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1 Úvod 

 

 Svoji diplomovou práci jsem zaměřil na problematiku stavu telefonie ve 

společnosti INTERNET TRADING s.r.o., možnosti napojení na další využívané 

systémy ve společnosti a jejich celkové efektivnější využívání. 

 

 Důvodem, proč jsem si zvolil toto téma, je současná ekonomická celosvětová 

situace a její dopad na společnosti. Jedním z možných kroků je i smysluplnější 

využívání podnikových informačních systémů a propojení na další aplikace. Vzhledem 

k uvažovanému rozvoji společnosti je vhodné zvážit možnosti, které toto propojení 

poskytuje a jaké úspory nákladů přinese a to jak přímých, tak i nepřímých. 

 

 Celá diplomová práce je pojata jako prostředek umožňující mi hlouběji pochopit 

problematiku využívaných firemních systémů a telefonie a současně nabízí popsané 

řešení, které vzniklo na základě nových poznatků otestovaných při řešení konkrétního 

projektu v praxi.  
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2 Vymezení problému a cíle práce 

 

Cílem diplomové práce je najít řešení pro nasazení VoIP (Voice Over Internet 

Protokol = Volání Pomocí Internetového Protokolu). Současný stav telefonie 

neumožňuje efektivní napojení na stávající firemní aplikace, především CRM 

(Customer Relationship Management = řízení vztahů se zákazníky) systém. Hlavním 

důvodem zavedení IP telefonie do společnosti  je ušetření nákladů na telefonní 

komunikaci. Aplikovat tuto technologii lze několika variantami. A to hardwarovým 

nebo softwarovým řešením. Dalším cílem diplomové práce je propojení VoIP telefonie 

s nahrávacím a CRM systémem. Výsledek mé práce by měl také ukázat ekonomický 

přínos a finanční úspory aplikací tohoto řešení jak přímé, tak i nepřímé, které umožní 

efektivnější využití lidských zdrojů 

 

Ekonomický důsledek pro firmu spočívá ve značném ušetření nákladů na vnější 

a vnitřní komunikaci firmy pomocí IP telefonie. Dále se projeví i sekundární efektivita a 

to propojením VoIP systému s nahrávacím zařízením a CRM a tím se zlepší 

provázanost dat. Současně VoIP telefonií se řeší i komunikace formou videokonference, 

což zefektivňuje například firemní porady a vnitrofiremní obchodní jednání. 
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3 Analýza současného stavu 

 

3.1 O společnosti INTERNET TRADING s.r.o. 

 

INTERNET TRADING je moderní internetová agentura se širokým spektrem 

marketingových a reklamních služeb. Nabízí efektivní podporu malým a středním 

firmám, které potřebují úspěšně prodávat své výrobky či služby, propagovat svou firmu, 

budovat image a povědomí o značce. INTERNET TRADING s.r.o. není pouze 

obchodní organizací, ale zároveň provozovatelem vyhledavače zboží a služeb TakeIt 

provozovaným na adrese www.takeit.cz a katalogu firem TOPkontakt na www.idnes.cz.  

 

Společnost sídlí ve dvou obchodních střediscích – v Brně a Praze. Střediska 

mezi sebou komunikují po telefonních linkách (ISDN30/E1) a připojení k internetu jsou 

realizovány pomocí 10 Mbit/s konektivity. 

 

3.1.1 Obecné údaje  

                                                                              

Obchodní jméno:  INTERNET TRADING s.r.o. 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným  

Sídlo společnosti:  Štolcova 725/67, 618 00 Brno 

 

Telefonické spojení:  515 901 101 

Faxové spojení:  515 901 104 

E-mail:   sales@internettrading.cz 

Internetová adresa:  http://www.internettrading.cz 

IČ: 607 212 35 

DIČ: CZ 607 212 35 
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Společníky a zároveň jednateli jsou : 

Ing. Petr Tanner s podílem 1/3 na základním jmění. 

Milan Hronec s podílem 1/3 na základním jmění. 

Boris Moravec s podílem 1/3 na základním jmění. 

 

Logo společnosti: 

 

 

Obrázek 1 – logo společnosti 

3.1.2 Základní charakteristika 

 

Na filozofii „Není malých firem…“ založila společnost INTERNET TRADING 

s.r.o. svůj obchodní úspěch. Od roku 2001 realizovala přes 24 tisíc reklamních kampaní 

a má takřka 20 tisíc spokojených zákazníků. Na základě široké nabídky veškerých 

internetových reklamních formátů je více než 160 mediálních poradců připraveno 

klientovi naplánovat internetovou reklamní kampaň, která bude přesně odpovídat jeho 

záměrům a finančním možnostem. Takto lze zajistit všechny druhy reklamních kampaní 

- cílené kampaně zaměřené na potencionálního zákazníka, reklamní kampaně zaměřené 

na posílení značky i produktové kampaně na podporu prodeje konkrétního produktu. 

Kampaň tak může být uzpůsobena firmám jak s regionální tak i celorepublikovou 

působností. Ojedinělou nabídkou společnosti INTERNET TRADING s.r.o. je „Virtuální 

Výloha!“.  

 

Součástí nabídky společnosti INTERNET TRADING s.r.o. je také možnost 

realizace kompletních webhostingových služeb, tvorba webových prezentací od 

základních až po velice náročné aplikace, výroba grafických reklamních formátů včetně 

kreativity. Zákazníci mají možnost využít nabídku bezplatného poradenství a mít tak k 

dispozici informace, ke kterým běžný uživatel nemá přístup.. 
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 V současné době firma zaměstnává 55 zaměstnanců na pozicích – technik, 

prodejce, operátor, vývoj a marketing. 

 
Hodnota tržního podílu a hodnota tržeb má v posledních letech rostoucí 

tendenci, což je výsledek dobré ekonomické politiky ve firmě. Celkový podíl na trhu 

činí dle informací přibližně 32%.   

  

Společnost dosáhla za rok  2007  čistého obratu  197  mil. Kč. A v roce 2008 211 mil. 

Kč čistého obratu. 

 

3.1.3 Organizační struktura 

 
Vedení společnosti tvoří jednatelé společnosti ve funkci hlavních managerů. 

Jednatelé zastupují společnost navenek samostatně, jsou statutárními zástupci 

společnosti.  Dva z jednatelů současně plní funkce v managementu společnosti. 

 

 

Obrázek 2 - základní organizační struktura společnosti INTERNET TRADING s.r.o. 
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 V následujícím grafu uvádím dosahovaný obrat společnosti v letech 2005 až 

2008, dále je zde i počet zaměstnanců v uvedených letech. 

 

41 44
59

95

197 211

35

133

0

50

100

150

200

250

2005 2006 2007 2008

Počet zaměstnanců Obrat (mil.)

 

Graf 1- Dosahovaný obrat a počet zaměstnanců (2005 až 2008) 

 

3.1.4 Předmět podnikání a výrobní sortiment 

 
Společnosti INTERNET TRADING s.r.o. je internetová agentura zabývající se 

poskytováním marketingových a reklamních služeb. 

 

 Společnost má v obchodním rejstříku zapsány následující činnosti: 

- reklamní činnost a marketing  

- zpracování dat, služby databank, správa sítí  

- velkoobchod  

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence  

- grafické práce a kresličské práce  

- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software  

- vydavatelské a nakladatelské činnosti  

- zprostředkování obchodu a služeb  

- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců  
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- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně 

lektorské činnosti  

- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské 

povahy 

 

3.2 Analýza sou časného stavu sít ě a telefonie  

 
Společnost  INTERNET TRADING s.r.o. má v současné době dvě obchodní 

střediska. V Praze, kde je Call centrum s aktuálním obsazením 15ti operátorů (v roce 

2009 se počítá až s 55 operátory) a backoffice s 15 stálými lidmi. Druhé obchodní 

středisko v Brně zastřešuje část ekonomickou, personální a je zde oddělení 

informačních technologií s celkovým počtem 30 lidí. K tomu se budují regionální a 

oblastní zastoupení, kterých bude v konečném stavu 12. Obě obchodní střediska jsou do 

telefonní sítě napojena linkou E1 (ISDN30). Regionální oblastní zastoupení jsou 

napojena standardní tel. linkou, případně ISDN2. V případě, že obchodní zástupci jsou 

v terénu, uskutečňují telefonické hovory přes mobilní operátory. Dále společnost 

využívá CRM systém, který ale nemá možnost evidovat telefonické hovory s klienty 

(propojení karty klienta s informacemi o délce hovoru, kdo a kam volal, atd.). 

 

 Většina telefonických hovorů je uskutečňována stávající telefonní sítí. Díky 

velkému počtu uskutečněných hovorů v callcentru jsou náklady za hovory v současné 

době přibližně 15 tis. Kč měsíčně v pevných sítích a asi 100 tis. Kč v mobilních sítích. 

Ve finálním stavu s plně obsazeným callcentrem se počítá s náklady na hovorné do 

pevných sítí okolo 60 tis. Kč za měsíc. 

 

 V následujících bodech jsem popsal analýzu současného stavu telefonie ve 

společnosti. Je zde i popis a možnosti nahrávacího zařízení ReDat a CRM systému. Vše 

jsem popsal a zobrazil tak, aby bylo možné navrhnout řešení vzájemného propojení: 

- současný stav před změnou 

- struktura dané oblasti (ústředna, Call centrum, atd.) 

- vstupní podmínky call centra 
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 Další úspora nákladů je při uvažovaném řešení oblast cestovních nákladů. 

Jelikož společnost má 2 pobočky – Praha a Brno – mohu kalkulovat s úsporou jednoho 

vozidla pro 8 tras mezi pobočkami. Pokud uvažuji jednu trasu 450 km a cestovní 

náklady na 1km – 3,90. Celkové možné ušetřené cestovní náklady jsou pak 8 x 450 km 

x 3,90 Kč/km =  14.040,- Kč/měsíčně. 

 

3.2.1 Analýza datové sítě – část WAN 

 
 Ve společnosti INTERNET TRADING jsou použity dva typy počítačových sítí a 

to LAN a WAN. Toto rozdělení není zcela samoúčelné, každá z těchto typů síti splňuje 

jiné požadavky na typ práce a přenos dat. 

 

 Jelikož obě lokality společnosti INTERNET TRADING jsou v různých městech, 

bylo pro propojení použito internetu, který zastává v tomto případu funkci sítě WAN. 

 

Společnost INTERNET TRADING má dvě budovy – Praha, Brno, které jsou 

připojeny na vnější internetovou síť rychlostí přenosu 10Mb/s. V obou objektech je k 

dispozici alternativní připojení ADSL linkou s rychlostí 512 kb/s.  

