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2N Omega Series

• 2N Omega Lite

• 2N Omega 48

• O2Netcom

• RACK

• Modem



2N Omega Series

• 24 portů

• 48 portů

• Možnost rozšíření z 24 na 
48 portů



GSM Brány

• Interní karty

• 1 nebo 2 SIM

• 3G brány

• Mobility Extension

• Až 8 (4 karty) GSM bran



Státní analogové linky

• Kombinovaná karta CO/VL

• Přepad při výpadku proudu

• Max 12 CO



Modul ISDN

• ISDN 2

• 1 x ISDN (S0 bus)

• Možnost připojit ISDN 
telefon

• Typy ISDN - A,C,D



Síťový karta

• 8 hovorových kanálů

• VoIP G.711,G.729,G.723

• Licence uživatelů

• Voice Mail, IVR



Analogové vnitřní linky

• Modul 2 x AVL nebo CO/VL

• Maximálně 24/48 AVL

• CLIP (DTMF/FSK)

• Překlapěč



Systémové linky

• Modul pro 2 syst. linky

• Cornet

• Široký výběr telefonů

• Přídavné konzole

• Náhlavní souprava



Modul rele karet

• 4 relé na kartě

• Možnost osadit celou 
ústřednu

• Mohu spínat přes SMS

• Topení, osvětlení, zasílání 
SMS- bezpečnost



Modul Audio

•2,4,8 portů

•Napojení na rozhlas (záchranný 
systém, velké haly,..)

•Možnost napojit záznam hovorů

•Jeden modul do PBX



Systémové linky

Starpoint 500 Entry Economy Standard Advance

Tlačítka funkcí 8 12 12 19

Plně duplexní hlasitý 

hovor 

- - ano ano

Osvětlení displeje - - - ano

Přípojka pro náhlavní 

soupravu 

- - - ano



Otestované VoIP telefony

• Telco PH-800N 

• Grandstream Budge Tone-100 

• Interbell IB-202 

• Interbell IB-302 

• Cisco 7940 

• Cisco 7905 

• Linksys SPA941 

• Telefony byly testovány v rámci 
LAN sítě 



Otestované analogové 
telefony

• KSN 2862

• Microcom 4400

• Interbell 2027

• Siemens Euroset

• …a další



Mobilní uživatelé

• Možnost začlenit mobilní 
telefon jako pobočku PBX

• Funkce Mobility Extension



Mobilní telefon

• Mobility Extension Aplikace

• Funkce PBX v mobilní telefonu

• WM, Symbian



VoIP uživatelé

• Registrace licence

• Možnost až 50 uživatelů

• Vzdálené kanceláře

• Home office

• Well SIP T22,26,28



3. 2N®Omega Assistant

• aplikace spojující výhody CTI telefonu a 
konfiguračního nástroje pro systémové telefony          

• vyžaduje síťovou kartu

• co umí:
• všechny funkce systémových telefonů na PC
• možnost nastavování ME na PC
• volání na čísla v seznamu/ z historie
• vytisknout plán tlačítek pro Starpoint…
• pokud ho používá operátorka –má přehled o 

provozu, může přepojovat, dávat prioritu ve 
frontě… -ideální např. pro recepční



3. 2N®Omega Assistant



4. 2N®SMS Server

• aplikace umožňující odesílání a příjem SMS z/ 
na PC

• vyžaduje síťovou kartu
• licence:5 uživatelů

následně rozšíření o 5 nebo 10
• co umí:

• poslat SMS na samostatné číslo nebo 
hromadně na vytvořené skupiny

• možnost používání předdefinovaných 
šablon

• autoCLIP routing –v případě odepsání na 
odeslanou SMS (v určitém čase) je SMS 
doručena na odesílající pobočku 



4. 2N®SMS Server



1. PBX panel

• dáváme ho zdarma ke každé PBX
• vyžaduje síťovou kartu v PBX

• slouží hlavně k:
• přehled provozu na ústředně 
• možnost přesměrování, blokování telefonů 

(i analogových)
• lze použít k účtování, nelze z něj volat
• částečně obsahuje i některé hotelové fce 



1. PBX panel



Tarifikace

• Allwin Trend

• Možnost tisku dokladů, 
účtenek, faktur

• Detailní výpis hovorů

• Vyhodnocování a statistiky



Vlastnosti, funkce, služby

IVR

-Jednoúrovňové 150s

1 2 3



Voice Mail

• Pro každou vnitřní linku

• Lze nahrát vlastní uvítací 
zprávy

• Integrace na síťové kartě

• Možnost uložit 60 
zpráv/vzkazů

• Upozornění na Voice Mail 
(hláškou, SMS, kontrolka)



Outlook plug-in

• Možnost vytáčet kontakty z 
Outlooku

• Zobrazení inforamcí o 
volajícím v pop-up okně

• Možnost uložení informací o 
volajícím

• Nahrání komponenty do 
Outlooku



TAPI

• Pro připojení libovolného 
SW který podporuje TAPI

• Umožňuje použít libovolné 
CTI telefony, Outlook apod.

• Možnost propojení se 
zákazníkovým CRM



5. CAS genesisWorld 
miniCC

• CRM a call centrum v balíčku all-in-one

• jde o řešení pro menší call centra –informace 
o zákaznících (kontakty, dokumenty, 
schůzky), uskutečněných hovorech, atd.

• umožňuje vytvářet koncepce, plánovat 
kampaně...

• výsledek spolupráce se sys. integrátorem 
Komix (cena řešení vč. PBX je cca 190K) 

• http://www.genesisworld.cz/

http://www.genesisworld.cz/


CRM



LCR



Mobility Extension

• Příjem hovoru

• SMS při nepřijatém 
hovoru

• Přepojení hovoru

• Aplikace ME

• Aktivace/deaktivace 
služby

PSTN

GSM

Příchozí hovor z veřejné sítěTelefon vyzvání –
V kanceláří nikdo není

VPN SIM

VPN SIM

Zákazníkova Ω

Dostupnost pod jedním číslem

Spokojený zákazník



Německo Česká Republika

Mobility Extension

GSMVTS

11,- Kč



Mobility Extension

Německo Česká Republika

GSM 0,50 KčVoIP 1,- Kč

1,50 Kč



Mobility Extension

• Využití služeb PBX v mobilu – Váš 
mobil se stává pobočkou ústředny

• Vyšší dostupnost – vždy k zastižení
• Vstřícnost vůči jejich zákazníkům –

informace o volajícím
• Značné úspory na volání – při 

použití VPN SIM



Internet

• Až 7,2 Mbit/s

• Síťová karta + UMTS modul



Internet



VoIP propojení



GSM propojení



Mobilní ústředna



VPN tarify - příklad



VoIP tarify

Cílová síť Cena za minutu Cena za sekundu

802.VOX 0,00 (0,00) Kč

802.VOX partneři2N OMEGA 48 PBX 0,00 (0,00) Kč

Pevná linka mimo špičku (19-7 hod.) * 0,26 (0,30) Kč 0,004 (0,005) Kč

Pevná linka ve špičce (7-19 hod.) 0,49 (0,59) Kč 0,008 (0,01) Kč

Mobilní sítě 2,85 (3,39) Kč 0,048 (0,057) Kč



Pevné sítě

• Možnost volit alt. operátora 
a využít LCR

• Hovory v rámci sítí zdarma 
= VPN tarif na pevných 
linkách

• Dálková konfigurace a 
dohled


