
2N Omega 48 
Víc než ústředna 

Hledáte kompletní komunikační řešení pro vaši 

firmu a potřebujete za příznivou cenu obsloužit co 

nejvyšší počet interních telefonních linek? Nejno-

vější  produkt z oblíbené řady ATEUS® - Omega, tele- 

fonní ústředna 2N Omega 48, nabízí ověřenou technolo-

gii a kapacitu až 48 portů.  

Pobočková ústředna 2N Omega 48 svými parametry představuje ideální komuni-

kační nástroj pro firmy až do 40 zaměstnanců, které mají vysoký počet interních 

hovorů, ale jejichž zaměstnanci již méně často volají ven. 2N Omega 48 nabízí 

možnost připojení do všech běžných veřejných  pevných i mobilních sítí (analo-

gových, ISDN, GSM), včetně možnosti využití VoIP – internetové telefonie.  

Volání mezi vzdálenými pobočkami zdarma

S pomocí VoIP modulů lze  vzájemně propojit  ústředny v jednotlivých poboč-

kách nebo výrobních závodech, takže v rámci takto vytvořené sítě si mohou 

zaměstnanci telefonovat zdarma.  

Bez nutnosti pevné linky

2N Omega 48 nemusí být připojena do pevné sítě, veškeré její funkce lze 

využívat jen s pomocí interních GSM modulů. Může tedy být v případě potřeby 

zcela mobilní.

2N Mobility Extension

Mobility Extension je unikátní služba, která promění váš mobilní telefon           

v běžnou pobočku telefonní ústředny a umožní vám využívat všechny její 

funkce. Díky ní se klienti vašim zaměstnancům vždy dovolají, ať již jsou kdeko-

liv, aniž by museli znát jejich soukromá mobilní čísla.

Máte-li zájem o výrobky 2N, volejte, prosím, 261 301 400 nebo pošlete e-mail na adresu obchod@2n.cz. Více informací na www.2n.cz.

Až 40 interních telefonních linek

Hovory v rámci firmy zdarma

Plná funkcionalita i bez připojení 

do pevné sítě

Funkce Mobility Extension – mobilní 

telefon jako standardní pobočka ústředny

Podpora VoIP – internetové telefonie 

Kompaktní provedení (interní GSM brány)

Voice Mail * 

Automatický výběr nejlevnější cesty odchozího  
hovoru (LCR)

Maximální flexibilita – úvodní konfigurace 
na míru s možností pozdějšího rozšiřování 

Přímé připojení do všech pevných i mobilních  
veřejných telefonních sítí (analog, ISDN, GSM 
a UMTS*)

* Připravuje se
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Hovory mezi firemními pobočkami přes GSM zdarma*

GSM

Analogové 
telefony

IP 
telefony

Systémové
telefony

Fax Analogové 
telefony

IP 
telefony

Systémové
telefony

FaxPraha Brno

*při použití VPN SIM karet

Centrála Firemní pobočka

Koncept: Mobilní ústředna

GSM
Klíčové výhody

Bez pevných linek

Dostupnost všech služeb

Mobility Extension 
Mobilní telefon jako pobočka 

ústředny

Internetové připojení 
až 7,2 Mbp/s

Odesílání a příjem SMS

IVR
Automatická spojovatelka

Propojení s MS Outlook

SNMP
Automatický vzdálený monitoring

Mobilní
telefony

VoIP 
telefony

Analogové 
telefony

Fax Systémové 
telefony - operátor

UMTS

PC



Brusel

Hovory mezi firemními pobočkami přes IP zdarma

Internet
VoIP

Analogové 
telefony

IP 
telefony

Systémové
telefony

Fax Analogové 
telefony

IP 
telefony

Systémové
telefony

Fax

Centrála Firemní pobočka

Praha

Fax

Koncept: Rodinný hotel

GSM

UMTS

Veřejná 
telefonní síť

Recepce

PBX 
Panel

Klíčové výhody
PBX panel − ovládání přes PC

Blokování pokojových telefonů

Funkce „Nerušit“

Buzení telefonem

Přehled hovorů

LCR
Automatický výběr nejlevnější 
cesty hovoru

Odesílání SMS zákazníkům

Propojení s MS Outlook

IVR
Automatická spojovatelka

Účetní software

Internetové připojení 
v každém pokoji

Data

Hlas

U VoIPInternet S

Pokoj 6
Telefonní & internetové připojení

Pokoj 5
Telefonní & internetové připojení

Pokoj 4
Telefonní & internetové připojení

Pokoj 3
Telefonní & internetové připojení

Pokoj 2
Telefonní & internetové připojení

Pokoj 1
Telefonní & internetové připojení



2N TELEKOMUNIKACE  a. s., Modřanská 621, 143 01 Praha 4, Česká republika

Tel.: 261 301 400, Fax: 261 301 499

E-mail: obchod@2n.cz, web: www.2n.cz

2N® a ATEUS® jsou registrované ochranné známky firmy 2N TELEKOMUNIKACE a.s.. Jména výrobků a jakákoli jiná jména zde zmíněná jsou registrované ochranné známky a/nebo ochranné známky a/nebo značky chráněné příslušným zákonem. 