 

Současný počet přípojek, připojení a další informace o jednotlivých lokalitách je 

následující. 

Připojení k internetu a síť v Praze: 

- technologie - Bezdrát 28GHz 

- rychlost - 10Mb/s synchronně 

- operátor Newtel 

- cena 19.900,- Kč  

- smlouva do září 2010 

- počet síťových zásuvek 128xRJ45 

  

Připojení k internetu v Brně: 

- technologie - Bezdrát 10GHz (mirakl)  

- rychlost - 10Mb/s synchronně 
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- operátor Newtel 

- cena 19.500,- Kč  

- smlouva do března 2009 

- počet síťových zásuvek 40xRJ45 

  

3.2.2 Analýza datové sítě – část LAN 

 

Všechny místnosti budov jsou připojeny do vnitřní datové sítě tvořené 

strukturovanou kabeláží UTP kategorie 5E, pevně zabudovanou do zdí. V učebnách 

jsou rozvody realizovány ze zvláštních rackových skříní osazených výkonnými switchi. 

Tyto switche ale pro plánované rozšíření jsou již nevyhovující i z důvodu bezpečnosti. 

 

 V obou lokalitách byla před dvěma lety provedena kompletní rekonstrukce 

datových rozvodů. Aktivní prvky, switche se budou inovovat spolu s přechodem na 

nové řešení. 

 

Popis počítačové sítě ve společnosti INTERNET TRADING 

 

Lokalita Praha: 

  

 LAN kategorie 5e, 120 portu, rozvedena z centrálního 19" racku (umístěn v 

klimatizované místnosti za recepcí). Odtud je kabeláž rozvedena do všech místností a 

ukončena UTP zásuvkami (2x RJ-45), kde jsou oba konektory zapojeny. Síť je 

připojena k ISP pres router Microtic prostřednictvím 4ks 26portovych switchu 

(1Gbit/100Mbit) bez managementu. Síťové adresy jsou přidělovány prostřednictvím 

DHCP - konfigurováno na routeru (s výjimkou 3 síťových tiskáren a 2 Access Pointu - 

zde jsou nastaveny pevné IP adresy). 

  

 V každé místnosti je počítáno s počtem zásuvek tak, aby pokryly plánovaný 

počet přípojných míst. V místnostech, které jsou plánovány jako zázemí (kuchyňky, 

jídelny) zakončení sítě není. Náhradou je pokrytí těchto prostor WiFi signálem,  který 

mohou využít zaměstnanci s notebooky. WiFi 802.11g (54Mbps) pokryta 2 AP (Access 
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Pointy) Linksys pracujícími v modu AP Mixed na kanálech 1 a 6. Šifrovaní WPA-PSK, 

AES. Aktivní přípojné body: 40 v místnosti Callcentrum + 2 v místnosti manažera, 16 v 

místnosti bývalé MT, 2 v místnosti manažera. 16 ve školící místnosti, 4 v male zasedací 

místnosti, 6 ve velké zasedací místnosti, 1 na recepci a min. 2 na každou samostatnou 

kancelář. Několik rezerv neaktivních, ale napojených do centrálního racku. 

  

Lokalita Brno: 

 Stav sítě v Brně je obdobný jako v pražské lokalitě. Před třemi lety proběhla 

rekonstrukce datových rozvodů. Byly inovovány některé síťové aktivní prvky. Tyto jsou 

centrálně umístěny v technické klimatizované místnosti. Do každé místnosti je zavedena 

síť a zakončena UTP zásuvkami. A to v dostatečném počtu podle toho, na jaký počet 

osob je místnost dimenzována. Prostory brněnské nemovitosti jsou taktéž pokryty 

signálem WiFi. Tento signál stejně jako v Praze je zabezpečen proti zneužití jinými 

osobami. 

 

 Společnost INTERNET TRADING má již vypracované plány na rozvoj 

společnosti i po stránce lidských zdrojů. S těmto rozvojovým aktivitami bylo počítáno 

při analýze počtu potřebných přípojných míst. Na základě plánovaného počtu lidí ve 

společnosti a jejich možnému rozdělení v jednotlivých místnostech, je kapacita 

přípojných míst do sítě LAN dostatečná a má ještě  30 % volné kapacity pro připojení 

do sítě. 

  

 Z celkového pohledu na stávající vybavenost v oblasti IT služeb lze konstatovat, 

že jedinou oblastí, kde má společnost Internet Trading rezervy, je kvalita switchů 

hlavně s ohledem na bezpečnost dat. V ostatních oblastech je vybavenost společnosti 

plně vyhovující. 
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3.2.3 Analýza telefonické části 

 
Konfigurace telefonního systému 

 Společnost INTERNET TRADING využívá pro pevnou telefonii technologii 

postavené na telefonní ústředně Alcatel OmniPCX a to v obou lokalitách – Praha, Brno 

- v konfiguraci.  

   

- 1x PRI rozhraní (ISDN30) – Praha 

- 1x PRI rozhraní (ISDN30) – Brno 

- 2x ISDN2  - pro záložní připojení v Brně  

- 130 analogových telefonů (z toho 30 headsetu) 

- 3 digitální přístroje Alcatel (operátor Brno, Praha - pracují přímo s ústřednou 

Alcatel OmniPCX) 

 

Telefonní síť je rozvedena z digitální ústředny Alcatel OmniPCX office 100 

paralelně se strukturou LAN. Počet aparátů odpovídá počtu přípojných míst (LAN i 

tel.), jeden digitální operátor - přístroj Alcatel 9 series (na recepci), ostatní standardní 

analogové přístroje (z toho asi 20 modulů s náhlavními soupravami GN různých 

modelových řad - bez zesilovačů - na Callcentru). 4 přípojná místa telefonní struktury 

jsou využita k samostatnému provozu analogových faxu (vyhrazené linky - recepce, 

callcentrum, školicí místnost, kancelář ředitele oblasti). 

 

Multimediální telekomunikační systém Alcatel OmniPCX umožňuje digitální 

přenosy hlasu, dat a obrazů do kapacity 50 000 přípojek a připojení do běžných 

telekomunikačních sítí pomocí analogových, digitálních i ISDN rozhraní.  

 

Umožňuje také přímé připojení do datových sítí LAN/WAN všech typů a 

přenosy hlasu po sítích ATM, Frame Relay a zejména přenos typu VoIP (hlas po 

Internetu). Je uzpůsoben pro připojení do prostředí s mnoha operátory (např. pomocí 

GSM bran). Lze vytvářet nejrůznější druhy privátních sítí včetně virtuálních nebo na 

vyžádání. Podporuje spolupráci s počítačovými aplikacemi, vytváření rozlehlých Call 

Center včetně Webovských a Unified Messaging. 
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Telekomunikační server Alcatel OmniPCX je již dnes připraven pro 

komunikační technologie budoucnosti, pro přenos hlasu po různých typech datových 

sítí a tím splynutí datových a hlasových sítí. Umožňuje přenos hlasu po sítích Frame 

Relay, po sítích ATM a po sítích používajících Internet Protocol (IP). Nicméně se jedná 

o jedny z prvních ústředen Alcatel OmniPCX, které ještě neměly všechny možnosti a 

funkcionality současných typů Alcatel OmniPCX Office. Tyto moderní ústředny již 

umožňují komunikaci pomocí VoIP. Ale migrace na takovéto řešení je dražší než níže 

navrhovaný způsob nehledě k tomu, že napojení na další systémy – CRM a nahrávací 

zařízení je další značná investice. Níže navrhované řešení již integruje všechny 

potřebné části pro kvalitní celofiremní propojení. 

 

Důležitým požadavkem je SIP protokol a možnost propojení ústředny 

s aplikacemi CRM pro plnohodnotné využití VoIP volání. Ani jednu z těchto dvou 

podmínek současná ústředna nesplňuje. 

 

Telefonní systémy v obou lokalitách jsou namontované na zdi v dosahu 

telefonních rozvodů budovy. 

 

Standardní služby:   

- přepojování, konzultace, konferenční hovory  

- přesměrování hovorů  

- přesměrování na hlasovou poštu  

- zkrácené volby  

- týmová spolupráce – volací skupiny v několika režimech, směrování na volací 

skupiny  

- identifikace soukromých hovorů   

 

 

Rozšířené služby:   

- automatická spojovatelka (IVR)  

- funkce osobního hlasového záznamníku  

- dveřní hlásky a zámky  
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- propojení s fax serverem pro zabezpečení elektronického faxování v obou 

směrech – odesílání i příjem 

- tarifikační SW pro interní sledování nákladů na volání s identifikací soukromých 

hovorů   

 

Směrování pevných volání do VTS zajišťuje pro společnost Internet Trading 

poskytovatel telefonních služeb společnost NewTel. Připojení je realizováno pomocí 

rozhraní ISDN30 a to na obou lokalitách v Praze i Brně.   

   

Sumarizace mobilní komunikace a přístrojů   

 Pro volání z PBX do mobilní sítě využívá INTERNET TRADING také 2x 

analogové GSM brány pro volání z pevných telefonů do sítě operátora TO2, Vodafone 

a T-mobile.  

   

Přehled nákladů vstupních a provozních  

Stálý minimální paušál za připojení ISDN30 je 19.000,- Kč měsíčně za pobočku 

v Praze a minimální měsíční paušál brněnské pobočky je 2.000,- Kč. Hlavní důvod tak 

vysokého měsíčního paušálu v Praze je call centrum, které ale není ještě plně obsazené. 

Nynější počet pracovníků callcentra je 10 a při finálním obsazení to bude 50 

pracovníků.  Měsíční částka za volání na pevných telefonech se pohybuje od 12.000,- 

Kč do 15.000,- Kč. Předpokládané hovorné při cílové obsazenosti call centra se 

odhaduje okolo 60.000,- Kč.  

 

Měsíční paušál za všechny mobilní telefony je asi 15.000,- Kč. Měsíční 

provolané hovorné na všech mobilních telefonech se pohybuje okolo 55.000,- Kč.  

 

Číslovací plán 

Stávající číslovací plán představuje bloky 2347058xx (pro Prahu) a 5159011xx 

(pro Brno). GSM brány mají čísla 731129206 a 731129207. 
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Stávající datové připojení 

Obě lokality v Praze i v Brně využívají stejně silné připojení k síti internet a to 

se šířkou pásma 10 Mb synchronně.  

