
BusinessPhone

System ³¹cznoœci BusinessPhone

System ³¹cznoœci BusinessPhone
oferuje mo¿liwoœci du¿ych systemów
w oszczêdnym zestawie przeznaczo-
nym dla ma³ych i œrednich organizacji
potrzebuj¹cych od 8 do 200 numerów
wewnêtrznych. System zapewnia
mo¿liwoœæ do³¹czenia linii ISDN,
obs³ugê abonentów bezprzewodo-
wych, inteligentny system wiadomoœci
g³osowych, wszystkie funkcje
telefonicznego centrum obs³ugi oraz
pozwala budowaæ sieci prywatne
z systemów BusinessPhone i innych
central abonenckich.

Zintegrowana bramka (gateway) IP
umo¿liwia stworzenie sieci prywatnej
w ramach korporacyjnej sieci IP.
BusinessPhone oferuje równie¿
zaawansowan¹ telefoniê IP i terminale
IP firmy Ericsson; telefon Dialog 3413
i BackStage Client – nowy klient na
komputerze osobistym.

BusinessPhone, jako system modu³o-
wy, mo¿na precyzyjnie dostosowaæ do
zró¿nicowanych potrzeb komunikacyj-
nych. Mo¿na go rozbudowaæ i rozsze-
rzyæ o nowe funkcje w dowolnej chwili
w przysz³oœci, co uzasadnia inwestycje
poczynione na pocz¹tku.

Charakterystyka ogólna

System ³¹cznoœci BusinessPhone jest
dostêpny w trzech wersjach:

BP50, mieszcz¹cy siê w zwartej
obudowie, dostosowany do syste-
mów telefonicznych wykorzystuj¹-
cych do 64 numerów wewnêtrznych. 

BP128i, w obudowie 19", zaproje-
ktowany, aby pasowa³ do stojaka,
zasilania rezerwowego i okablowania
istniej¹cej infrastruktury ³¹cznoœci.

BP250 dla organizacji/firmy wymaga-
j¹cej do 200 numerów wewnêtrznych.

Ca³y sprzêt i oprogramowanie systemu
BusinessPhone jest modu³owe. Mo¿na
je dostosowywaæ w szerokim zakresie
wymogów przepustowoœci i funkcjonal-
noœci, zapewniaj¹c zdolnoœæ do dalszej
rozbudowy systemu i dodawania
funkcji w dowolnej chwili, znajduj¹c
uzasadnienie dla wczeœniej poczynio-
nych inwestycji.
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lub wiêcej systemów BusinessPhone
i systemów central abonenckich,
w³¹czaj¹c w to centralê MD110 firmy
Ericsson, przez zintegrowan¹ bramkê
VoIP w istniej¹cej infrastrukturze IP –
w ten sposób oferuj¹c wspóln¹
transmisjê g³osu i danych – zamiast
wykorzystywania ³¹czy dzier¿awionych
tylko do przekazu g³osu. Obecnie
ka¿da karta udostêpnia us³udze VoIP
cztery, osiem lub szesnaœcie
dwukierunkowych kana³ów. Sieæ
zapewnia ca³kowit¹ przezroczystoœæ,
³¹cznie z us³ugami dodatkowymi.

Telefonia IP

BusinessPhone wykorzystuje stra¿nika
(gatekeeper) H.323 do integracji
abonentów IP BusinessPhone.
Implementacja jest oparta na
standardzie H.323 z dodatkowym
rozszerzeniem firmowym
obs³uguj¹cym terminale IP firmy
Ericsson: Dialog 3413 – telefon ze
wszystkimi funkcjami IP oraz
BackStage iClient – klient PC. 

Terminale abonenckie
BusinessPhone

Dostêpna jest szeroka gama terminali
abonenckich dostosowanych do
ró¿nych organizacji i osób.

Systemowe telefony cyfrowe oferuj¹
zaawansowan¹ telefoniê
pracownikom biur. Dostêpne s¹
cztery modele: od podstawowego do
dyrektorskiego.

Rozbudowuj¹c system o modu³
³¹cznoœci bezprzewodowej, mo¿emy
wykorzystaæ ró¿norodne telefony
bezprzewodowe takie jak modele
biurowe oraz modele o wzmocnionej
konstrukcji do u¿ytku poza budynka-

mi, z funkcj¹ wysy³ania krótkich
wiadomoœci, rozmów grupowych,
systemem przywo³awczym i alarmem.
Firma Ericsson oferuje szerok¹ gamê
telefonów analogowych jako
uzupe³nienie telefonów cyfrowych
BusinessPhone. Do systemu
BusinessPhone mo¿na równie¿
pod³¹czaæ faksy i modemy.

