Zadejte: 
 
 Linka = Any - Jakákoliv 

Prefix = 5 (výchozí, ale je možné změnit dle vaší potřeby) 
 Odstranit počet = 0 
 Přidat číslo = vm-(je nutné takto nastavit a ne jinak !!) 
 Typ = Odchozí volaný 
 Popis = Hlasová pošta (pouze informativní údaj, který nemá vliv na funkci 
hlasové pošty) 

Nastavení je nutné potvrdit stiskem tlačítka změnit . 
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3.2.7. SIP proxy 
 

Pro správnou funkci je nutné dále nastavit směrovací pravidlo pro SIP proxy. 
Kontrolu nastavení provedete v části „Telephony services, SIP proxy“. 
 

 
 

 
 

http://www.2n.cz


2N ®  OMEGA Lite 
Hlasová pošta  

 
Příručka pro uživatele – Hlasová pošta 25 
www.2n.cz 

 
 Pokud není směrovací pravidlo pro SIP proxy hlasové pošty vytvořeno je 

potřeba pravidlo založit stiskem tlačítka přidat  
 

 
 
 
Zadejte: 
 
 Když prefix = sip:5 (výchozí, ale je možné změnit dle vaší potřeby) 

Odeber = 0 
 Proveď akci = propojit do LCR (vybráním z nabídky) 
 S parametrem = SIP – Moje SIP linka (vybráním z nabídky) 
 

Nastavení je nutné potvrdit stiskem tlačítka změnit . 
 
 Nyní jsou všechna systémová nastavení provedena a je třeba zkontrolovat a 
nastavit jednotlivé uživatele systému VoiceMail na integrovaném modulu VoIP PBX 
2N OMEGA Lite. 
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3.2.8. Uživatelé 
 

Jednotlivým uživatelům je třeba používání hlasové pošty povolit. Nastavení 
zkontrolujte v části „User management, Uživatelé“. 
 

 
 

 
 
 Po každém resetu PBX je provedeno načtení všech vnitřních linek PBX. 
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Stiskem tlačítka změnit  u uživatele, vstoupíte do prostředí nastavení. 
 

 
 

Parametry vytvořené defaultním načtením z PBX doporučujeme neměnit. 
V této části se jedná pouze o to, zda povolit či nepovolit používání Hlasové pošty a 
provést dodatečné nastavení s tím spojené. 
 
Zadejte: 
 
 Hlasová schránka povolena = povoleno/nepovoleno 

PIN = 1111 (výchozí nastavení, které si uživatel může v hlasovém MENU 
následně změnit) – slouží pro vstup do hlasové schránky z jiné než své osobní 
linky 
 Číslo pro SMS notifikace = GSM číslo pro zasílání textových zpráv o 
obdržení hlasové zprávy v případě, že je PBX osazena některým GSM modulem 
s platnou SIM kartou. 
 

Nastavení je nutné potvrdit stiskem tlačítka změnit . 
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 V nastavení neměňte: 
 
 Uživatelské jméno = číslo linky PBX, tak je vytvořeno v PBX a slouží jako 
identifikace uživatele. Musí být vždy shodné s nastavením v PBX pro daného 
uživatele. 
 
 

3.2.9. Hlasové Menu 
 

Součástí systému hlasové pošty je „Hlasové Menu“, které uživatele systémem 
provází. Toto hlasové menu je zpravidla součástí VoIP modulu. V případě nutnosti 
toto hlasové menu změnit je třeba celé hlasové menu do VoIP modulu nahrát. 

Nahrání hlasového menu se provádí v části „Telephony services, Zařízení, 
Linky DISA“. 
 

  
 
 

Stiskem tlačítka  je zobrazena stránka, kde je 
třeba vybrat cestu k jazykovému balíčku hlasového menu a nahrání potvrdit 
stiskem tlačítka přidat. 
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3.3. Nastavení VoiceMail na PBX. 
 

Na PBX je nutné pro správnou funkci vytvořit svazek linek VoIP. Ve výchozím 
nastavení je to svazek číslo 6. Služba pro přímé obsazení tohoto svazku je „86“ – 
pokud nebylo nastavením změněno. 
 
!! Nastavení PBX je předmětem příručky „Konfigurační nástroj“ a tento návod jej 
neuvádí! 
 
 Jednotliví uživatelé hlasových schránek na VoIP modulu musí mít povolen 
přímý náběh na svazek VoIP. Ve výchozí konfiguraci je opět povoleno. 
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Výrobce si vyhrazuje právo na úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, 
které povedou ke zlepšení vlastnosti výrobku. 

Výrobek používejte v souladu s návodem pro účely, pro které byl navržen a vyroben. 
Po uplynutí životnosti výrobku nebo jeho částí likvidujte tyto předměty v souladu 
s platnými předpisy pro ochranu životního prostředí. 
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