 
 

3.2.4 Analýza části nahrávacího zařízení a CRM systému 

 
Stěžejními aplikacemi ve společnosti INTERNET TRADING jsou záznamové 

zařízení a to konkrétně produkt ReDat od společnosti Retia a CRM řešení, které je pro 

společnost INTERNET TRADING naprogramováno na míru. Nasazení VoIP řešení 

umožní navíc propojit všechny tři části tak, aby následná práce s daty byla co 

nejefektivnější a ekonomicky nejvýhodnější. 

 

3.2.4.1  Nahrávací zařízení ReDat 
 

Společnost RETIA působí již více než 10 let v oblasti profesionálních 

záznamových systémů. Systémy nesoucí logo ReDat poskytují uživatelům širokou 

škálu funkčních možností a vysokou spolehlivost. Spolehlivost řešení založených na 

platformě ReDat je dnes a denně prověřována stovkami instalací v kontaktních 

centrech a dispečerských aplikacích v komerčních a státních institucích. 

 

ReDat je univerzální digitální záznamové zařízení umožňující záznam a 

archivaci hlasové a datové komunikace vedené po telefonních linkách, radiových sítích 

a sítích IP telefonie. Dále umožňuje záznam videa z analogových kamer a PC screenů. 

Záznam jednotlivých druhů signálů je vázán na hardwarový modul, tedy PCI kartu a 

softwarový modul. Protože architektura ReDaf3 umožňuje současné použití více typů 

modulů současně, je možné v jednom zařízení integrovat záznam více typů signálů. 

 

Způsob připojení k digitálním linkám je rovněž řešen velice univerzálně a 

vykazuje mimořádnou adaptabilitu pro další vývoj (nová rozhraní, změna 

signalizačních protokolů, atd.). 
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Pokrývá tak jak standardizovaná rozhraní (PCM, ISDN PRI, ISDN BRI), tak i 

různá firemní rozhraní digitálních telefonů pobočkových ústředen (PBX). Celková 

technická úroveň záznamu je navíc podpořena řadou příslušenství pro přizpůsobení 

zaznamenávané lince, která umožňují kvalitnější záznam nebo eliminují délku 

pobočkových linek. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 – Schéma připojení systému ReDat 

 

 

ReDať3 umožňuje bezpečné spínání záznamu od signalizačních stavů u 

analogových i digitálních linek. Identifikaci volajících je možné běžně získat u 

digitálních linek, ale i u analogových linek lze zajistit údaje jako: volané číslo při 

odchozím volání (DTMF volba), číslo volajícího při příchozím hovoru, je-li zapnuta 

služba identifikace volajícího (CLIP – „vidím, kdo volá“). Pokud je obtížné 
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identifikaci získat např. kvůli složitému směrování hovorů v kontaktních centrech, je 

řešením získávání údajů zpracováním výstupu SMDR portu nebo CTI integrací. 

 

S prostředky CTI lze navíc provádět selektivní záznam pouze vybraných 

volání, poboček nebo agentů kontaktních center. ReDat je rovněž vybaven pro 

integraci s aplikačním prostředím uživatele, což zvyšuje jeho užitnou hodnotu v 

kontaktních centrech. 

 

ReDať3 svými možnostmi záznamu, spolehlivostí a zabezpečeným přístupem 

pokrývá potřeby objektivní dokumentace v policejních, požárních, zdravotnických, 

dopravních a energetických dispečincích. Rovněž prokazuje svoje přednosti v oblasti 

telefonního dealingu a v kontaktních centrech. 

 

Nasazení záznamového zařízení v callcentrech umožňuje: 

- sledování komunikace s klíčovými zákazníky 

- ověřování obchodů a objednávek 

- živé monitorování agentů při práci 

- okamžité řešení problémů 

- snižuje náklady na školení agentů 

- sdílený přístup k pořízeným datům i pro zákazníka 

- získání analýz a reportů provozu 

- exporty seznamů i hlasových záznamů 

- archivaci dat na disková pole i výměnná média 

 

ReDat je modulární systém pro záznam jednotek i stovek kanálů. Nabízí řešení 

pro centralizované, distribuované a redundantní topologie telekomunikační 

infrastruktury. Podporuje clustrové i zálohované konfigurace. 

 

Základní stavební bloky systému: 

- ReDat 3 Záznamová jednotka 

- ReDat Soft VolP Recorder 

- ReDat Soft Phone Recorder 
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SERVER 

 

 

Obrázek 4 – Schéma zapojení nahrávacího zařízení ReDat a přídavných modulů 

 
 

3.2.4.2  CRM systém 
 
 CRM systém slouží k vedení důležitých informací o klientech, aktivitách, které 

se jich týkají, produktech, které se u nich sledují, úkolech pracovníků a k vedení dalších 

užitečných informací. 
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 Jedním z hlavních cílů používání CRM systému je možnost rychle zpřístupnit 

informace, které jsou důležité pro poznání potřeb zákazníka a tím zajistit efektivní 

jednání se zákazníkem. Dobrá znalost potřeb zákazníků a jejich pružné řešení je 

základním předpokladem pro vybudování široké základny spokojených zákazníků a 

jejich dlouhodobé udržení. Vybudování široké sítě spokojených zákazníků je nejlepší 

cestou pro dosažení vysokých výnosů, což je základním cílem každé firmy. 

  

 Společnosti INTERNET TRADING vede s každým zákazníkem celou řadu 

jednání. Ne vždy za firmu jedná stejný pracovník a ne vždy za zákazníka jedná stejná 

osoba. Některá jednání se týkají obecně produktů či činností, které firma nabízí, některá 

se týkají již konkrétního produktu (služby, zboží apod.) a některá mohou být směrována 

na produkt, který byl zákazníkovi poskytnut. V praxi se stává, a je to zcela 

pochopitelné, že si jednotliví zaměstnanci výsledky jednání se zákazníky nepředávají 

nebo dochází ke zkreslení informací, v mnoha případech i k jejich zapomenutí. 

 

 Pokud firma dokáže informace o jednotlivých aktivitách s partnery zaznamenat, 

dobře třídit a analyzovat, získává obrovskou výhodu před konkurencí, která to 

nedokáže. Důležitým faktorem je možnost efektivně filtrovat aktivity, tzn. například 

zobrazit pouze aktivity konkrétního partnera, které se týkaly daného produktu. 

 

 Další výhodou je možnost rychle zjistit, jaké aktivity vznikají v souvislosti s 

jednotlivými produkty, např.: jaké se na nich prováděly servisní zásahy, jaké nejčastější 

připomínky k produktům zákazníci mají apod.. Správná analýza těchto aktivit pak 

napomáhá k vylepšování kvality produktů. 

 

 Uživatel má možnost nahlížet do databáze znalostí a najít příslušné řešení. 

Podmínkou je, aby znalost byla zatříděna dle vhodných kritérií do správných skupin. To 

uživateli umožní pomocí filtrů omezit zobrazené znalosti na rozumné množství, ve 

kterém se může snáze zorientovat. Pokud je daný problém řešen poprvé, může jej 

uživatel uložit do databáze znalostí, která se tedy buduje používáním CRM systému. 

Její využívání všemi oprávněnými pracovníky vede ke zvýšení produktivity práce a 

zároveň ke spokojenějšímu zákazníkovi. 
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 CRM systém poskytuje celou řadu dalších užitečných informací a možností. 

Nejdůležitější jsou:  

- přehled veškerého dění ve firmě (všech aktivit nebo aktivit za zadané období) 

- přehled o veškerých aktivitách pracovníků (včetně časové náročnosti aktivit) 

- přehled o veškerých aktivitách souvisejícími s konkrétními produkty 

- možnost členit firmy dle různých kritérií do skupin (diferenciace zákazníků) 

- možnost zobrazení aktivit zadaného typu (např. přehled všech prodejů, 

servisních zásahů, reklamací apod.) 

- možnost zobrazení aktivit týkajících se konkrétní akce (např. nabídka upgrade 

CRM systému) 

- možnost zadávání úkolů pro pracovníky, jejich připomínání a sledování, jak 

jsou plněny 

- vedení kontaktů mimo evidenci firem (např. pro soukromé kontakty) 

  

 

 Velkou výhodou po propojení s VoIP řešením je přímé vytáčení hovorů v CRM 

aplikaci. Telefonní operátor(ka) má seznam kontaktů nebo již přímo úkolů, které má 

obvolávat. Označí si záznam úkolu, kontakt nebo již existující kontaktní jednání a začne 

jednoduše vytáčet číslo pomocí stisku ikony u záznamu v CRM aplikaci. V okamžiku 

vytáčení čísla se jí otevře okno Kontaktního jednání, kde do pole popis vyplní stručně 

několika slovy či větami obsah telefonátu. Pokud obsahem telefonátu byl úkol, např. 

zaslat zákazníkovi katalog, vytvoří návazný úkol pro zodpovědnou osobu - POSLAT 

KATALOG. Pokud se zákazníkem domluví na dalším telefonátu, zaznamená si úkol 

telefonát a zadá datum. 

 

 Při přijímání hovorů operátor(ka) má na lince hovor od zákazníka, zvoní telefon, 

na obrazovce počítače se objeví okno s číslem volajícího a pokud je v databázi tel. číslo 

zákazníka, dotáhne se z databáze firma a jméno člověka, který volá. Operátor(ka) zvedá 

telefon, začne mluvit se zákazníkem a na základě obsahu telefonátu má možnost si 

vybrat, zda připíše poznámku o hovoru k již existujícímu kontaktnímu jednání nebo 

vytvoří nové. 
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 Hlavní výhodou aplikace je zlepšení organizace práce s jednotlivými telefonáty. 

Operátor(ka) má přehled komu volat, komu ještě nevolala, co je nutné řešit. Manažer 

má přehled o právě realizovaných jednáních s klienty. 

