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1. WSTĘP 

Oprogramowanie hotelowe w OmniPCX Enterprise jest zintegrowaną aplikacją 
zawierającą grupę funkcji zaprojektowanych, aby zaspokajać następujące 
potrzeby: 

• Obsługę przyjeżdżających I wyjeżdżających gości indywidualnych; 

• Obsługę przyjeżdżających I wyjeżdżających grup gości; 

• Zarządzanie budzeniami; 

• Zarządzanie wiadomościami głosowymi dla gości; 

• Naliczanie kosztów połączeń z pokoi; 

• Kontrolowanie w czasie rzeczywistym wykorzystania kredytu telefonicznego 
gościa (kredyty); 

• Kontrola statusów pokoi; 

• Zarządzanie serwisem pokojowym; 

• Zarządzanie oczekującymi wiadomościami; 

• Plan numeracyjny zgodny z numeracją pokoi hotelowych; 

• Rozróżnianie grupy abonentów hotelowych od abonentów administracyjnych w 
ruchu telefonicznym wychodzącym. 

Ponadto oprogramowanie to może również pracować w powiązaniu z systemem 
recepcyjnym poprzez AHL (Alcatel Hospitality Link). 
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2. USŁUGI DLA GOŚCI 

2.1. Bezpośrednie wyjście na miasto (DOD) 

DOD umożliwia bezpośrednie wybieranie numerów miejskich bez pośrednictwa 
operatora. 

2.2. Automatyczny ruch przychodzacy (DID) 

DID umożliwia bezpośrednie dodzwonienie do pokoju hotelowego bez 
pośrednictwa operatora. 

2.3. Cykliczne DID 

W trakcie meldowania gościa najstarszy numer DID jest przypisywany automatycznie 
do najnowszego gościa. Takie cykliczne przypisywanie numerów DID ma 
zapobiegać niepokojeniu nowego gościa telefonami adresowanymi do 
poprzedniego mieszkańca. Cykliczne dystrybuowanie numerów DID może być 
zarządzane z; 

• Terminala recepcyjnego; 

• Poprzez AHL z aplikacji recepcyjnej. 

2.4. Szybkie wybieranie numerów 

Służby hotelowe takie jak recepcja, służba pokojowa, bar, restauracja czy pralnia 
mogą być wywoływane poprzez wybranie jedno lub dwu cyfrowego numeru albo 
poprzez naciśnięcie zaprogramowanego klawisza. Wykorzystywana jest zwłoka 
czasowa w przypadku wykorzystywania takiej samej cyfry dla numerów szybkiego 
wybierania jak i jako początku innego numeru, np. pokój „2602” oraz słuzba 
pokojowa „2”. 

2.5. Nie przeszkadzać (DND) 

Kiedy gość uruchomi funkcję “nie przeszkadzać” przy pomocy kodu lub 
zaprogramowanego klawisza, jego telefon będzie “zajęty” dla połączeń 
przychodzących zarówno wewnętrznych jak I zewnętrznych. Funkcja ta nie 
przeszkadza w wykonywaniu połączeń wychodzących. Po podniesieniu słuchawki 
gość jest powiadamiany sygnałem głosowym o aktywowaniu funkcji „nie 
przeszkadzać”. Na aparatach Reflex informuje o tym dioda. DND nie uniemożliwia 
funkcji budzenia czy pozostawienia wiadomości oraz dla bezpieczeństwa 
połączenia od operatora czy alarm pożarowy ignorują DND.  
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Pokoje z włączoną funkcją DND mogą być przeglądane I drukowane z terminala 
hotelowego. 

2.6. Budzenia i przypomnienia 

Gość może zaprogramować sobie budzenie lub przypomnienie samodzielnie z 
aparatu w pokoju przy pomocy kodu lub zaprogramowanego klawisza. Gość 
prowadzony jest podpowiedziami głosowymi i czas budzenia jest automatycznie 
potwierdzany. Budzenie dla gościa może zostać również zaprogramowane przez 
służbę hotelową z aparatu służb pokojowych, konsoli operatorskiej czy terminala 
hotelowego. Maksymalna liczba budzeń zaprogramowanych dla gościa czy pokoju 
nie może przekraczać 4-ech. Z terminala hotelowego można przeglądać i drukować 
zaprogramowane budzenia. 

