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Co je VoIP?
VoIP, tedy Voice over Internet Protocol, znamená přenos hlasové komunikace

po IP síti a někdy se nazývá také jako IP telefonie nebo internetová telefonie.

VoIP umožňuje celou škálu služeb – od přenosu hlasu, přes faxové a SMS služby

k aplikacím typu hlasové schránky – mají ale společné to, že jsou přenášeny

přes internet.

• Pobočkové ústředny
• GSM brány
• UMTS produkty
• Dveřní komunikátory
• Výtahové komunikátory
• SIM management

Proč se rozhodnout pro VoIP?
• Úspora nákladů na infrastrukturu i samotnou

   komunikaci ve srovnání s tradiční telefonní sítí

• Rozšíření funkcionality – možnost integrace

   s ostatními službami přes IP (např. video

   konference, správa kontaktů,..)

• Vysoká flexibilita – nezáleží na tom, kde jste,

   k VoIP telefonii vám stačí pouze stabilní

   a rychlé připojení
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2N Telekomunikace
2N Telekomunikace je evropská společnost, která je špičkou ve výrobě a prodeji telekomunikačních zařízení.  Společnost drží krok

s nejnovějšími trendy na trhu ICT, a tak její produkty najdete již ve 125 zemích po celém světě. Zaměřuje se na chytrá komunikační řešení

na míru zákazníkům s cílem úspory jejich nákladů na komunikaci. K tomu slouží široké portfolio telekomunikačních produktů a služeb:
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Vyšší mobilita, nižší náklady
2N® VoiceBlue Next

Více volání do GSM sítě za méně peněz
2N® BlueTower
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Výchozí situace
Jako moderní a efektivní firma stále hledáte další

cesty, jak snížit vaše firemní náklady. Právě

z tohoto důvodu jste se rozhodli přejít na IP

telefonii a dnes už si užíváte všech jejích výhod.

Víte o tom, že můžete snížit vaše náklady za volání

ještě víc? Jak by se vám líbilo řešení, které vám

pomůže nejen uspořit za volání do GSM sítí,

ale zároveň zvýší efektivitu a mobilitu vašich

zaměstnanců? Můžete si v dnešní době dovolit

zmeškat důležitý hovor?

Výchozí situace
Jste společnost, která často volá svým

zákazníkům? Posíláte hromadné SMS nebo

provozujete Call Centrum? Chcete snížit účty

za telefonní poplatky? Vnímáte rozdíl v ceně

za volání z pevné na mobil? Již nechcete mít

v kanceláři několik mobilních telefonů s různými

SIM kartami a přemýšlet, do které sítě

hodláte volat?

Cílová skupina
Domácnost
Malá kancelář
Malá a střední firma

Cílová skupina
Call centrum
Středně velká společnost

Vlastnosti produktu
• Počítání volných minut
• Posílání/příjem SMS
• Auto CLIP Routing; PoE; web rozhraní

• 2N® Mobility Extension; CallBack

Vlastnosti produktu
• Až 8 současných hovorů
• Až 64 SIM karet
• LCR
• Auto CLIP Routing
• CallBack

Řešení
2N® VoiceBlue Next významně sníží náklady

na volání do mobilních sítí. Interní šetřící automat 

dokáže směrovat odchozí hovory podle času, 

předčíslí či volných minut. Výhodou je vysoká 

kompatibilita se širokou škálou IP pobočkových 

ústředen. Se službou CallBack navíc snížíte vaše 

roamingové poplatky při cestách do zahraničí.

V případě, že má vaše společnost více poboček

v různých zemích, nabízí se možnost volání

do tamních mobilních sítí zcela zdarma díky

VPN tarifům.

Řešení
2N® BlueTower vám umožní výrazně snížit vaše 

náklady a usnadní vám volat na mobily z pohodlí 

vašeho stolního telefonu. 2N® BlueTower totiž 

každý váš hovor, který směřuje na mobilní telefon, 

rozpozná a spojí ho prostřednictvím vložených

SIM karet. Účinný šetřící automat pro spojení 

použije vždy tu nejvýhodnější SIM kartu

s nejnižším tarifem. Další možností pro šetření 

nákladů je funkce CallBack díky které eliminujete 

roamingové poplatky.