 

CRM systém obsahuje následující evidence:  

 

- HLAVNÍ ZÁLOŽKA  

(IČ, DIČ, název firmy, dodatek k názvu firmy, GPS souřadnice plus url. na hledat 

na mapě, ulice, číslo popisné, město, PSČ, okres, popis firmy max. 300 znaků, 

zkrácený název fy 30 znaků, zkrácený popis 100 znaků, telefonní, fax  kontakt, 

email, internetová adresa, certifikáty společnosti, rok vzniku, obrat firmy, počet 

zaměstnanců, otevírací doba po dnech, sekce, do které je firma zařazena, logo 

firmy) 

 

- NABÍDKY A POPTÁVKY 

(typ (nabídka/poptávka), nadpis max. 50 znaků, tělo zprávy max. 200 znaků, cena, 

telefon, url adresa pro detail k zákazníkovi, klíčová slova, kategorie (auto-moto, 

cestovní ruch, dům byt a zahrada atd.), platnost od, platnost do) 

 

- POBOČKY 

(pobočky firmy, editace, název firmy, dodatek k názvu firmy, GPS souřadnice 

plus url na hledat na mapě, ulice, číslo popisné, město, PSČ, okres, popis firmy 

max. 300 znaků, zkrácený název firmy 30 znaků, zkrácený popis 100 znaků, 

telefonní, fax  kontakt, email, internetová adresa, certifikáty společnosti, rok 

vzniku, obrat firmy, počet zaměstnanců, otevírací doba po dnech, sekce do které 

je fy zařazena, logo firmy) 

 

- DCEŘINNÉ FIRMY 

(id dceřiné firmy, IČ jiné firmy, název dceřiné firmy) 

  
- PRODUKT 

(vkládání produktů, editace produktů, priorita zobrazení, operace, akce) 
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- KONTAKTNÍ OSOBY 

(kontaktní osoba - jméno a příjmení, pozice ve firmě, telefonní kontakt, fax, 

email, přiřaďte kontaktní osobu k pobočce) 

  
- REZERVACE 

(blokace firmy na obchodního zástupce, blokace firmy až na 7 týdnů, přehled a 

historie blokací, seznam uzavřených smluv (var. symbol, popis, platnost)) 

  
- NASTAVENÍ 

(přidělení přihlašovacího jména, přidělení přihlašovacího hesla, jméno a příjmení 

osoby, telefonní kontakt, email, má povolení zobrazit statistiku (ano/ne), povolit 

přiřazování produktů ke smlouvám na IDOS (ano/ne), přesměrování produktů 

(takeit.cz, stránka klienta), zakázat export) 

 
- KOMUNIKACE 

(historie komunikace, odesláno, email - text emailu) 

  

- HISTORIE ZMĚN 

(historie změn firemních údajů, historie od/do, seznam veškerých změn) 

  
- STATISTIKA 

(přehled statistiky, od/do, seznam statistik a všech služeb) 

  
- VLASTNÍ WWW 

(řazení jednotlivých url dle priority, řazení jednotlivých url dle produktů) 

  
- CÍLENÍ (reklamní kampaně) 

(název, cílení na KW (slovo či fráze na řádek), regiony (město, kraj), obory (auto, 

bydlení, finanční servery, atd. )) 

 

Důležitou součástí je MANAŽERSKÉ ROZHRANÍ, které obsahuje základní 

sekce:  

- Hledání, Kampaně, Výsledky, Uzávěrky, Plánování, Ostatní, Rozhraní, 

Provoz 
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 Každý obchodní zástupce dostává při nástupu do zaměstnání na personálním 

úseku přihlašovací údaje do CRM systému. Každý OZ je proškolen, jak se v CRM 

pohybovat a z titulu pracovní či mandátní smlouvy každému OZ plynou následující 

povinnosti: 

 

 Týdenní zpráva: vyplňovat tzv. týdenní zprávu: počet uskutečněných schůzek, 

IČ firmy, číslo objednávky, objednané zboží, cena bez DPH. 

  

 Tento software se nadále intenzivně vyvíjí a jeho další funkčnost je neustále 

rozšiřován.  

 

 Na závěr ještě připomínám, že aby mohl systém dobře sloužit, je potřeba 

věnovat čas a úsilí do zapisování všech důležitých aktivit se zákazníkem.  

 
 

3.2.5 Callcentrum – stav a podmínky 

 Komerční call centrum je moderní marketingový nástroj, který může využít i 

malá nebo střední firma. Není to již nedostupný prostředek vyhrazený pouze největším 

společnostem. Je to nejefektivnější marketingový prostředek, pomocí kterého lze velmi 

efektivně provádět skutečnou péči o zákazníky.  

 

 Call centrum je organizační jednotka, která slouží k hromadnému zpracování 

příchozích a odchozích telefonních hovorů. Je vybaveno odpovídající technikou 

(pobočkovou telefonní ústřednou, dostatečným počtem telefonních linek, výpočetní 

technikou atd.) a zkušenými, odborně školenými a trvale dozorovanými operátory, kteří 

zvládají jak pasivní, tak i aktivní telemarketing.  

 

 Call centrum společnosti INTERNET TRADING vyřídí ročně na čtvrt milionu 

hovorů a je schopno pružně přizpůsobit provozní dobu a kapacitu dle potřeb klientů - je 

provozováno nepřetržitě, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Při kampaních je nabízena 

jako jedna ze služeb i rozesílání faxů či e-mailů a ve zvolených časových termínech 

zasílání reportů, ze kterých je možnost sledovat průběh a efektivitu využívané služby. 
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 Zákazníci tak ocení snadno dostupné informace, úsporu času, rychlou reakci a 

okamžité řešení problémů. Poskytnuté/trvale poskytované informace mají zásadní vliv 

na rozhodnutí klientů v konkurenčním prostředí v jejich prospěch. 

 

3.3 Závěr analýzy současného stavu  

 

 S ohledem na své ekonomické zaměření jsem pojal i analýzu stavu telefonie a 

návazných systémů ve společnosti INTERNET TRADING. Společnost má v plánu 

rozvoj a jelikož již má vybavení systémy kompletní, je potřeba sofistikovaně zhodnotit 

možné úspory lepším využíváním současných prostředků. Současné řešení telefonie je 

provozně drahé a nekomunikuje s ostatními firemními systémy. Potřeby společnosti 

v současné době jsou značně zvýšit efektivitu práce a snížit náklady.  

 

 Z provedené analýzy jsem vyvodil závěr, že některé části systému je potřeba 

upravit či změnit a to z důvodu vzájemné nekompatibility. Zjistil jsem, že oddělené 

nahrávací zařízení ReDat není úplně vyhovující a to hlavně z pohledu flexibility. Málo 

efektivním se mi jeví i stávající telefonní systém, který má drahý provoz (tarifikace 

hovorného a paušální poplatky) a neumožňuje optimální propojením do CRM systému. 

CRM systém je vhodné ponechat ve stávající podobě, protože je postaven na míru 

společnosti INTERNET TRADING a je jej možno podle potřeb s malými náklady 

upravit. 

  

 Závěrem mohu konstatovat, že nejužším článkem z ekonomického i 

technologického hlediska je firemní telefonie. V řešení navrhuji inovovat současnou 

technologii firemní telefonie a to tak, aby i další systémy mohly využívat data 

z pobočkové ústředny a aby volání bylo ekonomicky výhodnější. Některé další 

současné systémy jako například nahrávací systém, modul call centra a další je vhodné 

integrovat v jednom systému, jelikož to sebou přináší značné finanční úspory přímé i 

nepřímé (snazší vzájemné využití dat, lepší propojení systémů, atd.). 
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4 Teoretická východiska řešení 

4.1 Komunikační sítě 

  

 V souvislosti s počítačovými sítěmi hovoříme o třech typech sítí rozdělených 

podle rozlehlosti. Striktní rozdělení se však poslední dobou výrazně stírá s tím, jak 

dochází k stále většímu propojování služeb jednotlivých typů sítě a do jisté míry i pro 

určitou monopolizaci síťových operačních systémů. Částečně do tohoto rozdělení 

zasahuje i Internet. Klasické rozdělení sítí podle rozlehlosti je následující – 

LAN/WAN/MAN.  

 

4.1.1 LAN 
 
 Lokální počítačové sítě LAN (Local Area Network) jsou charakteristické 

především tím, že se předpokládá maximální vzdálenost dvou nejvzdálenějších uzlů této 

sítě (pracovních stanic) do 1 km. Jejich rozsah je tedy poměrně výrazně omezen, naopak 

však ve většině případů propojují maximální množství uživatelů dané oblasti a poskytují 

mu nejvyšší komfort práce na této síti. V zásadě lze říci, že drtivá většina uživatelů 

připojených do globální počítačové sítě je připojena právě pomocí lokálních sítí. Tyto 

sítě mají především za úkol umožňovat svým uživatelům připojovat se v rámci svých 

práv k lokální síti, sdílet v rámci svých práv data a technické prostředky (tiskárny, 

externí disky, zálohovací zařízení atd.) a případně poskytovat propojení a služby do 

dalších síti stejné nebo vyšší úrovně (připojení ke globální sítě). Vzhledem k 

obslužnému software (síťový operační systém a další technické a programové 

prostředky) je práce na těchto typech sítí pro uživatele nejjednodušší a nejbezpečnější. 

  

 V zásadě lze říci, že každý uživatel, který zvládne práci na samostatném 

počítači, zvládne bez problémů a nutnosti rozsáhlého školení práci na lokální síti. Jedná 

se tedy prakticky o sítě, realizované v rámci jednoho podniku, budovy, organizace, kde 

je více méně homogenní složení výpočetní techniky a software. Využití lokální 

počítačové sítě sebou přináší kromě již uvedených předností především výrazné zvýšení 

bezpečnosti dat a možnosti komunikace uživatelů a technických prostředků v rámci 

LAN sítě. 
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4.1.2 WAN 
 
 Posledním typem sítě je síť označovaná jako WAN (Wide Area Network), což 

lze nepřesně přeložit jako vzdálená, globální počítačová síť. Charakteristickou 

vlastností je především absence jakéhokoliv omezení z hlediska možného rozsahu této 

sítě. Z hlediska technického a systémového není tato síť v tomto ohledu nijak omezena. 

To je dáno jednak použitými technickými prostředky při propojování těchto sítí, ale 

především použitým komunikačním protokolem, který je schopen sám aktivně hledat 

optimální trasu doručení informace, během přenosu ji modifikovat a upravovat. Tato typ 

sítě především propojuje sítě typu LAN a MAN a umožňuje do jisté míry a s určitým 

omezením připojovat i přímo koncové počítače. 

 

4.1.3 MAN 
 
 
 Městské počítačové sítě MAN (Metropolitan Area Network) mají ve svém 

principu jediný účel propojit mezi sebou lokální počítačové sítě a spojit je tak do větších 

celků. Tím se do jisté míry odstraňuje základní nedostatek lokálních sítí, jejich omezený 

rozsah. Běžný rozsah sítí MAN je zpravidla řádově v desítkách kilometrů. K tomuto 

typů sítí by se přímo neměli připojovat jednotlivé koncoví uživatelé, připojení by vždy 

mělo být prostřednictvím lokální sítě. Charakteristickým představitelem může například 

být síť Pasnet, která propojuje řadu pražských lokálních sítí. V současné době význam 

těchto typů sítí již značně upadá a dochází ve většině případů k přímému propojování 

lokálních sítí se sítí globální – tzv. rozlehlou počítačovou sítí.  