Us³ugi operatora

BusinessPhone mo¿e byæ oferowany
z dwoma typami konsoli dla operato-
ra, które mo¿na pod³¹czaæ przez
standardowe gniazdo telefoniczne tak,
aby konsole mo¿na by³o dodawaæ lub
przenosiæ w inne miejsce:

zaawansowane stanowisko
operatora (OPS), konsola oparta na
komputerze osobistym do obs³ugi
i zarz¹dzania rozmowami

telefon operatora Dialog 3214,
specjalizowany lecz oszczêdny
telefon systemowy z cyfrowym
wyœwietlaczem i przyciskami
szybkiego dostêpu do wiêkszoœci
funkcji u¿ywanych przez operatora,
z opcj¹ pozwalaj¹c¹ na dodanie
czterech dodatkowych paneli
z przyciskami, udostêpniaj¹cymi 68
programowalnych klawiszy.

BusinessPhone 50

System BusinessPhone 50 jest
pojedyncz¹ zwart¹ szafk¹ naœcienn¹
z piêcioma gniazdami kart mog¹cych
pomieœciæ od oœmiu do 64 numerów
wewnêtrznych. Szafka jest wyposa¿o-
na w wewnêtrzny zasilacz impulsowy,
z opcj¹ zewnêtrznej baterii akumulato-
rów podtrzymuj¹cej zasilanie lub alter-
natywnego zasilacza pr¹du sta³ego.
System BusinessPhone 50 jest szcze-
gólnie oszczêdny dla ma³ych biur.

BusinessPhone 250 BusinessPhone 50

Rozwi¹zanie BusinessPhone oferuje
zintegrowan¹ bramkê IP, któr¹ mo¿na
wykorzystaæ do budowy sieci
korporacyjnych opartych na protokole
IP. BusinessPhone oferuje równie¿ za-
awansowan¹ telefoniê IP przy u¿yciu
terminali IP firmy Ericsson; telefon
Dialog 3413 i BackStage Client –
nowego klienta na komputerze
osobistym.

Mo¿liwoœci wewnêtrznej
konfiguracji
Dziêki ró¿nym kombinacjom modu³ów
sprzêtu i oprogramowania, rdzeñ
systemu BusinessPhone mo¿na
skonfigurowaæ jako:

bez stanowiska ³¹czeniowego
(operatora) – uk³ad z liniami pod
przyciski

centralê abonenck¹ obs³ugiwan¹
przez operatora

z podzia³em na dzier¿awców,
s³u¿¹cy kilku firmom lub dzia³om

system automatycznego rozdzia³u
wywo³añ (ACD) dla centrum obs³ugi
telefonicznej

system obs³ugi goœci

kombinacjê dowolnego z wy¿ej
wymienionych.

Dodatkowo dostêpne s¹ pakiety
sieciowe BusinessPhone umo¿liwiaj¹-
ce tworzenie korporacyjnych cyfro-
wych sieci do przesy³u g³osu i danych,
³¹cz¹cych ró¿ne miejsca przy u¿yciu
protoko³u IP i innych protoko³ów
sieciowych.

Us³uga sieciowa VoIP

Rozwi¹zanie BusinessPhone VoIP
pozwala na stworzenie sieci z dwóch
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BusinessPhone 128i

Rozmiary szafki umo¿liwiaj¹ monta¿
w stojakach 19-calowych, stanowi¹-
cych standard dla takich urz¹dzeñ
³¹cznoœci jak rutery, koncentratory
sieciowe i wêz³y komutacyjne. To
u³atwia jej instalacjê oraz integracjê
z infrastruktur¹ ³¹cznoœci. BP128i ma
zintegrowan¹ prze³¹cznicê, co uprasz-
cza i przyspiesza proces dok³adania,
przesuwania i wprowadzania zmian
w konfiguracji.

BP128i jest pojedyncz¹, zwart¹ szafk¹
z piêcioma gniazdami na karty. Jako
¿e istnieje mo¿liwoœæ ustawienia jed-
nego systemu na drugim, mo¿e s³u¿yæ
128 numerom wewnêtrznym i 60 li-
niom miejskim. Szafka jest wyposa¿o-
na w wewnêtrzny zasilacz impulsowy.

BusinessPhone 250

System centralny sk³ada siê z jednej
do trzech szafek naœciennych, ka¿da
z dziewiêcioma gniazdami kart.
System mo¿e obs³ugiwaæ od 20 do
200 numerów wewnêtrznych (lub 300
w przypadku specjalnego rozwi¹zania
do obs³ugi goœci). Ka¿da szafka posia-
da wewnêtrzny transformator, z opcj¹
do³¹czenia baterii akumulatorów,
podtrzymuj¹cej zasilanie lub alterna-
tywnego zasilacza pr¹du sta³ego.