Přínosy
• Výrazné snížení nákladů za volání do GSM

• Mobilní telefon jako plnohodnotná náhrada

   pevné stanice (2N® Mobility Extension)

• Úspora nákladů za volání ze zahraničí

• Vyšší mobilita a efektivita zaměstnanců

Přínosy
• Úspora za volání do GSM/UMTS sítě

• Příjem a odesílání SMS zpráv

• Počítání volných minut

• Snadná instalace a obsluha

2N® VoiceBlue Next

IP PBX/SIP Proxy

Analogový telefonDigitální telefon

GSM 1

PSTN

IP telefon

t

GSM 2

SIP/H.323
Analog, ISDN

IP telefon IP telefon IP telefon

2N® BlueTower

PRI

PBX

GSM

Telefon

PSTN/VoIP

UMTS

Mobilní telefon



Úspora nákladů pro velké hráče
2N® StarGate

Flexibilní komunikace po IP
2N® OfficeRoute

6 7

Výchozí situace
Jste velká společnost, která se zamýšlí nad

snížením nákladů za telefonování? Voláte často

z pevné linky nebo zasíláte SMS? Vnímáte rozdíl

v ceně za volání z pevné na mobil? Rádi byste

oslovili zákazníky hromadnými SMS?

Jste významná společnost, call centrum nebo

státní instituce, pak jistě oceníte služby,

které vám nabízí 2N® StarGate.

Výchozí situace
Hledáte moderní komunikační řešení pro vaši 

kancelář, které zároveň sníží vaše náklady?

Už se nechcete zbytečně vázat na současného 

poskytovatele pevného připojení? Jednoduše 

hledáte flexibilní telekomunikační systém,

který jde s dobou a poskytne vám všechny výhody

IP telefonie. Přístup na Internet a non-stop

konektivita je něčím, bez čeho se prostě

neobejdete. Složitá kabeláž v kanceláři je něco,

s čím už se smířit nechcete.

Cílová skupina
Velká společnost
Instituce
Velké call centrum 

Cílová skupina
Malá a domácí kancelář
Malá a střední firma

Vlastnosti produktu
• Až 30 současných hovorů
• Až 256 SIM karet
• LCR
• Auto CLIP Routing
• CallBack

Vlastnosti produktu
• Funkce IP ústředny
• Hovory přes VoIP, GSM a UMTS
• Integrovaná GSM brána
   (až 4 GSM kanály)
• FAX; odesílání a příjem SMS
• Vysokorychlostní Internet
   (7.2Mbps/5.76Mbps)

• 2N® Mobility Extension;
   IVR; hlasová schránka

Řešení
2N® StarGate je řešení, které výrazně změní váš 

telefonní účet. Její účinný šetřící automat vyhledá

tu nejlevnější cestu a použije vždy tu nejvýhodnější 

SIM kartu. Již nemusíte přemýšlet, do které sítě 

hodláte volat, 2N® StarGate vše zařídí za Vás.

Zákazníky lze jednoduše oslovit posláním

hromadných SMS zpráv z e-mailových klientů

a můžete si být jisti, že 2N® StarGate zvolí

tu nejvýhodnější cest.

Řešení
IP ústředna 2N® OfficeRoute je optimální řešení

pro vaši kancelář. Bez složité instalace vyřeší

kompletní hlasovou i datovou komunikaci

ve vaší firmě. Umožní vám volat přes VoIP či GSM 

s podporou pro analogové faxy. Vysokorychlostní 

připojení k Internetu prostřednictvím UMTS sítě je 

samozřejmost. Služby jako např. IVR (automatická 

spojovatelka) zvednou vaši komunikaci se zákazníky 

na vyšší úroveň. 2N® OfficeRoute vám umožní 

sloučit všechny potřebné funkcionality do jediného 

zařízení a navíc docílíte výrazné úspory za volání.Přínosy
• Úspora za volání do GSM/UMTS sítě

• Příjem a odesílání SMS zpráv

• Počítání volných minut

• Hromadné SMS

• Snadná instalace a obsluha

Přínosy
• Komplexní komunikační řešení

• Funkce ústředny i na mobilním telefonu

• Úspora za volání do GSM sítě

• Extra služby (IVR, hlasová schránka aj.)