 

 Celkově lze tedy toto rozdělení z praktického použití shrnout následovně: 

uživatelé jsou primárně připojeny prostřednictvím lokální počítačové sítě, která jim 

zaručuje vysokou komfortnost, spolehlivost a propustnost, sdílení technických 

prostředků a dat. Městské sítě (pokud se použijí) v zásadě pouze propojují tyto 

jednotlivé lokální sítě a umožňují přenosy dat mezi nimi, nepřináší žádné kvalitativně 

nové služby. Teprve připojení lokální sítě (v extrémním případě i jednotlivého počítače) 

do sítě globální dává uživateli možnost přístupu v principu ke všem službám a datům 

nejenom na této globální síti, ale i na všech připojených sítích lokálních (v rámci 
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nastavených práv a restrikcí). Limitujícím se v podstatě stává pouze propustnost daného 

připojení a samozřejmě znalost využití těchto služeb (počítačová a síťová gramotnost). 

Pokud si předchozí kapitolu představíme graficky, může být charakterizován např. 

následujícím schématem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5  – schéma sítě LAN a WAN 

  

 

4.1.4 Internet 
 

 Internet je celosvětová počítačová síť podobná běžné počítačové síti. Počítače 

jsou vzájemně propojeny (kabely nebo bezdrátově) a díky tomu mohou spolu 

komunikovat, předávat nebo sdílet informace. Každý počítač může komunikovat s 

libovolným jiným k síti připojeným počítačem. Internet je propojením již stávajících 
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sítí, které mají určitou strukturu a rozdělení. Tím je umožněna komunikace mezi 

„podsítěmi“ Internetu, které jsou trvale propojeny datovými spoji s velkou 

průchodností. Internet (WAN) je tedy propojením lokálních sítí (LAN) po celém světě 

pracujícím na základě protokolu  TCP/IP (Transmission Control Protocol over Internet 

Protocol). 

 

 Internet je soustava počítačů, které obsahují informace, a sítě, které nám 

dovolují k těmto informacím přistupovat. Je to tedy zdroj informací dostupných 

uživateli. Počítače na Internetu pracují jednak jako klienti a jednak jako servery. 

Servery poskytují internetové služby, klienti pak tyto služby využívají. Službami 

Internetu je zasílání dat klientovi na jeho žádost. Většinou jsou to data, která jsou 

umístěna na pevném disku serveru nebo data, která jsou za chodu na serveru dynamicky 

vytvořena a odeslána klientovi. Internet nabízí plno adres obsahujících materiály od 

osobních stránek, obrazových galerií, přes specializované informační stránky až třeba 

po literární tvorbu. 

 

 Celosvětová síť je rozdělena na oblasti zvané domény. Každá doména je tvořena 

jednou nebo více sítěmi s jedním nebo více servery (poštovní servery, nameservery 

uchovávající pro doménu seznam jmen a jim přidělených adresách IP, server jiných 

služeb). Kromě serverů jsou v doméně uživatelé se svými terminály nebo osobními 

počítači a spojovací počítače sítí – směšovače (routers), můstky (bridges) a brány 

(gateways). 

  

Doménový server umožňuje převod symbolických jmen na číselné TCP/IP 

adresy. Protože práce s IP adresami je velmi nepraktická, byla zavedena služba DNS, 

která může určité IP adrese přiřadit jeden nebo více tzv. doménových adres. Tyto adresy 

jsou přiřazovány příslušnými orgány za poplatek. Místo toho, abychom někam ručně 

vypisovali např. adresu 169.46.64.10, jednoduše uvedeme adresu www.host.sk, kterou 

si majitel IP adresy objednal. Před uskutečněním spojení se DNS adresa převede 

pomocí DNS serveru na IP adresu, se kterou již může TCP/IP pracovat. 
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4.1.5 Historie telefonie 
 
 Telefonie se vyvíjela od analogové přes digitální až po bezdrátovou a VoIP 

(Voice over Internet Protocol). Převratné generační změny proběhly ve druhé polovině 

dvacátého století. Rozvoj VoIP se datuje od poslední dekády dvacátého století. 

 

4.1.6 Co je to VoIP (Voice over Internet Protocol) a jak pracuje  
 

 Definice IP telefonie – telefonní aplikace běžící v sítích podporující přepojování 

paketů v datových sítích prostřednictvím IP.  

 

 Pokud chce uživatel VoIP plnohodnotně používat, je nutné se zaregistrovat u 

některého z VoIP operátorů. Výhodnější řešení pro běžného uživatele je zaregistrovat se 

u některého z free VoIP providerů. 

  

 V komunikaci IP telefonie existují čtyři způsoby volání dle použitých 

prostředků. 

 

a) počítač - počítač 

 Spojení hlasovým voláním dvou počítačů připojených k internetu a vybavené 

mikrofonem a sluchátky. Oba počítače musí disponovat softwarem podporujícím stejné 

standardy. 

b) počítač - telefon 

 Tato možnost umožňuje spojit prostřednictvím IP telefonie  osobního počítače, 

který je vybaven softwarovým klientem telefony připojené do sítě operátora IP telefonie 

a do telefonů připojených do veřejné telefonní sítě. Jediným omezením jsou propojovací 

dohody mezi jednotlivými telekomunikačními operátory. 

c) telefon - počítač 

 Zde je potřeba, aby počítač měl přidělený jednoznačný identifikátor. 
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d) telefon – telefon 

 Znamená, že na určitém úseku přenosu hovoru využívá telekomunikační 

operátor místo přepínání okruhů paketový způsob komunikace. IP cestou prochází i část 

běžných hovorů, které přitom využívají garantované P2P spoje a v případě použití 

adekvátního kodeku nabízejí kvalitu minimálně srovnatelnou s klasickým způsobem 

přenosu.  

VoIP, technologie také nazývaná IP telefonie, se rychle stává známým pojmem a 

proniká do podniků i do státního sektoru. VoIP je předurčena k tomu, aby nahradila 

starší TDM technologie a sítě se strukturou založenou na datových IP sítích. 

Digitalizovaný hlas je přenášen v paketech IP dat přes LAN a nebo WAN síť. Instalace 

a testování VoIP sítě IP telefonů, bran a serverů vyžaduje nové nástroje a širší znalosti.  

  

 Stará telefonní síť poskytovala po mnoho let spolehlivou a kvalitní hlasovou 

komunikaci. Přenáší hlas přes standardní 64 Kbps kanál. Propustnost 64 Kbps je 

garantována pro každý hovor a linka přenáší hlas jako nepřetržitý digitální stream. 

Zdigitalizovaný hlas není přenášen v paketech. Podniky a domácnosti používají 

signalizaci DTMF (Touch Tone), TI kanál a ISDN D kanál pro začátek a správu hovoru. 

V případě ISDN jsou signály přenášeny v paketech na odděleném kanálu přes Basic 

Rate Interface (BRI) a Primary Rate Interface (PRI) připojení k nosiči. Nosič pak 

překládá signály (všech druhů) do interního signálového protokolu nazývaného 

Signaling System #7. Signálové protokoly jsou aktivní především na začátku a na konci 

hovoru.  

 

 Ve VoIP síti je signální protokol a protokol pro přenos řeči. Oba protokoly 

vyžadují, aby byly veškeré informace přenášeny pomocí IP paketů. Signálové protokoly 

mají k dispozici několik standardů včetně H.323, SIP, MGCP a H.248 (MEGACO).   

 

 V současné době se nejvíce využívají protokoly H.323 a SIP. I když je protokol 

H.323 robustnější a stabilnější, jednoznačně se více využívá protokolu SIP, který je 

jednoduchý a umožňuje snadné rozšiřování o další požadované funkce. V následujících 

částech jsem oba protokoly detailně popsal. 
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 Většina IP PBX poskytovatelů si vyvinula vlastní signálový protokol, z nichž 

nejpoužívanější jsou protokoly firmy Cisco - SCCP (Skinny). RTP představuje 

standardní protokol pro přenos hlasu, který používají VoIP sítě. Hlas je digitalizován, 

rozdělen do paketů a poslán pomocí IP sítě. Pro přenos jednoho slova je třeba mnoho 

paketů. Hlas je zakódovaný podle určitého pravidla (algoritmu) k dosažení úspory 

objemu přenášených dat. Kódovací a dekódovací algoritmy, zkráceně kodeky, mají 

různá označení (G.711, G.722, G.723, G.726, G.729, atd) a jsou standardizovány a ze 

značné části i patentovány..  

 

Následující důvody mohou přechod na VoIP vysvětlit:  

- snížení nákladů na dálkové hovory, především mezinárodní 

- snížení počtu pracovníků sloučením hlasových a datových sítí a odstraněním 

nadbytečných funkcí 

- získání širší palety funkcí, které nejsou na starých TDM systémech dostupné 

- jedna společná síť pro různé formy komunikace 

- prodejce TDM nenabízí nové systémy, takže vlastně nutí klienty postupně    

přecházet na systémy založené na IP telefonii 

 

 

 

Obrázek 6 – VoIP konfigurace s možným připojením analogových telefonů 



39 

 

 

Obrázek 7 – Zapojení vzdáleného pracoviště k centrále 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 – Možnost propojení více vzdálených pracovišť 
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Jsou dva druhy VoIP hovorů. Pokud máte NetMeeting nebo Skype, můžete volat 

z počítače na počítač aniž byste potřebovali call server jako součást konfigurace 

systému. Ačkoli se mu říká server, nepracuje jako tradiční server. E-mail server a 

počítač jsou v neustálém kontaktu kvůli operacím spojeným s e-mailem. V případě 

VoIP, call server kontroluje všechny nabízené služby a hovory, podporuje telefonní 

funkce, autentifikuje a autorizuje volajícího a implementuje zabezpečení. Call server 

není telefonní přepínač. Jakmile call server vytvoří hovor (peer-to-peer), zůstává 

nečinný během přenosu hlasu, dokud ho telefony nekontaktují a neinformují ho o změně 

stavu nebo pokud call server nechce změnit konfiguraci hovoru, například informovat o 

čekajícím hovoru. Server má na starosti zpracování signálů, ne přepínání hovoru. 

Pakety s hovorem jsou předávány přímo z telefonu na telefon.  