Rozbudowa 

System BusinessPhone jest systemem
modu³owym, którego eksploatacjê
mo¿na rozpoczynaæ od ma³ego
systemu podstawowego, a nastêpnie
rozwijaæ go etapowo, aby dostosowaæ
do wymagañ u¿ytkownika.

Posiada kartê wielofunkcyjn¹, ³¹cz¹c¹
interfejsy linii komunikacyjnej i nume-

rów wewnêtrznych z funkcjami
g³osowymi i przesy³ania wiadomoœci.
To oznacza, ¿e do stworzenia pe³nego
systemu telefonicznego wykorzystuje
siê dwie karty, trzy gniazda (dla wersji
BP50) pozostaj¹ nieobsadzone,
w przysz³oœci zapewniaj¹c wiêksz¹
przepustowoœæ lub dodatkowe
funkcje.

Systemy mo¿na rozszerzaæ kolejno
dodaj¹c nastêpuj¹ce modu³y:

8, 16 lub 32 cyfrowe numery
wewnêtrzne 

8 lub 16 analogowych numerów
wewnêtrznych

4 lub 8 analogowych ³¹czy prowa-
dz¹cych do centrali nadrzêdnej

4 lub 8 dwukana³owych ³¹czy
dostêpu podstawowego ISDN

30-kana³owe ³¹cza dostêpu
pierwotnego ISDN

30-kana³owe ³¹cza miejskie z sygna-
lizacj¹ w kanale skojarzonym (CAS)

4, 8 lub 16 dwukierunkowych
kana³ów IP wykorzystywanych do:
– 128 numerów wewnêtrznych IP

na ka¿dej karcie
– 16 linii zewnêtrznych IP na ka¿dej

karcie.

Mo¿liwe konfiguracje
alternatywne

System BusinessPhone mo¿na rozbu-
dowywaæ, uzupe³niaj¹c go o szereg
zaawansowanych funkcji obs³ugi
rozmów i specjalistycznych rozwi¹zañ
komunikacyjnych takich, jak: centrum
telefonicznej obs³ugi klienta, telefonia
komputerowa, pakiety sieciowe,
³¹cznoœæ bezprzewodowa (DECT),
komunikaty g³osowe, aplikacja do

obs³ugi goœci, rozliczanie po³¹czeñ,
stanowisko operatora, stanowisko do
zarz¹dzania systemem
BusinessPhone oraz aplikacje innych
producentów zatwierdzone przez
firmê Ericsson.

Dodatkowe modu³y sprzêtu
i oprogramowania s¹ ca³kowicie
zintegrowane z jednostk¹ centraln¹
BusinessPhone.

Obs³uga i konserwacja

Stanowisko do zarz¹dzania systemem
BusinessPhone, oprócz bycia narzê-
dziem administratora i u¿ytkownika,
jest narzêdziem technika do
konfiguracji, administrowania,
modyfikacji i konserwacji systemu.

Stanowisko do zarz¹dzania systemem
BusinessPhone daje szereg metod
dostêpu, ³¹cznie z po³¹czeniem
w sieci lokalnej, wdzwanianym
(modemowym) lub internetowym.

System BusinessPhone, ³¹cznie ze
stanowiskiem do zarz¹dzania,
pozwala tak¿e na:

wymianê kart bez wy³¹czania
systemu – karty mo¿na wymieniaæ
w czasie pracy systemu,
ograniczaj¹c czas na jego obs³ugê
techniczn¹ i zatrzymywanie. Mo¿na
wymieniaæ karty wiêkszoœci typów,
a do wolnych gniazd wk³adaæ nowe.

zdaln¹ aktualizacjê oprogramowania
centralnego – mo¿liwa na p³ycie
CPU-D4, zapewniaj¹ca szybsz¹
i sprawniejsz¹ obs³ugê awarii
i aktualizacji

zdaln¹ aktualizacje oprogramowania
regionalnego – na p³ytach MFU,
BTU-B, BUT-D, ELU-D3, w celu
³atwiejszej administracji systemem.

BusinessPhone 128i Telefon cyfrowy dyrektorski
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Tabela funkcji

Funkcje systemu

Nazwa OOpis

Funkcja alarmu pozwala na przesy³anie sygna³u alarmu z telefonu, z pod³¹czonym modu³em alarmo-
wym (AIU), do okreœlonego telefonu, przyk³adowo z pokoju hotelowego do portiera

Pozycja(e) odzewne dla linii miejskich miejsce sygnalizacji przychodz¹cych wywo³añ z zewn¹trz, równie¿
przeniesionych przy zajêtoœci lub braku odpowiedzi