• Snadná instalace a vzdálená správa
IP telefon IP telefon IP telefon

2N® StarGate

PRI

PBX

GSM

Telefon

2N St2N® S

PSTN/VoIP

UMTS

Mobilní telefon

LAN

UMTS/GSM
EDGE

PSTN

INTERNET

Až 7,2 Mbps

2N® OfficeRoute

ISP spojení
Router



Komplexní IP komunikační řešení
2N® NetStar

Snadné rozšíření ústředny o VoIP
2N® NetStar – PBX Booster
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Výchozí situace
Jste společnost, která se neustále rozrůstá a která 
nechce být limitována komunikačními kapacitami?
Jste společnost, která chce komunikovat moderními 
prostředky a být neustále ve spojení se světem?
Je pro Vás sledování nákladů stěžejní a svoje účty
byste rádi měli pod kontrolou? Nechcete již zmeškat 
žádný hovor, protože jste zrovna nebyli u své
pevné linky?

Výchozí situace
Jste společnost, která vlastní ústřednu bez možnosti 
propojení s VoIP? Nechcete investovat do výměny 
současné ústředny, ale rádi byste získali propojení do IP 
sítě? Rádi byste uskutečnili konferenční hovory pro více 
účastníků? Nechcete již zmeškat žádný hovor, protože
jste zrovna nebyli u své pevné linky? Chtěli byste
ovládat váš telefon z vašeho počítače, chatovat si
s kolegy? Není nutno kupovat novou a drahou
telefonní ústřednu, protože je tu pro vás PBX Booster.

Cílová skupina
Středně velká firma
Velká společnost 

Cílová skupina
Velká společnost
Korporace

Vlastnosti produktu
• Propojuje ISDN, VoIP, Analog, UMTS, GSM 
• Mobility Extension
• LCR
• CallBack
• Nahrávání hovorů

Vlastnosti produktu
• Propojuje ISDN, VoIP, Analog, UMTS, GSM 
• Mobility Extension
• LCR
• CallBack
• Nahrávání hovorůŘešení

2N® NetStar je moderní univerzální komunikační
systém, kterým lze plně nahradit vaši dosavadní 

ústřednu. 2N® NetStar je nástroj slučující všechny 
způsoby firemní komunikace. Pro úsporu nákladů 
lze integrovat GSM bránu, která zvolí vždy tu 

nejlevnější cestu pro odchozí hovory. S funkcí 2N® 
Mobility Extension již nezmeškáte žádný hovor
a zákazník se vám vždy dovolá a nezáleží, jestli
zrovna používáte mobilní přístroj nebo pevnou linku.

Řešení
PBX Booster je telekomunikační zařízení postavené

na ověřeném systému 2N® NetStar. Jedná se
o zařízení, které jednoduše připojíte k vaší stávající 
ústředně a tím získáte konektivitu do IP sítě a možnost 
využít VoIP komunikaci. Rovněž získáte další služby,
např. konferenční hovory až pro 30 účastníků
a nahrávání až 20 současných hovorů. S funkcí
Mobility Extension již nezmeškáte žádný hovor
a zákazník se vám vždy dovolá a nezáleží, jestli zrovna 
používáte mobilní přístroj nebo pevnou linku. Další 
možností pro úsporu nákladů je rozšiřitelnost o GSM 
bránu, která zvolí vždy tu nejlevnější cestu pro odchozí 
hovory. PBX Booster je modulární systém, do kterého
si můžete zvolit služby dle vašich současných potřeb
a jste připraveni i na další růst v budoucnu.