 

Rozlišujeme dva hlavní druhy IP telefonů: hardwarové (hard phone) a 

softwarové (soft phone). Hardwarové telefony obsahují hardware a software pro 

implementaci VoIP. Není to počítač, ale specificky navržený telefon. Hardwarové 

telefony mohou být jednoduché, ale také mohou být vybaveny barevným dotykovým 

displejem a mohou podporovat surfování po internetu. Na trhu není žádný "typický" 

hardwarový telefon. Softwarové telefony jsou většinou náhlavní soupravy připojené k 

počítači, který poskytuje funkce pomocí zvukové karty a softwaru nainstalovaném na 

počítači.  

 

Další část hardwarového vybavení, která je obvykle součástí VoIP sítě, je brána 

(gateway). Většina organizací bude mít staré telefony, faxy, modemy, připojení do 

PSTN a jiná zařízení, která byla původně připojena k telefonnímu přepínači (telephone 

switch), kterému se říká PBX (pobočková ústředna). Při přechodu na VoIP budou muset 

být tato zařízení připojena k nějakému konverznímu systému, který je bude podporovat 

a připojí je do IP sítě. Stará, analogová zařízení se připojí k access/gateway a připojení 

PSTN rozhraní bude zakončeno na trunk gateway. 
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4.1.7 Jak VoIP pracuje 
 
 
 Při užití IP telefonie ve společnosti je několik možností, jak tuto technologii 

aplikovat. Co se týká hardwaru, je zde několik variant. Jednou z nich je aplikovat IP 

telefonii přímo k uživateli, tzn. že každý pracovník bude mít na stole telefon podporující 

IP telefonii. Tento telefon musí umět komunikovat v protokolech H.323 a SIP, které 

jsou v dnešní době standardem. Protokol H.323 je určen pro komplexní nasazení v 

oblasti přenosu multimediálních dat v celé jejich šíři. Protokol SIP je označuje 

signalizační protokol, s jehož pomocí je možné spojení mezi účastníky vytvořit, 

spravovat a zrušit. Přístroj bude dále zapojen do strukturované kabeláže ve společnosti 

pomocí běžné datové zásuvky. Další možností, jak aplikovat tuto technologii, je 

umístění katry do modulární telefonní ústředny Panasonic. Do této ústředny budou 

svedeny veškeré linky, které budou využívat technologii VoIP.   

 

PBX založený na VoIP nabíhá stejně jako jiné servery. Jakmile je nabíhání 

dokončeno, mohou se IP telefony a brány registrovat do call serveru. IP telefon a nebo 

brána musí nejdřív kontaktovat DHCP a získat IP adresu. DHCP může být součástí 

datové sítě nebo to může být oddělený server a nebo může být integrován na call 

serveru. Po přidělení adresy IP zařízení kontaktují call server, aby se registrovala. Call 

servery mohou mít společné nastavení práv a omezení pro IP zařízení nebo může 

přidělení funkcí provést administrátor.  

 

Call server nebo jiný přidělený server také přidává daný telefon a jeho číslo k 

DNS, aby byly podporovány adresářové služby. Mezi VoIP zařízením a call serverem je 

vytvořené permanentní H.323 TCP spojení. To platí pro většinu proprietárních 

signálových protokolů. SIP používá pro signálovou linku UDP.  
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Využívání VoIP v organizacích
Časový vývoj 2004 až 2007

2004 2005 2006 2007
nevyužíváno 17% 18% 29% 39%
plánováno využívat b4% 9% 9% 12%
plánováno využívat v budoucnu25% 29% 13% 13%
využití se neplánuje54% 44% 49% 36%
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Graf 2 – Časový vývoj využívání VoIP v letech 2004 - 2007 

 

Když uživatel zvedne sluchátko, může být vytáčecí tón vygenerován lokálně 

nebo call serverem. IP zařízení pak pošle jeden nebo více paketů s požadavkem na 

připojení a na funkce, které mají být během spojení k dispozici - např. konferenční 

hovor. Call server zjistí, jestli je volané zařízení dostupné. Pokud je dostupné, 

kontaktuje ho call server a předá volajícímu a volaným zařízením instrukce pro 

vytvoření peer-to-peer UDP linky pro přenos RTP hovoru. Call server během hovoru 

přejde do nečinnosti, dokud jedno ze zařízení neukončí hovor. Call server pak přeruší 

peer-to-peer spojení a zaznamená hovor jako část podrobných záznamů hovorů - Call 

Detail Record (CDR).  

 

Pro ty, kteří uvažují o použití VoIP, může představovat důležitou otázku 

bezpečnost. Většina firewallů nepodporuje VoIP jinak než přes VPN spojení. 

Standardně bude firewall pravděpodobně zabraňovat VoIP spojením s uživateli z cizích 

sítí. Několik poskytovatelů už dnes nabízí šifrované signálování a hovory přes firewall. 

Tento přístup předchází bezpečnostním problémům způsobeným uživateli na vlastní 

síti. Funkce pro šifrování musí být implementovány v IP telefonech, bránách a call 

serverech. 
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4.1.8 Standardy pro VoIP 
 

Existuje několik standardů pro signalizaci: 

 

H.323, ITU standard publikovaný v roce 1995 odstartoval vývoj VoIP produktů 

a služeb. Existují čtyři verze. V.1 je zastaralá a prakticky žádný produkt už ji 

nepoužívá. Verze 2, 3 a 4 se stále používají, mají podobný design a jsou zpětně 

kompatibilní. Protokol (rodina protokolů) H.323 je určena pro komplexní nasazení v 

oblasti přenosu multimediálních dat. Jeho použití přímo pro VoIP tak v některých 

případech může být poněkud dvojsečné – na straně jedné se nabízí široké spektrum 

funkcí pro univerzální multimediální přenosy, na stranu druhou může být použití čistě 

pro VoIP poněkud krkolomné. To však nic nemění na tom, že se protokol H.323 

během svého vývoje různými verzemi stal standardem ve veřejných VoIP sítích. 

Souslovím rodina protokolů se v případě H.323 myslí sada pravidel pro přenos 

jednotlivých součástí multimediální nabídky. Jedná se tak například o protokol RTP 

zajišťující vlastní přenos dat, protokoly G.7xx pro zvuk, H.26x pro přenos videa a 

další. Jednotlivé audio kodeky tedy začínají označením G.7 a vzájemně se liší 

především stupněm použité komprese. První z audio kodeků řady G.7 nese plné 

označení G.711 a je pro něj typické kódování PCM s maximálním datovým tokem 64 

kbit/s. Kvalitu přenosu v rychlosti 64 kbit/s pak nabízí také G.722, další z řady 

kodeků s názvem G.723 dokáže snížit rychlost požadovaného datového toku až na 

minimálních 8 kbit/s. Koncová zařízení jsou v případě standardu H.323 chápány jako 

takzvané terminály. Z pohledu uživatele jimi mohou být buď IP telefony, nebo také 

klasické analogové telefony, které se však s datovou sítí ještě musejí přemostit 

pomocí speciálního zařízení. Terminálem se však stejně dobře může stát pouze 

softwarový telefon, jenž běží na uživatelově počítači a zpracovává všechny příchozí i 

odchozí požadavky. Terminály jsou v rámci oblasti obsluhovány takzvanými 

bránami, které zajišťují především vlastní telefonické spojení. Musí se tak postarat 

například o vytvoření hovoru iniciovaného některým z terminálů, případně také 

oslovení požadovaného terminálu jako volané stanice. Brány již však po sestavení 

spojení mezi terminály nespravují přenášená data, a v tomto ohledu tak stojí stranou 

mimo vlastní komunikaci. 
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Session Initiation Protocol (SIP) byl vytvořen organizací IETF jako IP 

standard. Přitažlivost SIP spočívá v lepší propojitelnosti mezi poskytovateli, 

snadnějším vývoji aplikací, fungování, které je bližší stávajícím IP protokolům a 

nabízí snadnější fungování přes firewally. Obvykle je SIP součástí harwarových a 

softwarových telefonů, ale může být také používán bránami (gateways). SIP 

představuje naprosto odlišný design od H.323. Patří mezi modernější varianty, které 

se ve světě internetového volání prosazují. Mezi jeho výhody oproti H.323 patří užší 

spektrum záměru, takže neoplývá nikterak univerzální podporou světa všech spojů, 

ale bere si na mušku právě možnost přenosu hlasu po Internetu. V důsledku tak SIP 

velkou měrou zjednodušuje i zrychluje celý proces navázání požadovaného spojení, 

výhodou je například možnost přímého oslovení volané strany pomocí speciálního 

telefonního čísla – lze například využít specifické adresy v konkrétní doméně. Také v 

případě SIP přitom platí, že koncovým zařízením na straně komunikujícího uživatele 

může být jednak specializovaný hardware v podobě IP telefonu, jednak softwarový 

telefon zprostředkovávající požadované služby. Z hlavních funkcí protokolu SIP lze 

vybrat například možnost určení bližších informací o systému aktuálního uživatele, 

případě zjištění dostupnosti volané strany. Výhody protokolu SIP se dále projevují v 

podpoře mobilní komunikace, takže například pro různá bezdrátová připojení a stále 

populárnější přenosná zařízení může být pohodlnější. Mobilitu je možné rozlišit na 

několika různých úrovních: 

- mobilita terminálu – podpora přechodu koncového zařízení mezi sítěmi,  

- mobilita personální – podpora mobility samotného uživatele za využití stejné 

adresy, bez ohledu na typ koncového zařízení,  

- mobilita služeb – podpora stejných služeb i za předpokladu pohybu,  

- mobilita relací – umožňuje udržení relací i při změně IP zařízení. 

 

Co se architektury týká, tak protokol SIP se ve srovnání s univerzálním 

standardem H.323 nesnaží úplně kontrolovat celou komunikaci. Naproti tomu svou 

pozornost zaměřuje především na vytvoření spojení tedy ustavení komunikační cesty 

mezi telefonujícími stranami.  
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MGCP je protokol používaný především bránami, ačkoli občas i hardwarové 

telefony mohou MGCP podporovat. 

 

MEGACO/H.248, další standardní protokol, je produktem společného úsilí ITU 

a IETF. Může být použit u bran (gateway) a komunikace server-server. Hardwarové 

ani softwarové telefony ho nepoužívají. 

 

Navíc ke standardům téměř každý IP PBX poskytovatel vytvořil vlastní 

signalizační protokol. Nejběžnější nestandardní protokol je SCCP (také Skinny) od 

Cisco. Proprietární protokoly mohou být variacemi standardních protokolů. IP PBX 

poskytovatelé obvykle podporují jeden nebo více standardních signalizačních protokolů 

a svůj vlastní protokol. Všechny signalizační protokoly používají stejný způsob 

kontroli, jak ukazuje obrázek 9. H.323, je přenášen přes TCP, SIP funguje přes UDP.  