Automatyczna synchronizacja czasu synchronizuje czas na podstawie informacji o czasie otrzymanej z publicznego
z linii ISDN ISDN, aby umo¿liwiæ automatyczn¹ zmianê czasu letniego/zimowego
Muzyka w tle muzyka ze Ÿród³a zewnêtrznego mo¿e byæ odtwarzana przez g³oœniki aparatów

telefonicznych
Obejœcie funkcji przekierowania wywo³añ wybranie okreœlonego kodu powoduje obejœcie funkcji przekierowania wywo³añ 
Kontrola op³aty za rozmowê pomiar kosztów rozmów dla indywidualnego numeru i centralne ich rejestrowanie
Klasa korzystania z us³ug numerom wewnêtrznym mog¹ zostaæ przypisane ró¿ne poziomy ograniczeñ

dostêpu do funkcji i upowa¿nieñ w ruchu telefonicznym
Wspólny dzwonek wywo³anie sygnalizowane na urz¹dzeniu zdefiniowanym jako wspólny dzwonek,

mo¿e byæ przejête z dowolnego telefonu
Powiadomienie na telefon bezprzewodowy po rozpoczêciu rozmowy przez wybranie numeru za poœrednictwem programu
lub analogowy o rozpoczêciu po³¹czenia w komputerze osobistym, sygna³ dzwonka przypomina u¿ytkownikowi
z aplikacji komputerowej o podniesieniu s³uchawki telefonu
Grupy telefoniczno-komputerowe funkcja pozwala na dwuetapow¹, automatyczn¹ dystrybucjê przychodz¹cych

rozmów do grup ACID lub interaktywnych systemów g³osowych
Funkcje diagnostyczne wbudowane funkcje diagnostyczne, dostêpne z miejscowego komputera PC lub

przez modem
Ró¿nicowane sygna³y dzwonienia wskazuj¹, przyk³adowo, czy rozmowa bêdzie zewnêtrzna, wewnêtrzna czy te¿ 
i sygna³y tonowe jest oddzwonieniem
Bezpoœrednie wybieranie numerów je¿eli zezwalaj¹ na tê us³ugê posiadane przez abonenta warunki techniczne
wewnêtrznych (DID) wydane przez operatora telekomunikacyjnego
DISA umo¿liwia wdzwanianie siê z zewn¹trz z dostêpem do us³ug centrali
Domofon (opcjonalnie) jeden lub kilka numerów wewnêtrznych mo¿e byæ wykorzystanych do

monitorowania wejœcia do obiektu i do zdalnego sterowania zamkiem drzwi
Numery fikcyjne do 1000 logicznych numerów wewnêtrznych rozmieszczonych w 16 grupach –

praca poza firm¹, rozpoznawanie rodzajów przychodz¹cych wywo³añ, obs³uga
aplikacji typu faks-serwer, itp.

Elastyczny plan numeracji do oœmiu cyfr z translacj¹ numeru
Podstawowe funkcje ISDN dostêp BA, PRA, interfejs S, interfejs T
Dodatkowe us³ugi ISDN CLIP, CLIR, COLP, COLR, DDI, MCID, AOC, MSN, SUB, CFPR
Numer wewnêtrzny IP obs³uga klienta IP firmy Ericsson lub klienta firmy obcej
Stra¿nik IP (IP gatekeeper) tdo obs³ugi klientów IP (patrz: wy¿ej)
Zestawianie po³¹czeñ
o najmniejszym koszcie (LCR) automatyczny wybór najtañszej drogi po³¹czenia w sieci 
Muzyka podczas oczekiwania ze Ÿród³a wewnêtrznego lub zewnêtrznego, do 13 kana³ów, które mo¿na
na po³¹czenie przypisaæ ró¿nym grupom, opieraj¹c siê na numerach wewnêtrznych, grupach

central abonenckich lub grupach automatycznej dystrybucji wywo³añ
Sieciowanie praca w sieci korporacyjnej systemów BusinessPhone i MD110 przez ³¹cza

analogowe, cyfrowe ISDN i IP
Tryb nocny przekierowanie wywo³añ w okreœlonych godzinach nocnych



Nazwa OOpis
Zaawansowane funkcje operatora identyfikacja, pêtle parkowania, wskazywanie kolejki, kolejne rozmowy,

wywo³ania  z pomiarem kosztów, itp.
Grupy abonenckie
z sygnalizacj¹ jednoczesn¹ lub kolejn¹ do 20 numerów wewnêtrznych w grupie oraz do 16 grup w systemie
Teksty na wyœwietlacz dla grup PBX Cz³onkowie grupy wywo³awczej PBX mog¹ mieæ ró¿ne informacje o dzwoni¹cym

(pierwszy wywo³ywany abonent, numer dzwoni¹cego lub nazwa i numer grupy
PBX) na wyœwietlaczu – w zale¿noœci od wymagañ  

