
BusinessPhone 250 

Charakterystyka ogólna 

System łączności BusinessPhone jest dostępny w 

trzech wersjach: BP50, mieszczący się w zwartej 

obudowie, dostosowany do systemów telefonicznych 

wykorzystują- cych do 64 numerów wewnętrznych. 

BP128i, w obudowie 19", zaprojektowany, aby 

pasował do stojaka, zasilania rezerwowego i 

okablowania istniejącej infrastruktury łączności. 

BP250 dla organizacji/firmy wymagaj ącej do 200 

numerów wewnętrznych. Cały sprzęt i 

oprogramowanie systemu BusinessPhone jest 

modułowe. Można je dostosowywać w szerokim 

zakresie wymogów przepustowości i 

funkcjonalności, zapewniając zdolność do dalszej 

rozbudowy systemu i dodawania funkcji w dowolnej 

chwili, znajdując uzasadnienie dla wcześniej 

poczynionych inwestycji.  

Telefonia IP 

BusinessPhone wykorzystuje strażnika (gatekeeper) 

H.323 do integracji abonentów IP BusinessPhone. 

Implementacja jest oparta na standardzie H.323 z 

dodatkowym rozszerzeniem firmowym 

obsługującym terminale IP firmy Ericsson: Dialog 

3413 - telefon ze wszystkimi funkcjami IP oraz 

BackStage iClient - klient PC.  

Terminale abonenckie 

Dostępna jest szeroka gama terminali abonenckich 

dostosowanych do różnych organizacji i osób. 

Systemowe telefony cyfrowe oferują zaawansowaną 

telefonię pracownikom biur. Dostępne są cztery 

modele: od podstawowego do dyrektorskiego. 

Rozbudowując system o moduł łączności 

bezprzewodowej, możemy wykorzystać różnorodne 

telefony bezprzewodowe takie jak modele biurowe 

oraz modele o wzmocnionej konstrukcji do użytku 

poza budynkami, z funkcją wysyłania krótkich 

wiadomości, rozmów grupowych, systemem 

przywoławczym i alarmem. 



Firma Ericsson oferuje szeroką gamę telefonów 

analogowych jako uzupełnienie telefonów cyfrowych 

BusinessPhone. Do systemu BusinessPhone można 

również podłączać faksy i modemy. 

Usługi operatora 

BusinessPhone może być oferowany z dwoma 

typami konsoli dla operatora, które można podłączać 

przez standardowe gniazdo telefoniczne tak, aby 

konsole można było dodawać lub przenosić w inne 

miejsce: zaawansowane stanowisko operatora (OPS), 

. 

BusinessPhone 50 

System BusinessPhone 50 jest pojedynczą zwartą 

szafką naścienną z pięcioma gniazdami kart 

mogących pomieścić od ośmiu do 64 numerów 

wewnętrznych. Szafka jest wyposażona w 

wewnętrzny zasilacz impulsowy, z opcją zewnętrznej 

baterii akumulatorów podtrzymującej zasilanie lub 

alternatywnego zasilacza prądu stałego. System 

BusinessPhone 50 jest szczególnie oszczędny dla 

małych biur. 

Rozwiązanie BusinessPhone oferuje zintegrowaną 

bramkę IP, którą można wykorzystać do budowy 

sieci korporacyjnych opartych na protokole IP. 

BusinessPhone oferuje również zaawansowan ą 

telefonię IP przy użyciu terminali IP firmy Ericsson; 

telefon Dialog 3413 i BackStage Client - nowego 

klienta na komputerze osobistym. 

Możliwości wewnętrznej konfiguracji 

Dzięki różnym kombinacjom modułów sprzętu i 

oprogramowania, rdzeń systemu BusinessPhone 

można skonfigurować jako: 

bez stanowiska łączeniowego (operatora) - układ z 

liniami pod przyciski 

centralę abonencką obsługiwaną przez operatora 

z podziałem na dzierżawców, służący kilku firmom 

lub działom system automatycznego rozdziału 

wywołań (ACD) dla centrum obsługi telefonicznej 



system obsługi gości 

kombinację dowolnego z wyżej wymienionych. 

Dodatkowo dostępne są pakiety sieciowe 

BusinessPhone umożliwiają- ce tworzenie 

korporacyjnych cyfrowych sieci do przesyłu głosu i 

danych, łączących różne miejsca przy użyciu 

protokołu IP i innych protokołów sieciowych. 