Kiedy gość odbiera budzenie słyszy muzykę lub wypowiadaną przez system głosowy 
godzinę budzenia. Informacja o budzeniu jest automatycznie drukowana na 
dedykowanej drukarce. Jeżeli gość nie dopowiada na budzenie Alcatel OmniPCX 
Enterprise ponowi próbę po dwóch minutach. Ten czas powtarzania jest 
konfigurowalny. W przypadku ponownego braku odpowiedzi wysyłany jest alarm do 
terminala hotelowego. 

2.7. Poczta głosowa 

2.7.1 Meldowanie i wymeldowywanie 

Podczas meldowania oraz wymeldowywania gościa OmniPCX Enterprise otrzymuje 
komendy z systemu recepcyjnego poprzez AHL i jeżeli jest takie polecenie to 
przydziela gościowi skrzynkę dla wiadomości głosowych. Tworzenie skrzynki nie 
wymaga przydzielenia pokoju. Rezerwacja umożliwia wprowadzenie danych gościa 
bez przydzielania pokoju oraz stworzenie dla niego skrzynki głosowej. 

2.7.2 Poczta głosowa 

Zintegrowany system poczty głosowej A4645 oferuje zaawansowane usługi dla gości 
hotelowych. Przy pierwszym podniesieniu słuchawki, gość kierowany jest do systemu 
poczty głosowej oraz zapraszany do nagrania swojego imienia oraz wiadomości 
powitalnej. Następnie gość może korzystać z następujących udogodnień: 

♦ Przyjazny interfejs uzytkownika 

� Prowadzenie głosem w języku ojczystym gościa 

� Krótkie, przejrzyste podpowiedzi 

� Automatyczne zachowywanie odsłuchanych wiadomości. Wiadomości 
przechowywane są przez zaprogramowany okres czasu. 

♦ Główne usługi poczty głosowej 

� Odpowiedź na wiadomość 

� Archiwizowanie wiadomości 
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� Kasowanie wiadomości. 

2.7.3 Przenoszenie gościa 

Gość hotelowy może zostać przeniesiony do innego pokoju I automatycznie 
zachowa swoją skrzynkę głosową (nie wymaga to żadnej ingerencji użytkownika czy 
personelu). Jeżeli zmianie ulega numer wewnętrzny telefonu gościa to 
automatycznie następuje zmiana numeru skrzynki głosowej. 

2.7.4 Kasowanie zawartości poczty głosowej 

Goście mogą przeglądać pozostawione dla nich wiadomości po ich 
wymeldowaniu. Funkcja ta jest aktywna tylko w przypadku pojawienia się nowych 
wiadomości po wymeldowaniu. Kiedy następny gość jest meldowany do pokoju 
wszystkie poprzednie wiadomości są kasowane. 

2.8. Ograniczenia dzwonienia 

Funkcja ograniczania dzwonienia z pokoju hotelowego daje następujące usługi: 

• Automatyczna dezaktywacja DID: jest możliwość przełączania połączeń 
zewnętrznych do operatora przez zaprogramowany okres czasu. Gość nie jest 
niepokojony bezpośrednimi połączeniami. 

• Ograniczenie połączeń pomiędzy pokojami: połączenia pomiędzy pokojami 
mogą zostać ograniczone przez zaprogramowany okres czasu. Wszystkie 
połączenia pomiędzy pokojami automatycznie przełączane są do operatora. 

• Ręczne blokowanie aparatu: gość może sobie zablokować lub odblokować 
swój aparat za pomocą kodu lub zaprogramowanego klawisza. Podczas 
programowania funkcji użytkownik prowadzony jest przez podpowiedzi głosowe. 

• Automatyczne blokowanie aparatu: po “n” błędnych próbach, aparat może 
zostać automatycznie zablokowany. 

2.9. Wiadomości dla abonenta zajętego lub wolnego 

Gość może otrzymywać wiadomości pochodzące z: 

• Systemu wiadomości lub konsoli operatorskiej, 

• Zewnętrznej aplikacji poprzez AHL, 

• Hotelowego terminala recepcyjnego. 
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Na aparatach Reflex mruga dioda powiadamiająca o pozostawionej wiadomości, 
którą można odczytać automatycznie. Po podniesieniu słuchawki, gość otrzyma 
sygnał wywołania i zostaje połączony z systemem poczty głosowej. 

The message lamp, if available, flashes after a message is received, and the 
message may be collected automatically. When the device goes off-hook, the 
guest receives a routing tone and is connected to the message service or to the 
message originator (Voice Mail, etc.) after a programmed amount of time. 