Uk³ad zabezpieczaj¹cy
przed zanikiem zasilania do zasilania awaryjnego
Nagrane zapowiedzi s³owne do obs³ugi po³¹czeñ przez automatycznego operatora
Programowanie parametrów systemu za
poœrednictwem terminala abonenckiego
Zdalna konfiguracja, obs³uga i konserwacja za poœrednictwem wbudowanego modemu lub po³¹czenia internetowego. Sta-

nowisko do zarz¹dzania oparte na przegl¹darce internetowej pozwala na zdalne
wprowadzanie zmian w systemie i jego aktualizacji, analizê i korekcjê b³êdów

Przekierowanie po³¹czenia przy zajêtoœci lub braku odpowiedzi
Wybór drogi po³¹czenia mo¿liwoœæ definiowania ró¿nych dróg ³¹czenia wywo³añ przychodz¹cych i/lub

wychodz¹cych, przyk³adowo, dla biur zajmuj¹cych wiele lokalizacji
Konfiguracja tandemowa telefon przewodowy (biurkowy) i bezprzewodowy (przenoœny) s¹ traktowane jako

ta sama jednostka logiczna
Kalkulacja taryfy umo¿liwia stworzenie struktury taryfy, ³¹cznie z mar¿¹, dla goœci korzystaj¹cych

z systemu telefonicznego, bez wzglêdu na to, czy operator sieci wysy³a do
centralki abonenckiej impulsy czy te¿ rzeczywiste koszty 

Wybieranie tonowe (DTMF) lub impulsowe wewnêtrzne i zewnêtrzne
Macierz grup ruchowych indywidualna kontrola dostêpu wewnêtrznych i zewnêtrznych wywo³añ do linii

miejskich i wewnêtrznych
Dyskryminator numerów kilka poziomów ograniczeñ przypisanych do po³¹czeñ zewnêtrznych

wywo³ywanych z linii wewnêtrznych

Funkcje dodatkowe

Nazwa OOpis

Wybieranie numerów skróconych numery wspólne i indywidualne
Numer konta numer, taki jak kod projektu, mo¿na wprowadziæ przed rozmow¹ lub w jej trakcie –

dla celów rozliczeniowych. Opcjonalnie mo¿na wprowadziæ weryfikacjê kodu w sto-
sunku do zapisanej listy przed uzyskaniem przez u¿ytkownika dostêpu do systemu

Kod autoryzacji wybieraj¹c specjalny kod mo¿na czasowo zamykaæ linie wewnêtrzne lub mo¿na
przenosiæ pewne typy us³ug na inne numery wewnêtrzne

Automatyczne oddzwanianie abonenci dzwoni¹cy do zajêtego lub nie odpowiadaj¹cego numeru wewnêtrznego
(numer wewnêtrzny zajêty/wolny) mog¹ zamówiæ automatyczne oddzwonienie
Automatyczne oddzwanianie abonenci nie mog¹cy uzyskaæ dostêpu do wolnej linii miejskiej lub centrali
(linia miejska/³¹cze do centrali nadrzêdnej) nadrzêdnej mog¹ zamówiæ automatyczne oddzwonienie
Automatyczne powtarzanie numeru inicjuje automatyczne ponowne wybieranie numeru zewnêtrznego w przypadku

zajêtoœci lub braku odpowiedzi. W pamiêci przechowuje siê do 5 numerów

5
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Nazwa OOpis
Pomiar po³¹czenia zewnêtrznego widoczny na wyœwietlaczu telefonu w czasie trwania oraz po zakoñczeniu

po³¹czenia zewnêtrznego (rozmowa bie¿¹ca, poprzednia i op³ata skumulowana);
mo¿liwy jest równie¿ wydruk tych danych

Przejêcie wywo³ania rozmowy kierowane do dowolnego numeru wewnêtrznego mog¹ byæ odbierane
z innego numeru (indywidualnie, grupowo, wspólnie)

Wskazanie po³¹czenia oczekuj¹cego w przypadku zajêtoœci numeru wewnêtrznego dzwoni¹cy mo¿e wys³aæ specjalny
„ton oczekiwania”, aby zasygnalizowaæ wa¿n¹ rozmowê

Kolejkowanie wywo³añ przy zajêtoœci powiadamia zajêty numer wewnêtrzny o oczekuj¹cej rozmowie
Tryb konferencyjny do szeœciu uczestników – wewnêtrznych i zewnêtrznychl
Nagranie rozmowy nagranie rozmowy w skrzynce g³osowej
Wskazania wyœwietlacza wyœwietlacza aparatu telefonicznego mo¿e pokazywaæ takie informacje, jak: data

i godzina, temperatura, numer abonenta i jego nazwisko, pozycje ksi¹¿ki
telefonicznej oraz wiadomoœci przekazywane z innych numerów wewnêtrznych

Przenoszenie automatyczne przenoszenie wywo³añ do innego miejsca, na inny numer wewnêtrzny lub
zewnêtrzny (bezpoœrednio, przy zajêtoœci lub przy braku odpowiedzi)