 

Hovor je přenášen v paketech, které používají standard Real Time Protocol 

(RTP). Každý RTP paket obsahuje kousek digitalizovaného hovoru. Když se v 

přijímacím IP telefonu spojí několik RTP paketů, vytvoří slovo. Poskytovatelé RTP IP 

PBX běžně implementují RTP. Proprietární protokoly, které fungují jako RTP nejsou 

běžné. Linky pro přenos hlasu se připojí přímo mezi telefony a bránami; hovor 

neprochází přes server, ani není přenášen signálovými protokoly. 
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Obrázek 9 - H.323, SIP a proprietární signalizace 

 

Existuje několik standardů pro digitalizaci hlasu a několik proprietárních technik. 

Většina poskytovatelů podporuje jeden nebo více z níže uvedených ITU standardů a 

vyhýbají se proprietárním řešením:  

- G.711 je výchozím standardem pro všechny poskytovatele stejně jako pro PSTN. 

Tento standard digitalizuje hlas do 64 Kbps a nekomprimuje ho. 

- G.729 je podporován mnoha poskytovateli, protože poskytuje komprimovaný 

přenos hlasu 8 Kbps. Kvalita je jen o málo horší než u G.711, což dělá z G.729 

druhý nejčastěji nasazovaný standard. 

- G.723.1 byl svého času doporučovaný standard pro kompresi. Funguje na 6,3 a 

5,3 Kbps. Ačkoli tento standard šetří propustnost, je o poznání horší než G.729 a 

není tedy příliš populární pro VoIP. 
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- G.722 funguje na 64 Kbps, ale nabízí vysokou kvalitu hovoru. Zatímco tři 

předcházející standardy přináší analogový zvuk v rozsahu 3,4 kHz, G.722 přináší 

7 kHz.  

 

 Tato verze digitalizovaných hovorů bude běžná v budoucnu. Ve všech případech 

IP telefony a brány shromažďují kolem 10 až 30 ms digitalizovaného hovoru a umístí 

ho do RTP paketu k odeslání. 

 

 

Obrázek 10 - RTP hovorové linky 

 

 Vzhledem ke standardům a nejpoužívanějším technologiím v poslední době (v 

České republice jsou v podstatě nejpoužívanější protokoly H.323 a SIP), se zde detailně 

zaměřím na protokol SIP. Jeho základní výhodou je jeho jednoduchost. Potřebuje jen 

malý počet zpráv a navíc díky tomu, že umožňuje aplikacím nezávislost na síťové 

vrstvě, může pracovat nad různými typy sítí. Uživatele lze v síti lokalizovat a 

komunikovat s nimi bez ohledu na konkrétní koncová zařízení, která právě používají. 
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Protokol H.323 je u nás postupně odsunován do pozadí a proto jej zde uvedu jen pro 

porovnání s protokolem SIP. 

Základní rozdíly mezi H.323 s SIPem, které jsou nejpoužívanější protokoly:  

- H.323 je architektura, která specifikuje vše nezbytné pro realizaci multimediálního 

přenosu paketovou sítí (komponenty systému, signalizaci, dohadování parametrů 

přenosu, atd.)  

- SIP je pouze signalizační protokol. K dohadování parametrů a k vlastnímu 

přenosu se využívají jiné existující standardy.  

- H.323 (signalizační protokol z rodiny H.323) je binární protokol kódovaný 

pomocí ASN.1  

- SIP je textově orientovaný protokol využívající principy známé z internetových 

protokolů SMTP nebo HTTP  

- H.323 je přenášen přes TCP  

- SIP může využívat jak TCP, tak UDP. Obvyklejší je použití UDP.  

- H.323 je doporučením ITU-T  

- SIP se rozvíjí v rámci otevřeného prostředí IETF  

- SIP není vázaný pouze na telefonii, ale může jím např. zjišťovat dostupnost 

uživatele, instant messaging a další 

 

Identifikace volaného v síti SIP  

Zatímco v běžné telefonní síti se jednotliví účastníci v identifikují pomocí 

telefonního čísla (E.164), v rámci SIP se používá Uniform Resource Identifier (URI) 

respektive Universal Resource Locator (URL), což je další ukázka toho, jak SIP 

využívá již existující standardy. Tímto způsobem jsou identifikováni samozřejmě nejen 

koncoví účastníci ale i hlasové záznamníky, brány do jiných sítí, skupina účastníků, 

atd..  

Telefonovat můžeme např. na tyto adresy:  

- sip:jan.novotny@nejakafirma.cz  

- sip: "Milkman Dan" dan@redmeat.com  

- sip:123456@jinafirma.cz  

- sip:654321@gw2pstn.abcd.com, user=phone  
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- tel:+420244470645  

 

Evidence jednotlivých klientů do domény pod správou daného serveru je možná 

buď statickou konfigurací informací nebo typičtější, že klienti o sobě dají vědět sami 

prostřednictvím registračního serveru. 

Prvním krokem při registraci klienta k příslušnému serveru je zjistit, na jaké 

adrese se nachází. Adresa serveru může být na klientovi konfigurována staticky a nebo 

je prostřednictvím DNS SRV záznamu získána dynamicky. Poté si klient 

prostřednictvím metody REGISTER registruje URI, které spravuje. 

 

 

Obrázek 11 – systém komunikace pomocí SIP protokolu 

 

Na celém mechanismu je pěkné to, že uživatel může být během dne registrován z 

různých lokalit. Po příchodu do práce se zaregistruje ze svého SIP telefonu, když jde 

během dne něco vyřizovat, registruje si prostřednictvím SIP/GSM brány mobilní telefon 

a pokud o to stojí může se doma registrovat z domácího SIP telefonu nebo opět 

prostřednictvím brány zaregistruje PSTN telefon. Je tak pod stejným URI neustále 

dosažitelný. 

Možnosti služeb a požadavků:  

- možnost akceptovat pouze hovory od nejbližších spolupracovníků, vše ostatní 

skončí na telefonu sekretářky  

- je-li telefon obsazený, provede se redirect na záznamník  
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- volá-li někdo z předem definované domény, bude automaticky přesměrován 

na například technické oddělení  

- bude-li mezi 14:00 a 22:00 volat člověk XY (nastavení dle již výše zmíněných 

identifikátorů), dostane informaci, že je volaná linka obsazena  

 

K realizaci podobných požadavků lze využít speciální programy, které využívá 

proxy server při sestavování hovoru. Přijde-li žádost o sestavení hovoru, proxy server 

předá potřebné atributy volání příslušnému programu (skriptu) a ten podle toho, jak byl 

napsán, vrátí informaci o tom, kam hovor směrovat. 

 

Jednou z důležitých voleb při komunikaci mezi klienty a servery je možnost 

ověření identity volajícího. SIP pro tyto potřeby převzal opět metody používané v 

HTTP. Nejběžnější je „authentication digest“, kdy na základě serverem vyslané výzvy 

obsahující náhodné číslo, posílá klient odpověď obsahující takzvanou hash, tedy 

výsledek hashovací funkce (obvykle MD5), do níž vstupují jako parametry náhodné 

číslo a heslo. Tuto hash pak server ověří obdobným výpočtem na své straně. Algoritmus 

tedy vyžaduje znalost stejného hesla na obou stranách.  

 

Vlastní komunikace probíhá tak, že klient nejprve pošle neautentizovanou 

zprávu (např. INVITE), na kterou server odpoví zprávou „401 Unauthorized“ obsahující 

výzvu a metodu, kterou se má autentizace provést. Klient poté opakuje původní zprávu 

a doplní do ní vypočtenou hash. Pokud tato na serveru souhlasí, je zpráva potvrzena. 

 

Velmi populární služba je posílání přímých zpráv a programy jako ICQ a AOL 

Instant Messenger mají své uživatele. Nevýhodou těchto řešení je centralizovanost a 

proprietárnost znemožňující interoperabilitu. V rámci IETF skupiny SIMPLE (SIP for 

Instant Messaging and Presence Leveraging Extensions) je připravována specifikace, 

která umožňuje provozovat zasílání přímých zpráv a přenos informací o aktuální 

dostupnosti jednotlivých účastníků (Instant Messaging and Presence – IMP) nad 

protokolem SIP.  
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Výsledkem těchto snah by mělo být řešení přinášející následující rysy:  

- Otevřené řešení díky aplikaci IETF standardů.  

- Využití SIP protokolu  

- SIP je schopen zajišťovat některé klíčové úkony nutné pro 

fungování IMP (registrace, autentizace)  

- Účastníci se neregistrují na centrálním serveru, nýbrž na serveru 

v rámci své domény. Informace o přítomnosti je přenášena 

prostřednictvím SIP signalizace  

- Je možné využívat SIP uživatelských databází  

- Na SIP IP telefonech bude možno provozovat obdobu SMS a MMS, pouštět 

video, hrát hry atd.. 

- SIP klienti budou mít rovněž k dispozici informaci o aktuální dostupnosti 

ostatních účastníků. 

 

Zejména poslední bod je zajímavý, neboť jednak zpříjemní běžnou telefonní 

komunikaci mezi účastníky a dává prostor pro tvorbu užitečných aplikací zajišťujících 

např. automatické zavolání účastníka jakmile se přihlásí ke svému telefonu. 

 

4.1.9 VoIP sítě 

 

Jak místní (LAN) tak rozsáhlé sítě (WAN) podporují VoIP. Nicméně jsou mezi 

LAN a WAN výrazné rozdíly ve výkonu, které ovlivňují rychlost signálu a kvalitu 

hlasu. LAN používá pro přenos Ethernet. VoIP zařízení fungují podle IEEE 802.3 

standardů. Nebyly učiněny žádné proprietární změny Ethernetovým protokolům a 

architektuře. Ethernet LAN funguje na 10 a 100 Mbps na sítích s velmi malým 

zpožděním, žádné změny ve zpožděních (jitter), velmi málo chyb a žádné ztracené 

pakety. Ačkoli provoz VoIP může sdílet LAN s uživateli dat, doporučuje se, aby 

zařízení pro hlas a data běžela na oddělených VLAN (IEEE 802.1q) na LAN 

přepínačích a to z důvodů jak výkonu tak zabezpečení. Kvalita hlasu a rychlost 

zpracování signálů jsou stejně dobré jako u TDM PBX.  
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WAN sebou přináší několik omezení výkonu. Propustnost je omezená, end-to-

end zpoždění jsou mnohem delší, objevuje se změna zpoždění (jitter) a v neposlední 

řadě dochází ke ztrátám paketů. Chyby při přenosu jsou nízké, takže pakety nepotřebují 

nijak často opětovné posílání a kvalita hlasu není chybami postižena. End-to-End 

zpoždění mezi IP telefony je 150 ms. Přijímací IP telefon musí kompenzovat měnící se 

zpoždění tak, že počká na všechny pakety slova předtím, než je konvertuje zpět do 

analogového zvuku. Přijímací IP telefon musí také vkládat simulované hlasové pakety, 

aby odstranil mezery ve slově, které se objeví při ztrátě paketů. Opravování rozdílů ve 

zpoždění a nahrazování ztracených paketů způsobuje větší zpoždění mezi IP telefony.  