2.10. Prywatność 

Funkcja prywatności umożliwia anonimowe dzwonienie pomiędzy gośćmi. 
Informacja o dzwoniącym nie jest wyświetlana na aparacie hotelowym, ale na 
aparatach służb hotelowych tak.  

2.11. Wieloliniowość, transfer i konferencje 

Funkcja wieloliniowości na aparatach Reflex umożliwia gościowi odebranie 
drugiego połączenia podczas trwającej rozmowy. Gość może odebrać drugie 
połączenie przez naciśnięcie zaprogramowanego klawisza i wrócić do 
poprzedniego naciskając go ponownie (połączenie brokerskie). Gość może złożyć 
konferencję naciskając odpowiedni klawisz albo przełączyć połączenie naciskając 
klawisz transferu. 

2.12. Zmiana pokoju 

Gość może zmienić pokój bez wymeldowywania używając funkcji automatycznego 
przypisywania numeru. Automatycznie wszystkie funkcje i udogodnienia przeniesione 
zostają do nowego pokoju. 

2.13. Częściowe wymeldowanie 

Gość hotelowy może zostać wymeldowany bez wyłączania serwisów 
telefonicznych. Jest to dużym udogodnieniem dla gościa, który wkrótce wróci i chce 
zachować wszystkie swoje dotychczasowe ustawienia i serwisy. Takie elementy jak 
hasło, numer DID czy skrzynka głosowa są dostępne natychmiast po powrocie 
gościa. Mogą one być przydzielone czasowo drugiemu gościowi do czasu powrotu 
pierwszego. Po powrocie, gość może odzyskać wszystkie jego wiadomości nawet 
jeśli ma inny pokój. 

2.14. Różne języki 

OmniPCX Enterprise jest „wielojęzyczny”. Jest możliwość wgrania ośmiu języków do 
systemu do obsługi wyświetlaczy telefonów oraz podpowiedzi głosowych. 
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2.15. Telefon domowy 

Gość może dzwonić na swój rachunek również z telefonu domowego. Możliwe jest 
to na dwa sposoby: 

• Z użyciem osobistego hasła: gość wprowadza swój numer albo numer swojego 
pokoju oraz swoje hasło (wprowadzone w trakcie meldowania). Po rozmowie, 
automatycznie koszt rozmowy obciąża rachunek pokoju lub gościa. 

• Poprzez operatora: gość podaje operatorowi swój numer albo numer swojego 
pokoju oraz numer, z którym chce się połączyć. Po rozmowie, automatycznie 
koszt rozmowy obciąża rachunek pokoju lub gościa. 
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3. USŁUGI RECEPCYJNE 

3.1. Meldowanie gościa indywidualnego 

W trakcie meldowania gościa potrzebne są następujące informacje : 

• Numer pokoju, 

• Przydział numeru DID (może być przydzielany automatycznie przez system), 

• Przydział skrzynki głosowej: Tak/Nie, 

• Numer gościa (może być przydzielany automatycznie przez system), 

• Nazwisko gościa, 

• Język do kontaktów, 

• Hasło (niezbędne dla dzwonienia z domu), 

• Status VIP, 

• Rodzaj meldunku (jedno czy wielorazowy), 

• Wartość przedpłaty (depozyt), 

• Kategoria ograniczeń bezpośredniego dzwonienia, 

• Godzina budzenia (jeżeli gość żąda). 
 

Po zameldowaniu gościa rachunek telefoniczny jest zerowany. Uprzednie serwisy 
takie jak DND, budzenie, wiadomości oraz powitanie poczty głosowej są 
odwoływane. Uaktualniany jest status pokoju i nazwisko gościa w systemie. 

3.2. Meldowanie grup 

Z przyjazdem grupy związane są dwa typy informacji: 

• Informacje wspólne dla wszystkich: numer I nazwa grupy, przydział numeru DID, 
używany język, przedpłata oraz godzina budzenia; 

• Informacje indywidualne członków grupy: numer pokoju, numer gościa oraz 
rodzaj meldunku. 

 

Po wprowadzeniu danych indywidualnych gości, numer pokoju jest automatycznie 
wpisywany do tabeli „śledzenia gościa” i tabeli pokoi grupy. Rachunek grupy jest 
rozszerzany oraz tak jak przy gościu indywidualnym wprowadzane jest jego nazwisko 
do tabeli „dzwonienia po imieniu”. 