Přínosy
• Modulární systém dle potřeb zákazníka
• Výrazná úspora nákladů za volání    
• Příjem a odesílání SMS zpráv
• Konferenční hovory až pro 30 účastníků
• Možnost integrace s MS Outlook a ERP systémy
• Automatická spojovatelka (IVR)

Přínosy
• Rozšíření současné ústředny o VoIP rozhraní
• Výrazná úspora nákladů za volání 
• Konferenční hovory až pro 30 účastníků
• Skype Ready
• Odesílání hromadných SMS

ISDNIP

Mobilní telefon

2N® NetStar

Telefon

Konference

FAX

PBX

VoIP

2N® Mobility
Extension

IVR

PSTN

GSM/UMTS
VoIP

VoIP
poskytovatel

PC

PC

IP telefon

IP telefon

ISDN/Digitální
systémový telefon

FAX TelefonMobilní telefon

2N® NetStar
GSM

PSTN

Mobilní telefon



Mobilní kancelář
2N® OfficeRoute

Záloha připojení
2N® EasyRoute
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Výchozí situace
Jste často v pohybu? Potřebujete být neustále

v kontaktu s ostatními a nepřejete si, aby vaši

komunikaci cokoliv omezovalo? Zmeškaný hovor 

pro vás znamená ztracený kontakt či ztracenou 

zakázku? Připojení k internetu a hlasové služby 

využíváte všude a za každých okolností. Hledáte 

řešení, které vám usnadní každodenní komunikaci

s okolním světem a zefektivní vaše podnikání,

ať už jste kdekoliv.

Výchozí situace
Znamená pro vás ztráta či přerušení datového 

spojení zvýšení bezpečnostního rizika, nebo ušlý 

zisk? Sháníte spolehlivé řešení pro zálohu vašeho 

datového spojení? Jednat se může o zajištění

neustálého připojení podnikové lokální sítě,

o domácí připojení přes pevnou linku (např. ADSL), 

nebo dokonce zálohu připojení bankovních

a platebních terminálů. Ať už se jedná o připojení

k Internetu či hlasové služby přes VoIP,

vy potřebujete být neustále online.

Cílová skupina
Mobilní kancelář
Malá a domácí kancelář 

Cílová skupina
Domácnost
Malá a domácí kancelář
Bankovní sektor

Vlastnosti produktu
• Funkce IP ústředny
• Hovory přes VoIP, GSM a UMTS
• Integrovaná GSM brána
   (až 4 GSM kanály)
• FAX; odesílání a příjem SMS
• Vysokorychlostní Internet
   (7.2Mbps/5.76Mbps)

• 2N® Mobility Extension;
   IVR; hlasová schránka

Vlastnosti produktu
• Vysokorychlostní Internet
   (7.2Mbps/5.76Mbps)
• Hovory přes GSM, UMTS i VoIP
• FAX; odesílání a příjem SMS
• Automatická SMS notifikace
   při výpadku spojení
• FXS port pro analogový telefon
   nebo FAX

Řešení
Díky 2N® OfficeRoute získáte komplexní 

komunikační řešení pro vaši mobilní kancelář. 

Jedním zařízením pokryjete veškerou komunikaci 

– telefonní spojení, připojení k Internetu, služby 

pobočkové ústředny, odesílání SMS a FAX. Užijte

si pohodlí běžné kancelářské komunikace bez

hranic a omezení, a to i v případech, kdy nemáte 

přístup k pevné lince. Toto řešení je vhodné

zejména pro menší kanceláře, které se často

pohybují z místa na místo (např. stavební firmy).

Řešení
Připojením 3G routeru 2N® EasyRoute vytvoříte 

velmi snadno záložní datové připojení.

Zajistíte tak stálé datové spojení i v situacích,

kdy je primární spojení náhle přerušeno. V případě 

ztráty primárního spojení dojde k automatickému 

a téměř okamžitému přepnutí na záložní datové 

spojení přes mobilního operátora. Při ztrátě či 

opětovném navázání spojení budete informováni 

automaticky generovanou SMS zprávou.

Toto řešení vždy využívá nejvyšší dostupnou

rychlost přenosu dat (UMTS/EDGE/GPRS).