Dostêp do dwóch linii pozwala na przyjêcie drugiej rozmowy podczas trwania pierwszej (ta zostaje
wówczas zawieszona)

Faksowy numer wewnêtrzny numery wewnêtrzne mog¹ zostaæ zaprogramowane, szczególnie do odbierania
faksów

Elastyczny format rekordu taryfikacji CIL aby zapewniæ kompatybilnoœæ z ró¿nym oprogramowaniem do centralnego
rejestrowania rozmów (CIL) 

Pod¹¿anie za abonentem u¿ytkownicy mog¹ za¿¹daæ, aby kierowane do nich rozmowy by³y przekazywane
do wyznaczonych numerów wewnêtrznych lub zewnêtrznych

Funkcje grupy funkcje takie, jak: przejmowanie wywo³añ, dzwonienie grupowe i przenoszenie
rozmów mo¿na zaprogramowaæ dla okreœlonych grup roboczych

Poszukiwanie wolnego w grupie do okreœlonej grupy numerów wewnêtrznych mo¿na wys³aæ sygna³ dzwonienia
za pomoc¹ wspólnego numeru grupy. Rozmowy bêd¹ kierowane do wolnych
numerów wewnêtrznych w uprzednio okreœlonej kolejnoœci

Zestaw g³oœnomówi¹cy g³oœnik i mikrofon do prowadzenia rozmowy bez u¿ycia s³uchawki
Po³¹czenie bezpoœrednie mo¿e byæ zainicjowane natychmiast lub z opóŸnieniem przez podniesienie s³uchawki
Informacja w czasie nieobecnoœci wszystkie typy aparatów telefonicznych mo¿na wykorzystaæ do pozostawienia

dzwoni¹cym wiadomoœci g³osowej lub tekstowej na czas nieobecnoœci u¿ytkownika
Interkom po³¹czenie z odbiorem automatycznym (bez u¿ycia r¹k) miêdzy abonentami

wewnêtrznymi realizowane przez naciœniêcie jednego przycisku
W³¹czenie siê do rozmowy upowa¿nieni abonenci mog¹ siê w³¹czyæ do trwaj¹cej rozmowy
Lista dzwoni¹cych po liniach ISDN zapamiêtywanie informacji o wywo³aniach z linii ISDN, które nie dosz³y do skutku

z powodu nieobecnoœci abonenta lub braku odpowiedzi
System wiadomoœci pomiêdzy numerami wewnêtrznymi mog¹ byæ przesy³ane komunikaty g³osowe,

tekstowe i wywo³ania z proœb¹ o oddzwonienie
Monitorowanie operator mo¿e monitorowaæ po³¹czenie zewnêtrzne próbuj¹c zrealizowaæ nowe

po³¹czenia
Powiadomienie o wiadomoœci abonent mo¿e byæ powiadamiany o nowej wiadomoœci w skrzynce g³osowej

wywo³aniem na okreœlony numer zewnêtrzny. Wiadomoœci mo¿na odtworzyæ
natychmiast

Parkowanie przychodz¹ce rozmowy mog¹ byæ czasowo parkowane w celu póŸniejszego przy-
wo³ania lub odebrania z innego numeru wewnêtrznego (wspólne lub indywidualne)

Osobiste powitanie osobiste powitanie mo¿e zostaæ nagrane w systemie komunikatów g³osowych
Prywatna linia miejska zapewnia dostêp tylko do upowa¿nionych numerów wewnêtrznych
Ponowne wywo³anie po okreœlonym czasie, rozmowy, które zosta³y zaparkowane, ustawione

w kolejce lub przekazane bez odpowiedzi s¹ kierowane ponownie na numer
wewnêtrzny, który je obs³ugiwa³

Us³uga przypominania abonent mo¿e ustaliæ czas, dla sygna³u przypomnienia, po którym na numer
wewnêtrzny zostaje skierowany specjalny ton sygna³u dzwonienia

Zapisanie/ponowne wybranie numeru wybrane lub przychodz¹ce numery s¹ zachowywane w celu szybkiego
oddzwonienia w przypadku przychodz¹cych odebranych rozmów

Funkcja sekretarki obejmuje bezpoœrednie ³¹czenie, wskazanie zajêtoœci, przejmowanie wywo³añ,
intercom i przekierowania

Nadzór abonent mo¿e monitorowaæ numery w centrali, aby okreœliæ ich stan,
przejmowaæ wywo³ania do monitorowanego abonenta

Spis numerów dla numerów wewnêtrznych i zewnêtrznych
Prze³¹czenie rozmowy przed lub po odpowiedzi ¿¹danego abonenta
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Dane techniczne