BusinessPhone 128i 

Rozmiary szafki umożliwiają montaż w stojakach 

19-calowych, stanowią- cych standard dla takich 

urządzeń łączności jak rutery, koncentratory sieciowe 

i węzły komutacyjne. To ułatwia jej instalację oraz 

integrację z infrastrukturą łączności. BP128i ma 

zintegrowaną przełącznicę, co upraszcza i 

przyspiesza proces dokładania, przesuwania i 

wprowadzania zmian w konfiguracji. 

BP128i jest pojedynczą, zwartą szafką z pięcioma 

gniazdami na karty. Jako że istnieje możliwość 

ustawienia jednego systemu na drugim, może służyć 

128 numerom wewnętrznym i 60 liniom miejskim. 

Szafka jest wyposażona w wewnętrzny zasilacz 

impulsowy. 

BusinessPhone 250 

System centralny składa się z jednej do trzech szafek 

naściennych, każda z dziewięcioma gniazdami kart. 

System może obsługiwać od 20 do 200 numerów 

wewnętrznych (lub 300 w przypadku specjalnego 

rozwiązania do obsługi gości). Każda szafka posiada 

wewnętrzny transformator, z opcją dołączenia baterii 

akumulatorów, podtrzymującej zasilanie lub 

alternatywnego zasilacza prądu stałego. 

Rozbudowa 

System BusinessPhone jest systemem modułowym, 

którego eksploatację można rozpoczynać od małego 

systemu podstawowego, a następnie rozwijać go 

etapowo, aby dostosować do wymagań użytkownika. 

Posiada kartę wielofunkcyjną, łączącą interfejsy linii 

komunikacyjnej i numerów wewnętrznych z 

funkcjami głosowymi i przesyłania wiadomości. To 

oznacza, że do stworzenia pełnego systemu 



telefonicznego wykorzystuje się dwie karty, trzy 

gniazda (dla wersji BP50) pozostają nieobsadzone, w 

przyszłości zapewniając większą przepustowość lub 

dodatkowe funkcje. 

Systemy można rozszerzać kolejno dodając 

następujące moduły: 

•  8, 16 lub 32 cyfrowe numery wewnętrzne  

•  8 lub 16 analogowych numerów wewnętrznych  

•  4 lub 8 analogowych łączy prowadz ących do 

centrali nadrzędnej  

•  4 lub 8 dwukanałowych łączy dostępu 

podstawowego ISDN  

•  30-kanałowe łącza dostępu pierwotnego ISDN  

•  30-kanałowe łącza miejskie z sygnalizacj ą w 

kanale skojarzonym (CAS)  

•  4, 8 lub 16 dwukierunkowych kanałów IP 

wykorzystywanych do:  

• 128 numerów wewnętrznych IP na każdej 

karcie  

• 16 linii zewnętrznych IP na każdej karcie.  

Możliwe konfiguracje alternatywne  

System BusinessPhone można rozbudowywać, 

uzupełniając go o szereg zaawansowanych funkcji 

obsługi rozmów i specjalistycznych rozwiązań 

komunikacyjnych 

Dodatkowe moduły sprzętu i oprogramowania są 

całkowicie zintegrowane z jednostką centralną 

Obsługa i konserwacja 

Stanowisko do zarządzania systemem 

BusinessPhone, oprócz bycia narzędziem 

administratora i użytkownika, jest narzędziem 

technika do konfiguracji, administrowania, 

modyfikacji i konserwacji systemu. Stanowisko do 

zarządzania systemem BusinessPhone daje szereg 

metod dostępu, łącznie z połączeniem w sieci 

lokalnej, wdzwanianym (modemowym) lub 

internetowym.  

System BusinessPhone, łącznie ze stanowiskiem do 

zarządzania, pozwala także na: 



•  wymianę kart bez wyłączania systemu - karty 

można wymieniać w czasie pracy systemu, 

ograniczając czas na jego obsługę techniczną i 

zatrzymywanie. Można wymieniać karty większości 

typów, a do wolnych gniazd wkładać nowe. zdalną 

aktualizację oprogramowania centralnego - możliwa 

na płycie CPU-D4, zapewniająca szybszą i 

sprawniejszą obsługę awarii i aktualizacji  

•  zdalną aktualizacje oprogramowania regionalnego 

- na płytach MFU, BTU-B, BUT-D, ELU-D3, w celu 

łatwiejszej administracji systemem.  

 

 

 

 