Přínosy
• Vysoká mobilita celého řešení

• Hlasové a datové služby v jednom zařízení

• Funkce ústředny i na mobilním telefonu

• Úspora za volání do GSM sítě

• Snadná instalace a obsluha

Přínosy
• Permanentní datové spojení

• Žádný ušlý zisk nebo ztracený zákazník

• Spolehlivé a plně automatické řešení

• Vzdálená správa Platební
terminal

Bankomat

2N® EasyRoute

IP telefon

INTERNET

Až
7,2 Mbps

UMTS/VoIP

PC

LAN
ISP

WAN

Modem

IP kamera

LAN

UMTS/GSM
EDGE

PSTN

INTERNET

Až 7,2 Mbps

2N® OfficeRoute

Mobilní telefon Telefon

e FAX



Záloha připojení
2N® OfficeRoute

Wi-Fi Hotspot
2N® EasyRoute
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Výchozí situace
Jako firma spoléháte na neustálé připojení vaší

podnikové lokální sítě k Internetu. Využíváte jej 

nejen pro emailovou komunikaci, ale také pro IP 

telefonii, přístup k centrálním databázím,

nebo sdílené aplikace v rámci sítě? Ztráta tohoto

připojení znamená nejen starost, ale nefunkčnost 

široké škály firemních aplikací a databází při 

připojení zvenčí. Přicházíte tak o spojení s okolním 

světem a informace důležité pro vaše podnikání.

Výchozí situace
Snažíte se najít nový směr pro rozvoj vašeho

podnikání? Hledáte výhodu, kterou byste se odlišili

od vaší konkurence? Poskytnutí připojení k Internetu 

pro vaše zákazníky či návštěvníky může být právě

jedním z nich. Ať už se jedná o doplňkovou službu, 

nebo primární cíl vašeho podnikání chcete si sami 

nastavit časové omezení i cenu jednotlivých tiketů. 

Důležité je pro vás řešení, které vám sdílení připojení 

maximálně usnadní, na jedno kliknutí vám nabídne 

přehled vygenerovaných tiketů a umožní vám

sledovat tržby za prodané připojení.

Cílová skupina
Malá a střední firma
Velká firma 

Cílová skupina
Internetová kavárna
Restaurace
Maloobchod
Hotel a penzion
Benzínová stanice

Vlastnosti produktu
• VRRP protokol
   – záloha internetového připojení
• DHCP a DNS server,
   vzdálená správa (DynDNS)
• Vysokorychlostní Internet
   (7.2Mbps/5.76Mbps)
• Hovory přes VoIP, GSM a UMTS
• GSM brána; FAX; odesílání a příjem SMS

• 2N® Mobility Extension; IVR; hlasová schránka

Vlastnosti produktu
• Vysokorychlostní Internet
   (7.2Mbps/5.76Mbps)
• Hovory přes GSM, UMTS i VoIP
• FAX; odesílání a příjem SMS
• WAN port pro připojení ADSL modemu
• DynDNS – možnost vzdálené správy

Řešení
Připojením 2N® OfficeRoute do vaší podnikové

sítě vytvoříte vysokorychlostní záložní připojení

k Internetu. Tímto spolehlivým řešením zamezíte 

případným ztrátám dat a zajistíte neustálý přístup 

nejen k Internetu, ale i k firemním aplikacím

a sdíleným datům. Záložní datové spojení

je vytvořeno automaticky a využívá 3G síť

mobilního operátora.

Řešení
2N® EasyRoute nabízí jednoduché řešení

Předplacený Wi-Fi HotSpot, které je vhodné

zejména pro internetové kavárny a podobné

podniky. Velmi snadno umožníte připojit se

k Internetu většímu počtu uživatelů současně (cca

30 uživatelů). Součástí je jednoduchý a přehledný 

účtovací systém. V případě výpadku primárního 

spojení oceníte možnost navázání záložního

vysokorychlostního připojení prostřednictvím 3G

sítě. Další výhodou je možnost volání,

nebo připojení faxu.
Přínosy
• Neustálé připojení k internetu

• Žádná ztracená data

• Spolehlivé a plně automatické řešení

• Vzdálená správa Přínosy
• Sdílení internetového připojení

• Libovolné nastavení délky a ceny tiketů

• Jednoduchý fakturační systém a generování tiketů

• Záložní připojení k Internetu

UMTS/GSM
EDGE

Počítače zákazníků

INTERNET

Až 7,2 Mbps

Počítač
kavárny

Počítač
kavárny

Wi-Fi

ISP

2N® EasyRoute

WAN

Počítač
manažera

Modem

LAN

Router

PC PC IP telefon IP telefon

2N® OfficeRoute

UMTS

GSM

Data

Hlas

INTERNET

Až
7,2 Mbps

ISP

2



Dveřní komunikace
2N® Helios IP

Audio vysílání
2N® NetSpeaker
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Výchozí situace
Chcete chytře vyřešit dveřní komunikaci v domě, 