Zasilacz

Zasilacz sieciowy (pr¹d przemienny):
110–127 VAC 10%, lub 
220–240 VAC 10%

Zasilacz awaryjny (akumulatorowy):
–48 VDC +8 V/–5 V

Analogowe linie/³¹cza z central¹
nadrzêdn¹

Maksymalna rezystancja linii:
2000 Ohm przy –48 VDC

Stosunek sygna³/przerwa:
33/67 ms lub 40/60 ms

Sygnalizacja DTMF:
ITU-T Q.23/Q.24

Cyfrowe linie miejskie/³¹cza
z central¹ nadrzêdn¹

Sygnalizacja w kanale skojarzonym
(CAS) interfejs 2 Mbit/s zgodny
z zaleceniami ITU-T G.703 i G.704

CAS R2 zgodnie z zaleceniami
ITU-T Q.421-424

Interfejsy ISDN zgodnie
z zaleceniami ITU-T I.430 (BA), I.431
(PRA), I.440, I.450, I.441, I.451,
G.703 (PRA), G.704 (PRA), ETSI
CTR3 (BA) oraz CTR4 (PRA),
i specyfikacjami AUSTEL

Karta rozszerzenia IP

Interfejsy: Ethernet 10/100BaseT

Protoko³y: IP v.4, BOOTP, 
kodowanie pakietów mowy zgodnie
z RTP, TCP, UDP, FTP, NTP,
H.323, H.225 and H.245

Funkcja g³osowa: do 16
równoleg³ych rozmów

Funkcja jakoœci us³ugi: przypisanie
priorytetu kolejce, typ us³ugi (TOS)

Funkcje telefonii IP: 
– Sieciowanie central z wykorzysta-

niem IP
– Interpretacja H.323
Obs³uga funkcji stra¿nika (gatekeeper)
klienta IP

Pojemnoœæ BP50 BP128i BP250 Modularnoœæ

Pojemnoœæ numerów wewnêtrznych (teoretyczna) 300 300 300 -
Pojemnoœæ numerów wewnêtrznych (typowa) 64 128 200 -

Cyfrowe 8 – 64 8 – 128 8 – 200 (300
w systemach hotelowych) 8/16/32

Analogowe 4 – 32 4 – 128 8 – 200 (300 
w systemach hotelowych) 4/8/16

Bezprzewodowe 1 – 64 1 – 64 1 – 210 zgodnie 
FECU

Operator 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1
Interfejs S terminali abonenckich 1 – 64 (8x 2B+D) 1 –128 (16x 2B+D) 1 – 192 (24x 2B+D) 4/8
Klienci H.323 256 256 256 1

Pojemnoœæ ³¹czy z central¹ nadrzêdn¹ (teoretyczna) 120 120 120 -
Pojemnoœæ ³¹czy z central¹ nadrzêdn¹ (typowa) 30 60 60 -

Analogowe z central¹ nadrzêdn¹ 4 – 16 4 – 32 4 – 60 4/8
Cyfrowe PRA 30 (1x 30B+D) 60 (2x 30B+D) 60 (2x 30B+D) 30
Cyfrowe z central¹ nadrzêdn¹ z CAS 30 (1x 30B+D) 60 (2x 30B+D) 60 (2x 30B+D) 30
Cyfrowe z central¹ nadrzêdn¹ BA 16 (8x 2B+D) 32 (16x 2B+D) 48 (24x 2B+D) 8/16
Interfejs S terminali abonenckich (kana³y) 16 (8x 2B+D) 32 (16x 2B+D) 48 (24x 2B+D) 8/16
Linie VoIP 4 – 32 4 – 64 4 – 64 4/8/16
£¹cze s¹siedzkie (linie dzier¿awione) 4 – 8 4 – 16 4 – 56 4/8

Stacja bazowa 12 12 60 1
Wolne gniazda na karty (za wyj¹tkiem CPU-D4) 4 4 + 5 8 + 9 + 9 -
Dostêpnoœæ gniazd RJ45 nie dotyczy 72 + 72 nie dotyczy -

Poni¿sza tabela jest oparta na typowych zastosowaniach biznesowych,
tzn. mo¿e byæ wykorzystywana jako œrednia. Rzeczywiste ograniczenia mog¹
byæ w pewnym stopniu zró¿nicowane, w zale¿noœci od konfiguracji klienta.

Szafka systemowa BP128i BP50 BP250

Szafki naœcienne lub do stojaka 1 lub 2 1 do 3
Wymiary (WxSxG) 125x483x396 mm 500x400x155 mm 435x260x300 mm
Waga (z pe³nym wyposa¿eniem) 14,5 kg 13 kg 19,2 kg

Wymagania œrodowiskowe

Substancje – system ³¹cznoœci
BusinessPhone jest zgodny z polityk¹
firmy Ericsson w sprawie stosowania
substancji zakazanych i o ograniczo-
nym dostêpie.