Ve snaze neustále zlepšovat kvalitu svých výrobků si 2N TELEKOMUNIKACE a.s. vyhrazuje právo měnit vzhled, funkčnost a vybavení výrobků 2N zde uvedených. Podrobný popis výrobků 2N najdete na adrese www.2n.cz

Užitečné funkce

Přepojení při hovoru na libovolné telefonní číslo

Přesměrování příchozích hovorů za definovaných podmínek 
na jiný nebo více telefonů

Převzetí hovoru přicházejícího na jinou vnitřní linku

Konference – společný hovor více osob

Voice Mail * – sofistikovaný hlasový záznamník 

Zobrazení čísla volajícího CLIP

Parkování hovorů – možnost dočasného odložení 
probíhajícího hovoru

Zakázaná čísla – blokování nepovolených čísel

„Následuj mě“ – vzdálená aktivace přesměrování 
na nastavující telefon

Upozornění na další přicházející hovor

DISA provolba – vyzvednutí hovoru ústřednou a přepojení 
na vybrané číslo z nabídky

Skupiny uživatelů – možnost definování 2 samostatných 
skupin s různě nastavenými službami

Režim DEN / NOC – možnost nastavení 2 uživatelských 
profilů závislých na konkrétním čase

Volitelná hudba při čekání

Další

Automatický výběr nejlevnější cesty 

odchozího hovoru

VoIP

Veřejná 
telefonní síť

GSM

Technické parametry
Síťové připojení

Jmen. napětí sítě / frekvence 230 V ±10% / 50 Hz

Příkon Max. 90 VA

Klimatické podmínky

Rozsah teplot + 15 °C až + 45 °C

Prostředí – zákl. char. 

Relativní vlhkost vzduchu Max. 85% (40 °C)

Prostory normální

Provozní poloha Svislá

Parametry Vnitřní linky

Impedance analog. vstupu 600 Ω ±20%

Linkové napájecí napětí

Linkový proud

Vyzváněcí napětí 45 V ~ / 50 Hz

24 V

Typ konektoru RJ-45 (PIN 4,5)

Aproximace 25 mA

Impedance analog. vstupu 600 Ω ±20% / ETSI

Počet přípojných vodičů 2

Typ konektoru RJ-45 (PIN 4,5)

Parametry Vnější  linky

Parametry GSM

GSM pásmo GSM 900 / 1 800, GSM 850 / 1 900

Citlivost přijímače

Výkon vysílače

Přenos hlasu EFR, FR (enhacced full rate, full rate)

-104 dBm

Podpora SMS Příjem i vysílání

2 W

SIM karta

Anténní konektor SMA

Malá, 3 V

Parametry ISDN S0

Typ rozhraní S0 - TE - Pro připojení k veřejné síti

Přípojka k veřejné síti

Protokol DSS1 – EURO ISDN (bez napájení)

Konfigurovatelná P-MP (bod - více bodů) – 

Připojení 4-vodičové (volitelné zakončení 2 x 100 Ω)

podporuje MSN, P-P (bod - bod) – podporuje DDI

Typ konektoru RJ-45 (PIN 4,5 – 3,6)

VoIP

Hovorové kanály VoIP → PBX  8

Kodeky

Potlačení Echa

Fax T.38

G.711, G.723, G.729 (Annex A, B)

G.168-2002

Parametry systémové linky

Protokol CORNET 2

Typ konektoru

Počet přípojných vodičů 2

RJ-45 (PIN 4,5)

Telefony Řada StarPoint 500



2N Mobility Extension
Dokonale mobilní

Permanentní dostupnost

– vždy na příjmu

Všechny funkce ústředny

v mobilním telefonu

(přepojovaní, přesměrování, atd.)