kanceláři nebo jakémkoli objektu tak, abyste mohli 

pohodlně otevřít svým návštěvám a udělali na ně 

dobrý dojem už u vchodu. Zároveň chcete využít 

stávající IP síť v budově, připojit dveřník k vaší 

ústředně a doplnit tak další díl do skládačky

komunikace po IP.

Výchozí situace
Potřebujete propagovat aktuální reklamní akce

mezi nakupujícími a zároveň vytvořit příjemnou 

atmosféru pro zákazníky? Hledáte způsob,

jak oznamovat osobám pohybujícím se po

objektu důležité informace? Nebo chcete

jednoduše zařídit veřejné audio vysílání přes IP?

Cílová skupina
Malá a domácí kancelář
Rezidenční segment
Maloobchod
Středně velká společnost
Velká firma

Cílová skupina
Maloobchod
Střední nebo velká společnost
Veřejné služby
Instituce
Hotel

Vlastnosti produktu
• Audio, video, klávesnice
   a čtečka karet v jednom
• Funguje v čistě IP prostředí,
   s podporou SIP protokolu
• Audio i video vysoké kvality
• Podpora PoE
• Široká škála funkcí – časové profily,
   uživatelské hlášky, přímé IP volání,
   ovládání zámků pomocí http příkazu,..

Vlastnosti produktu
• Streaming jak v lokální síti, tak na internetu 
• Neomezený počet zdrojů i příjemců streamu v systému
• Možnost rozdělit speakery do nezávisle řízených skupin 
• Audio playback ze souboru nebo externích zdrojů 
• Možnost mixování audio streamů – vytváření playlistů 
• Neomezené množství souběžně bežících relací

Řešení
Reprezentativní vzhled dveřního komunikátoru

2N® Helios IP je tou pravou volbou pro Vaše

vstupní dveře. Díky podpoře SIP protokolu můžete

2N® Helios IP připojit k jakékoli ústředně

a jednoduchá instalace a konfigurace přes webové 

rozhraní vyřeší dveřní komunikaci téměř na míru 

vašich potřeb. Vysoká odolnost vůči vnějším vlivům 

umožňuje instalaci jediného zařízení  2N® Helios IP 

uvnitř budovy i venku.

Řešení
Perfektním řešením pro vás je systém

2N® NetSpeaker, který umožňuje vysílání audia

po IP síti a který může sloužit jako ohlašovací

systém, vysílání rádia na přání zákazníka nebo

třeba dabingový systém pro konference.

Celý systém má jednoduchou instalaci i údržbu

a samotné ovládání je uzpůsobeno pro úplné laiky. 

Hlavní výhodou je vysoká flexibilita, a to jak

vysílaného obsahu (přehrávát můžete připravený 

playlist nebo třeba živé hlášení do mikrofonu),

tak z pohledu posluchačů (můžete vymezit místa

či skupiny osob, které vysílání uslyší).

Přínosy
• Možnost pohodlného otevírání dveří na dálku

• Vzdálená administrace a správa

• Zvýšení bezpečnosti objektu
Přínosy
• Možnost jednoduše oslovit široké publikum

• Vysoká audio kvalita

• Vysoká míra flexibility při vysílání

IP telefon

IP telefon

PBX *

* Volitelné pro VoIP telefonii

Vzdálená správa GSMIP telefon

INTERNET

2N® Helios IP

LAN

ŠKOLA

PC s 
ovládacím SW

MP3

CD

Radio

Mikrofon

Ředitelova kancelář Vyučovací místnost 1

Vyučovací místnost 2Chodba

IP

IP

IP

IP

LAN