Utylizacja po zakoñczeniu u¿ytkowania
– Firma Ericsson zapewnia utylizacjê
swoich zu¿ytych produktów wszystkim
licencjonowanym partnerom w Unii
Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii.
Po dostarczeniu materia³u do naszego
punktu zbiórki, zapewnimy bezp³atn¹
utylizacjê przy pomocy firm zajmuj¹-
cych siê utylizacj¹, stosownie do
przepisów Unii Europejskiej lub innych
przepisów krajowych.
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Sieciowanie

Wspólny plan numeracji sieci
korporacyjnej: skoordynowany,
z kodami lokalizacji lub mieszany

Mo¿liwoœæ definiowania do 1000
wêz³ów sieci korporacyjnej

£¹czenie sieci korporacyjnej z tras¹
pierwszego wyboru i do trzech
alternatywnych tras po³¹czenia

Rozszerzony zestaw us³ug
telefonicznych przez sieæ

Dostêp ISDN

Dostêp podstawowy (2B+D,
144 kbit/s)

Dostêp pierwotny (30B+D, 2 Mbit/s)

Interfejs Q (linia dzier¿awiona
z sygnalizacj¹ QSIG)

Interfejs T (komutowana linia pu-
bliczna ISDN w sygnalizacj¹ DSS1)

£¹cza analogowe

Sygnalizacja ci¹g³a E&M (format A i D)
Sygnalizacja impulsowa E&M 
CEPT L1
SSAC 15
Sygnalizacja pêtli (DC)

Analogowe numery wewnêtrzne

Maks. rezystancja pêtli (w³¹cznie z
aparatami telefonicznymi) 2500 Ohm

Zasilanie linii: 2x400 mA, –48 VDC,
lub 2x800 mA, –48 VDC

Czêstotliwoœæ impulsowania: 10 Hz
10%

Stosunek sygna³/przerwa: 33/67 ms
lub 40/60 ms

Sygnalizacja DTMF: ITU-T Q.23

Czas przerwy pêtli: 80–120 ms

Rezystancja up³ywu: 40 kOhm

Cyfrowe numery wewnêtrzne 

Maksymalna d³ugoœæ linii: 800 m
przy œrednicy kabla 0,5 mm

Interfejs S ISDN 

Zgodnie z zaleceniami ETSI i AUSTEL
udostêpnia:

faks grupy 4

PC z kart¹ ISDN

PC z kart¹ ISDN i telefonem

adapter terminala abonenckiegor

wideofon

telefon ISDN

Przenoszone s¹ nastêpuj¹ce sygna³y:

mowa

nieograniczone 64 kbit/s

nieograniczone informacje cyfrowe
(z tonami/zapowiedziami, 7 kHz)

audio w paœmie 3.1 kHz

wideo

Zasiêg maksymalny:

krótka magistrala pasywna:
do 250 m

przed³u¿ona magistrala pasywna:
do 500 m

Parametry œrodowiskowe

Temperatura pracy:
+5°C do +40°C

Wilgotnoœæ wzglêdna: 15–80%

Wytrzyma³oœæ na przebicia elektrosta-
tyczne:

>8 kV przy wilgotnoœci wzglêdnej
30%, system spe³nia wymagania
normy IEC 801-2

Programowanie systemu

Lokalnie przez interfejs V.24 (RS-
232)

Stanowisko do zarz¹dzania oparte
na przegl¹darce internetowej (za
poœrednictwem V24 lub po³¹czenia
LAN), zdalnie (poprzez wbudowany
modem standardu V.22 lub po³¹-
czenie internetowe), zdalna obs³uga
i konserwacja oraz aktualizacje

Kompatybilnoœæ elektromagne-
tyczna EMC

Emisja: EN 55022 Class A/Class B

Odpornoœæ: EN 55024

Informacja o zgodnoœci prawnej:
Ericsson Austria AG, Product Unit
Communication Systems niniejszym
oœwiadcza, ¿e BusinessPhone BP250,
BP50 i BP128i s¹ zgodne z istotnymi
wymogami i stosownymi
postanowieniami dyrektywy UE
1999/5/EC

Cyfrowe sieci firmowe 
(standardy QSIG)

Podstawowa obs³uga wywo³añ

ETS 300 172/ISO 11572, ISO 11574
GFP  (w ramach zakresu
obs³ugiwanych us³ug dodatkowych,
wymienionych poni¿ej)

ETS 300 239/ISO 11582

Us³ugi dodatkowe

CLIP, COLP, CLIR: 
ETS 300 173/ISO 14136

CNIP, CONP, CNIR: 
ETS 300 238/ISO 13864, 13868

AOC: ECMA 211/212

Zgodnoœæ protoko³ów

Warstwa 1: ETS 300 011/ETS 300 012

Warstwa 1: ETS 300 170

Warstwa 1: ETS 300 172