Snížení nákladů na mezinárodní hovory

Jeden telefonní seznam

VOLÁNÍ
OD ZÁKAZNÍKA

VAŠE KANCELÁŘ

PBX

GSM

Telefon
v kanceláři
vyzvání

GSM

Ve stejný čas
vyzvání 
i mobilní telefon

Máte-li zájem o naše výrobky, prosím volejte 261 301 400 nebo pošlete e-mail na adresu obchod@2n.cz. Více informací na www.2n.cz.

Díky jedinečné funkci Mobility Extension již není spojení těchto zdánlivě si 

odporujících přání nemožné. Mobility Extension umožňuje „připojit“ mobilní telefon      

k telefonní ústředně jako další standardní pobočku a využívat tak všechny její služby,    

i když se právě nacházíte mimo kancelář. Jediné číslo, které zveřejňujete, je přitom 

vaše pracovní číslo do kanceláře.

Mobility Extension můžete kdykoliv aktivovat nebo deaktivovat přímo z vašeho 

mobilního telefonu. 

Jak Mobility Extension funguje?

Pokud vám při aktivované funkci Mobility Extension kdokoliv volá do kanceláře, 

současně s vaším pevným telefonem vyzvání i váš mobilní telefon. Podle toho, kde se 

právě nacházíte, můžete hovor vyzvednout buď přímo na pevné lince, anebo na 

vašem mobilním telefonu a dále s ním pracovat stejně jako z pevné linky. S Mobility 

Extension tedy vy nebo vaši zaměstnanci můžete pracovat kdykoliv a odkudkoliv, aniž 

byste museli být fyzicky přítomni v kanceláři a přitom nepřijdete o jediný důležitý 

hovor či zakázku. 

Snížení nákladů na mezinárodní hovory

Při volání z mobilního telefonu do zahraničí platíte pouze poplatek za místní hovor do 

vaší ústředny. Ústředna poté automaticky hovor nasměruje k volanému přes VoIP        

a výrazně tak sníží vaše náklady na mezinárodní hovory.

V současné době se již automaticky předpokládá, že budete

neustále k dosažení, neustále na příjmu. Chápete tento požada-

vek, ale zároveň nechcete každému sdělovat vaše mobilní číslo,

protože byste si rádi uchovali vaše soukromí.



2N Omega 48 - telefony
 Vyberte si svůj terminál!

„Oblíbený telefonní přístroj dělá spokojené 

uživatele na celé ústředně“ říkají staří tele- 

fonáři. 2N Omega 48 je proto vybaven nejen 

komfortem moderních systémových telefonů 2N StarPoint, 

ale myslí  i na případy, kdy potřebujete zachovat Váš stávající telefon 

v kanceláři. 

Typy terminálů řady 2N StarPoint 500

2N StarPoint 500 Entry je nejjednodušším typem 

systémového terminálu vhodný pro uživatele vyžadující 

rychlou obsluhu hovoru bez zbytečných funkcí za nízkou 

cenu.

2N StarPoint 500 Economy nabízí za velmi přijatelnou 

cenu všechny základní funkce systému včetně přehled- 

ného dvouřádkového displeje a 12 programovatelných 

funkčních tlačítek. 

StarPoint 500 Standard nabízí další služby  včetně 

obousměrné hlasité komunikace. 

2N StarPoint 500 Advance je modelem s nejvyšší 

užitnou hodnotou, maximální výbavou s 19 programo-

vatelnými funkčními tlačítky včetně osvětlení displeje, 

přípojky pro náhlavní soupravu a dvou pozic pro 

adaptéry.

2N StarPoint 500 BLF Modul – rozšiřující modul pro 

90 funkčních tlačítek 

2N StarPoint 500 key Modul – rozšiřující modul pro  

15 funkčních tlačítek

2N Omega 48 podporuje 8 druhů telefonních pří- 

strojů (terminálů):

Systémové přístroje z řady 2N StarPoint 

(4 modely, 2 barvy) – pro nejvyšší komfort 

obsluhy hovorů 

Konzole spojovatelky s handsfree sada- 

mi a tlačítkovými moduly 

 

Analogové telefony se zobrazením čísla 

volajícího (CLI), faxy skupiny G3

Přenosné analogové telefony (DECT)

Stolní SIP IP telefony 2N StarPoint

Softwarové SIP IP telefony (softphones)

Počítačové softwarové telefony (CTI)            

– paralelky k systémovým telefonům

Terminály typu CRM modul – obsluha 

hovorů z informačního systému
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*Podporujeme další standardní SIP telefony

Máte-li zájem o naše výrobky, prosím volejte 261 301 400 nebo pošlete e-mail na adresu obchod@2n.cz. Více informací najdete na www.2n.cz.


