
Alcatel OmniPCX Office představuje jednoduchý, variabilní systém, který zajišťuje dostupnost internetových služeb, elek-
tronické pošty, síťového propojení LAN a technologie rozvinuté telefonie pro malé a střední firmy. Jedná se o modulár-
ní řešení typu "All-in-One", které je možno si snadno osvojit, jednoduše nainstalovat a udržovat, a to při úplné kontrole
nákladů s možností průběžného rozšiřování systému při růstu firmy.

Elektronická komunikace: Inter-
net, hlasové a datové služby
Alcatel OmniPCX Office integruje inter-
netové, datové a hlasové služby do jedi-
ného systému.
A protože pracuje na jakékoli infrastruktu-
ře v sítích s datovým přenosem a v sítích s hlas-
ovým přenosem, nabízí řešení bez ohledu
na to, jaká je existující infrastruktura:
• ISDN T0/T1/T2
• PSTN DDI/NDDI
• PCM R2
• ADSL
• Frame Relay, IPVPN
• Privátní síť QSIG/ISVPN

Řešení typu "All-in-One"
Systém OmniPCX Office tvoří server 
s předkonfigurovanými aplikacemi. Sys-
tém integruje celou řadu funkcí do jediné-
ho zařízení:
• komunikační server
• e-mailový server
• call centrum*
• internetový router
• firewall
• proxy/cache server
• Alcatel Web Communication Assistant
• intranetový server
• file server
• DHCP server
• DNS server
• CTI server
• LAN switch

Výsledkem je, že systém OmniPCX Office
je vysoce efektivní z hlediska nákladů.
Používá jedinou infrastrukturu pro sítě s da-
tovým a hlasovým přístupem, umožňuje
sdílený a zabezpečený přístup k Interne-
tu, přičemž jeho správa je velmi snadná,
protože veškeré aplikace jsou vzájemně
integrovány.

Standardní protokoly
Společnost Alcatel je prvním výrobcem na
tomto poli, který přechází na Linux, ope-
rační systém, který je nyní široce přijímán
počítačovým průmyslem. Linux představu-
je spolehlivý, mimořádně výkonný a sta-
bilní operační systém, kompatibilní s čet-
nými aplikacemi a zejména s internetový-
mi službami (protože v sobě integruje
hlavní internetové protokoly). A navíc,
protože systém OmniPCX Office je zalo-
žen na standardních protokolech CSTA,
TAPI a IP, je otevřen pro širokou škálu apli-
kací, vyvinutých společností Alcatel a její-
mi partnery.

Modularita a rozšiřitelnost
Alcatel OmniPCX Office nabízí vysoký
stupeň rozšiřitelnosti. Pro pokrytí celého
segmentu trhu (od 6 do 236 uživatelů) je
systém Alcatel OmniPCX Office dostup-
ný ve 3 odlišných rozměrových modu-
lech, které je možno snadno nainstalovat
do Racku o šířce 19 palců nebo namon-
tovat na stěnu.
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Systém Alcatel OmniPCX Office umožňu-
je značnou flexibilitu konfigurací a slu-
žeb, a to díky modulární architektuře
hardwaru a univerzálním slotům v zad-
ním panelu. Pomocí jeho jednotného soft-
waru je možno systém Alcatel OmniPCX
Office snadno rozšiřovat pouhým přidá-
váním skříní, karet a rozbočovačů Multi-
Reflexes™.
Díky dalším možnostem rozšiřování
můžete Alcatel OmniPCX Office přizpů-
sobit skutečně jakýmkoliv potřebám.

Karty
Procesorová jednotka
• Operační systém: LINUX 2.4
• Standardní procesorová jednotka

pro hlasové a datové aplikace
• Rozšířená procesorová jednotka

pro přístup k Internetu, hlasové 
a datové aplikace

• Rozšiřující modul pro zvětšení 
sestavy.

Spolupracující jednotky
• Koprocesorová jednotka pro VoIP

(s dceřinou kartou VoIP 4/8/16
kanálů DSP) a službu ISDN RAS.

Systém Maximální kapacity
Rack 1 / Rack 2 / Rack 3 3 sloty / 6 slotů / 9 slotů
Rack 1 (v/š/h) 66/440/400 mm
Rack 2 (v/š/h) 110/440/400 mm
Rack 3 (v/š/h) 154/440/400 mm
Jakákoli kombinace, max. 3 racky max. 27 slotů
Spolupracující jednotky (CoCPU-1) 6
Kanály DSP na CoCPU-1 96
Pevný disk 1
Kapacita pevného disku 20 GB
Maximální počet uživatelů 236

Telefony Reflexes™ 236
Telefony Mobile Reflexes™ 120
Telefony e-Reflexes™/PIMphony IP 200
Analogové telefony 196
Klienti H323 150

Komunikační porty Maximální kapacity
Účastnické porty (Reflexes™ + Analog) 200
Rozbočovače MultiReflexes™ 18
Karty přepínačů LAN switch 12
Volné porty LAN switch 168
Analogové vnější linky DDI/NDDI 72
Primární přístup ISDN30 9
Základní přístup ISDN2 10
Přístup PCM R2 3
Vnější IP linky 96
Vnější linky celkem 120

* v závislosti na zemi prodeje 

Karty rozhraní
Terminály
• Digitální rozhraní UAI 4, 8, 16
• Analogová rozhraní SLI 4, 8, 16

Přístup do veřejných sítí
• Karty BRA* (T0) 2, 4, 8
• Karty PRA* (T1, T2) 
• Karty analogových vnějších linek

APA 4, 8
• Smíšené karty T0/UA/SL 2/4/4,

2/4/8*, 2/8/4*, 4/4/8, 4/8/4,
0/4/4, 0/4/8, 0/8/4.

• Karty přímé provolby* (DDI) 2, 4
• Karty PCM R2* (PCM)

LAN
• Přepínač LAN switch Ethernet LanX 8,

16 10 BT, 100 BT, 1000 BT* s automa-
tickou detekcí rychlosti, unmanaged.
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