Obsługa przybywającej grupy może odbywać się symultanicznie z różnych terminali 
recepcyjnych. 
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3.3. Służby pokojowe 

• Gość może wywoływać służbę pokojową według pięter albo sektorów 
wybierając jeden numer telefonu. 

• Kiedy przychodzi wywołanie dla służby pokojowej na aparat Alcatel Reflex 4035, 
wyświetlany jest numer pokoju, nazwisko gościa, język przez niego używany oraz 
status VIP. 

• Służby pokojowe mogą mieć różne numer telefoniczne dla rozróżnienia różnych 
typów usług. 

3.4. Zarządzanie pokojami 

Służba hotelowa może zarządzać lub selekcjonować pokoje według: 

• Rodzaju pokoju, 

• Zajętości pokoi. 
 

Służba hotelowa może modyfikować status pokoju wybierając odpowiedni kod z 
aparatu w pokoju ( z albo bez identyfikatora pracownika). Zmieniane mogą być 
takie parametry jak czystość, osiągalność czy konieczność dodatkowych prac. 

Zmiany mogą być drukowane na dedykowanej drukarce u służb technicznych lub 
utrzymaniowych tak aby były natychmiast zauważane. 

3.5. Zaliczanie 

Aplikacja hotelowa umożliwia zaliczanie kosztów połączeń na dwa sposoby: 

• Według czasu połączenia; 

• Według impulsów. 

3.5.1 Zaliczanie według czasu trwania 

Kalkulacja kosztów połączenia oparta jest na specjalnej tabeli. W tej tabeli zawarte 
są następujące dane: 

• koszt według prefiksu (możliwych jest 1000 prefiksów), 

• 30 skal, 

• 5 taryf dziennych z podziałem na przedziały czasowe, 

• predefiniowana tabela świąt. 
 

Jeżeli aplikacja recepcyjna jest aktywna OmniPCX Enterprise wysyła poprzez AHL 
rekordy zawierające: 

• czas trwania połączenia oraz koszt, 

• wybrany przez gościa numer, 
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• numer grupy linii miejskich. 
 

Ten tryb nie jest kompatybilny z funkcją depozytów. 

3.5.2 Zaliczanie według jednostek (impulsów) 

Kalkulacja kosztów przebiega w następujący sposób: 

♦ Zaliczenie kosztu według długości połączenia oraz ilości jednostek 

♦ Dopasowanie skali kosztów 

♦ Kontrola licznika jednostek dla każdego pokoju 

� Całkowity koszt; 

� Ilość połączeń; 

� W trybie depozytu: bilans przedpłaty oraz zaliczonych kosztów; 

� Reset licznika na zero po przybyciu nowego gościa. 

♦ Rekordy o połączeniach 

� Drukowane progresywnie albo na żądanie; 

� Mogą mieć ukryte od 1 do 4 ostatnich cyfr numeru. 
 

 

3.6. Przedpłata (depozyt) 

Tryb depozytowy umożliwia gościowi zrobienie przedpłaty a konto przyszłego 
rachunku telefonicznego. Wielkość depozytu może być definiowana przez system. 

♦ Kiedy depozyt zbliża się do pierwszego progu, gość jest o tym informowany w 
trakcie rozmowy krótkim sygnałem dźwiękowym. 

♦ Kiedy wielkość depozytu wynosi zero 

� Bezpośrednie wyjście jest zablokowane 

� Trwające połączenie może zostać przerwane 

� Drukowany jest raport na dedykowanej drukarce 

� Przy kolejnym podniesieniu słuchawki przez gościa jest on informowany przez 
system podpowiedzi głosowych o wielkości depozytu 

� Przy kolejnej próbie wykonania połączenia zewnętrznego jest on 
automatycznie przełączany do operatora z komunikatem “MCDU Dept” na 
wyświetlaczu. 

3.7. Wielu operatorów 

OmniPCX Enterprise może być podłączony do wielu operatorów telefonicznych (z 
lub bez informacji o kosztach). W przypadku wysyłania przez operatorów informacji o 
kosztach, OmniPCX Enterprise ARS automatycznie wybiera najtańszego operatora. 
Cyfry wybierane przez gościa mogą różnić się od tych wysyłanych do sieci. 
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W przypadku takiej konfiguracji, funkcja czasowego zaliczania kosztów może być 
skonfigurowana w następujący sposób: 

• Koszt kalkulowany jest na podstawie cyfr wybranych przez dzwoniącego (przed 
modyfikacja przez ARS) i na rachunku gość zobaczy oryginalnie wybrany numer; 

• Koszt kalkulowany jest na podstawie cyfr wysłanych do sieci (po modyfikacji 
przez ARS). Numer na rachunku jest tym wysłanym do sieci a nie tym, który 
wybrał gość. 

 

Jeżeli do OmniPCX Enterprise jest podłączona zewnętrzna aplikacja hotelowa 
poprzez AHL, rekordy o połączeniach zawierają następujące informacje: 

• czas trwania I koszt, 

• numer wybrany przez gościa albo numer wysłany do sieci, 

• numer grupy linii miejskich. 

3.8. Biling 

Rachunki mogą być wystawiane w dwóch walutach, np. EURO I PLN. 

3.8.1 Archiwum 

Rekordy o połączeniach mogą być przechowywane na opcjonalnym twardym 
dysku. Kiedy meldowany jest następny gość, przechowywane dane w wydzielonym 
sektorze są kasowane a sektor wraca do „puli”. 

3.8.2 Drukowanie rekordów gościa 

Rekordy zawierające dane o połączeniu gościa mogą być drukowane w czasie 
rzeczywistym na drukarce o 80-cio znakowej linijce albo zachowywane jako zadania 
do drukowania. Taki rekord może zawierać następujące informacje: 

• Numer wewnętrzny aparatu, 

• Nazwę operatora, 

• Tryb wybierania, 

• Datę I godzinę, 

• Czas trwania, 

• Koszt skalkulowany z ilości zaliczonych impulsów, 

• Wybrany numer. 

3.8.3 Drukowanie rekordów pracowników 

Z użyciem tej samej funkcji mogą być również drukowane w takim samym formacie 
rekordy zawierające dane o połączeniach pracowników. Jedyna różnica jest w 
naliczanym koszcie na podstawie „ceny pracowniczej”. 
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3.8.4 Maskowanie wybranego numeru 

Funkcja maskowania wybranego numeru jest dostępna na wyświetlaczach, 
drukarkach czy dla zewnętrznej transmisji. Możliwe jest zaprogramowanie ukrywania 
od 1 do 4 ostatnich cyfr wybranego numeru. Zamaskowane cyfry zastępowane są 
„spacjami”. W przypadku numerów krótszych niż 5 cyfr, pierwsze 2 są odkrywane. 

3.8.5 Bierzące drukowanie 

Rekordy mogą być drukowane na żądanie dla: 

• Jednego albo serii pokoi lub użytkowników; 

• Konkretnego wybranego numeru lub kierunku; 

• Kosztu przekraczającego określony próg; 

• czasu przekraczającego określony próg; 

• szczególnego sposobu uzyskania połączenia (transfer itp.). 

3.8.6 Przekazanie połączenia (wychodzącego) do gościa 

Jeżeli połączenie jest złożone z konsoli operatorskiej lub innego aparatu 
pracowniczego i przełączone do gościa to całe połączenie jest zaliczane gościowi. 
Tworzony jest jeden rekord o takim połączeniu zawierający informację o sposobie 
złożenia tego połączenia. 

3.8.7 Transfer rekordu 

Możliwe jest przetransferowanie rekordu o połączeniu z jednego numeru na drugi 
jedynie z terminala hotelowego (zamówienie taxi przez służbę hotelową itp.). 

3.8.8 Wcześniejsze przypisanie rekordu 

Jest możliwość wcześniejszego określenia z telefonu domowego (klub, kabina 
telefoniczna, bar etc.), do jakiego numeru wewnętrznego należy przypisać rekord o 
następnym p[połączeniu z tego telefonu. 

3.8.9 Szczegółowe rachunki 

Pracownicy hotelowi, na żądanie gościa mogą udostępnić mu jego szczegółowe 
rachunki telefoniczne. Może to być zrobione do czasu zameldowania następnego 
gościa w tym samym pokoju. Wydrukowanie rachunku nie czyści pamięci ani nie 
zmienia kosztów. 

3.9. Dynamiczne zestawy 
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Jest możliwość dynamicznego kojarzenia pokoi w zestawy z charakterystycznymi 
cechami dzwonienia. 

3.9.1 Wykonywanie połączeń 

Połączenia wewnętrzne pomiędzy pokojami pozostają możliwe. Jeżeli jest 
wymagana przedpłata (depozyt) to tylko jeden telefon z zestawu może wykonywać 
jednym czasie połączenie wychodzące zewnętrzne. Jeżeli przedpłata nie jest 
konieczna to każdy telefon z zespołu może wykonywać połączenia wychodzące na 
zewnątrz w dowolnym momencie. 

3.9.2 Otrzymywanie połączeń 

Połączenie przychodzące dzwoni równolegle na wszystkich wolnych aparatach z 
zestawu. Jeżeli wszystkie aparaty w zestawie są zajęte to połączenie jest ustawiane 
w oczekiwanie. Goście są powiadamiani o takim fakcie sygnałem dźwiękowym i 
mogą wykorzystując dwuliniowość aparatów odebrać takie połączenie. 

3.9.3 Nie przeszkadzać (DND) 

Zaprogramowanie funkcji DND oznacza uruchomienie jej na wszystkich aparatach z 
zestawu. 

3.9.4 Budzenie 

Zaprogramowanie funkcji budzenia oznacza uruchomienie jej na wszystkich 
aparatach z zestawu jednocześnie nie ograniczając możliwości indywidualnych 
ustawień. 

3.9.5 Dwuliniowość, transfer i konferencja 

Dwuliniowość przedstawia taką samą funkcjonalność w zestawie pokoi jak i w 
pojedynczym. Transfer i konferencja mogą być zarówno wewnętrzne jak i 
zewnętrzne: 

• Pomiędzy pokojami z zestawu, 

• aparat z zestawu / pokój zewnętrzny / linia miejska. 

3.9.6 Poczta głosowa 

Skrzynka poczty głosowej jest przypisywana jednemu gościowi. Powiadomienie o 
pozostawionej wiadomości jest aktywowane na wszystkich aparatach z zestawu. 
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3.9.7 Aparaty telefoniczne 

Następujące aparaty mogą być kojarzone: 

• Aparaty Reflex 

• Aparaty analogowe 

• Aparaty DECT 

• Wyposażenia S0 

• Faksy analogowe jak i G4 

3.10. Wyjazd gościa 

3.10.1 Wymeldowanie indywidualne 

Niemożliwe jest wymeldowanie gościa jeżeli jego telefon albo hasło są akurat 
wykorzystywane. Jeżeli nie to wymeldowywanie przebiega w następujący sposób: 

• wydrukowanie standardowego rachunku, 

• zamknięcie bezpośredniego „wyjścia”, 

• dezaktywacja skrzynki poczty głosowej, 

• powiadomienie o ilości nie odczytanych wiadomości, 

• anulowanie oczekujących wiadomości, 

• anulowanie funkcji DND, 

• anulowanie funkcji DID 

• zmiana statusu pokoju z “zajętego” na „do przygotowania”. 

3.10.2 Wymeldowanie grupowe 

Po weryfikacji takiej samej jak w przypadku gościa indywidualnego można 
wymeldować grupę za pomocą jednej komendy. Procedura wymeldowywania 
wygląda następująco: 

• wydrukowanie standardowego rachunku dla grupy poprzedzonego rachunkiem 
każdego z członków indywidualnie, 

• anulowanie numeru grupy, 

• anulowanie wiadomości oczekujących, 

• dezaktywacja skrzynki poczty głosowej, 

• powiadomienie o ilości nie odczytanych wiadomości dla grupy, 

• anulowanie funkcji DND 

• anulowanie funkcji DID 

• zmiana statusów pokoi z “zajętych” na „do przygotowania”. 

3.11. Nocny audyt 
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W określonych odstępach czasu lub na żądanie, system może zaraportować 
dzienne koszty połączeń dla każdego z pokoi, administracji oraz operatora bez 
zerowania liczników. 

3.12. Alcatel Hotel Link (AHL) 

OmniPCX Enterprise może być połączony ze specjalnym komputerem poprzez 
asynchroniczne, dwu kierunkowe złącze V24 z prędkością do 19,200 bits/s lub 
poprzez Ethernet TCP/IP. 

 

3.13. Praca w sieci 

Zaliczanie kosztów połączeń oraz AHL pracują w konfiguracjach sieciowych 
umożliwiając: 

• Dostęp do wielu nośników, 

• Centralizację operatora, 

• Zarządzanie w czasie rzeczywistym depozytami, 

• Symulację kosztów połączeń, 

• Zaliczanie kosztów połączeń w czasie rzeczywistym w oparciu o milisekundy. 

 