 

Výhody VoIP
hodnocení respondentů

úspora náklad 72%
možnost využití služeb s p17%
využití služeb call centra5%
snažší využívání funkcí pobo6%

72%

17%

5%
6%

úspora náklad ů při dálkových a mezinárodních hovorech

možnost využití služeb s p řidanou hodnotou

využití služeb call centra

snažší využívání funkcí pobo čkové úst ředny

 

Graf 3 – Výhody VoIP 

 

Tyto problémy může vyřešit větší propustnost a techniky kontroly kvality služby 

(Quality of Service - QoS). Hovory spotřebovávají propustnost: okolo 80 Kbps, pokud 

není použita žádná komprese hlasu (G.711) a okolo 25 Kbps (G.729), pokud je 

komprese použita. Skutečná spotřeba propustnosti se může lišit podle typu komprese a 

velikosti paketu. Propustnost není problém v případě LAN, protože většina sítí funguje 

při nízkém vytížení v řádu 10 % až 20 %. Pokud není zvýšena propustnost u WAN, pak 

dojde ke zhoršení kvality hovorů.  
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QoS může být podporována LAN přepínači, které fungují podle standardu IEEE 

802.1p. Tento standard vyžaduje, aby IP telefony a brány také podporovaly standard 

802.1p. Routery přináší QoS pomocí nasazení DiffServ, který musí podporovat IP 

telefony a brány, stejně tak musí telefony podporovat MPLS v routerech. RSVP byla 

ranná technika pro VoIP QoS, ale dnes už se moc nepoužívá. 

 

Architektury VoIP sítí 

1) Centralizovaná architektura  

 Tato architektura VoIP sítí je velmi podobná klasickým  veřejným telefonním 

sítím. Centralizace spočívá v jednom centrálním zařízením, která převádí signál do 

hlasové podoby a koncová zařízení jsou standardní jednoduché telefonní přístroje. Tato 

architektura je implikována hlavně s menších a firemních sítích LAN. 

 

Mezi výhody tohoto řešení patří:  

- centralizované řízení hovorů, management a zajištění  

- kopíruje principy klasických telefonních sítí  

Jedny z nevýhod zapojení tohoto typu VoIP sítě jsou:  

- potlačení inovace koncových zařízení 

- obtížná implementace jiných VoIP služeb 

 

 2) Distribuovaná architektura  

 V této architektuře je veškerá inteligence IP telefonní sítě soustředěna do 

koncových bodů. Mezi koncové body se mohou řadit  IP telefony, media servery nebo 

jakékoliv zařízení, které je schopno iniciovat a ukončit VoIP telefonní spojení. Toto 

řešení se z velké části uplatňuje v rozlehlých sítích WAN.  

 

Výhody: 

- flexibilita 

- možnosti sítě závisí na koncových zařízeních  

- snadné přizpůsobení konkrétním aplikacím (ICQ Phone, NetMeeting)  

Nevýhody: 

- komplikovaná struktura sítě (potřeba nákupu inteligentních koncových zařízení) 
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5 Návrh řešení  

 
 Současný stav se mi z několika hledisek jeví jako nevyhovující. Tato hlediska 

jsou jednak ekonomická – drahé volání, zpoplatněné vnitrofiremní volání a paušální 

poplatky, ale také technologická – problematické a drahé rozšiřování telefonní ústředny, 

nemožnost propojení s dalšími firemními systémy a konfigurovatelnost. Proto navrhuji 

pro společnost INTERNET TRADING použít IP řešení a to hlavně z důvodu flexibility 

a do budoucna snadného a levného rozšiřování o další požadované či potřebné funkce. 

 

5.1 Analogové a digitální PBX řešení & VOIP 

 
 Stávající analogové a digitální řešení mají svá omezení. Požadované funkce pro 

efektivnější volání je právě v části těchto omezení. Jedná se hlavně o paušální poplatky 

za pronájmy linek, struktura linek neumožňuje nezpoplatněné volání mezi pobočkami či 

vzdálenými pracovišti a nelze interaktivně využívat data získaná z PBX. Z těchto 

důvodů jsem se rozhodl pro VOIP, postaveném na protokolu SIP. Rozhodnutí pro VoIP 

řešení jsem učinil právě na základě výše uvedených omezení. Veškeré zmíněné omezení 

u VoIP řešení odpadá, jelikož volání se uskutečňuje pomocí internetové sítě. Vzhledem 

k tomu, že internet je velmi rozšířený a získat internetovou konektivitu je velmi snadné, 

lze tedy velmi jednoduše volat pomocí internetu v podstatě odkudkoli. VoIP systémy 

jsou postaveny na softwarové bázi, takže i využití dat pro další zpracování – informace 

o volání (kdo volal, kam a jak dlouho, atd.) – je velmi snadné a v dalších aplikacích 

velmi jednoduše využitelné. Protokol SIP jsem zvolil pro jeho jednoduchost, 

modifikovatelnost a masové používání (většina operátorů a poskytovatelů využívá 

protokol SIP).  

 

 Dalším negativem současné technologie je i horší rozšiřitelnost, a to se týká 

navýšení počtu linek pro potřeby Callcentra. V tomto pohledu je to nákladná záležitost, 

protože se počítá s nárůstem počtu operátorů na přibližně 50. V tomto obsazení a 

s přihlédnutím k dalším uživatelům na pobočce bude potřeba 60 hovorových kanálů. U 

VoIP řešení je to hlavně otázka kvalitní konektivity a ta je pro takovýto provoz naprosto 

dostačující. 
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5.2 Návrh řešení a použité technologie  

 
 Rozhodnutí, jakou variantu architektury a jakého poskytovatele VoIP služeb 

vybrat, je velmi důležité pro ekonomický přínos společnosti.  

  

 Prvotní výběr jsem věnoval technologii, na které by mělo řešení být postaveno. 

VoIP systémy jako takové se ukázaly být nejvhodnější a to díky svým možnostem. Co 

se týká protokolu, vybral jsem po pečlivé analýze nejrozšířenější SIP, který má také 

největší podporu i mezi koncovými prvky (IP telefony, brány, atd). Z pohledu 

využitelnosti do budoucna jsem se zaměřil na VoIP systémy postavené na platformě 

Asterix a to z hlavního důvodu a ten je rozšiřitelnost. Další výhody jsou možnost 

provázání s ostatními aplikacemi ve společnosti a to přímo na rozhraní databáze nebo 

pomocí API rozhraní a to on-line.  

 

Systém se v současné době nevyplatí rozšiřovat o další pobočky, které by 

společnost INTERNET TRADING díky svému růstu potřebovala. V současné době se 

plánuje vybudování 12-ti regionálních pracovišť, které budou sloužit pro obchodní 

zástupce na daných oblastech pro volání zákazníkům. Další rozšiřování současné 

technologii je neefektivní a finančně náročné.  

  

 Hlavním znakem VoIP řešení je IP ústředna. Ta je postavena na OS Linux 

Asterix. Oficiálně je Asterix open source hybrid TDM a packet voice PBX, jedná se o 

IVR (Interactive Voice Response) platformu s funkčností Automatic Call Distribution 

(ACD). Neoficiálně jde možná o jedno z nejsilnějších, flexibilních a rozšířitelných 

řešení v oblasti integrovaného telekomunikačního softwaru. Jde tedy o kompletní open 

source softwarovou PBX běžící na platformách Linux a Unix poskytující veškeré 

vlastnosti, které jsou očekávány od PBX. Jedná se o obecnou distribuci pod 

podmínkami GNU (General Public Licence). Systém je navržen tak, aby vytvořil 

rozhraní telefonnímu hardwaru, softwaru a libovolné telefonní aplikaci. 

Asterix může být mimo jiné použit v těchto aplikacích: 

- Různorodá VoIP gateway (MGCP, SIP, IAX, H.323) 

- Pobočková ústředna (PBX) 
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- Voicemail služby s adresářem 

- Interaktivní hlasový průvodce (IVR) server 

- Softwarová ústředna (Softswitch) 

- Konferenční server 

- Packet voice server 

- Šifrování telefonních nebo faxových volání 

- Překlad čísel 

- Aplikace Calling card 

- Prediktivní volič (Predictive dialer) 

- Řazení volání do front se vzdáleným zprostředkovatelem 

- Vzdálené „kanceláře“ pro existující PBX 

 

5.3 Požadavky na systém – konkrétní realizace a dodavatel 

 
 VoIP řešení bylo vybíráno z nabídek společností Canistec, Joyce a Atlantis 

Telecom. Všechny nabídky byly poměrně komplexní. Každému z účastníků jsem zadal 

potřebné požadavky, které má VoIP systém obsahovat, aby ekonomický a 

technologický přínos byl co nejefektivnější.  

 

Požadavky na funkcionalitu VoIP řešení: 

- panel operátorky  

- víceúrovňový IVR systém 

- volací fronty 

- nahrávání hovorů 

- konferenční hovory 

- videokonference 

- směrování hovorů dle prefixů na více operátorů 

- funkce „následuj mě“ – provázání standardního čísla s mobilním 

- Billing – účtování hovorů 

- vytáčení hovorů z CRM a Outlooku 

- centrální telefonní seznam 

- modul pro callcentra 
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- napojení na stávající firemní aplikace   

 

 U společnosti Canistec byla nabídka nejdražší a to hlavně u položky nahrávacího 

zařízení, které bylo postaveno na stohovatelných rekordérech. Cena jednoho rekordéru 

je 89.000,- Kč. Obě ostatní společnosti mají rekordéry řešené integrované v VoIP 

ústředně a cena takovéhoto nahrávacího zařízení se pohybuje do 10.000,- Kč. 

Společnost Atlantis Telecom do nabídky použila IP telefony značky Polycom. Jsou to 

telefony na vyšší cenové úrovni a to jednonásobně vyšší než u ostatních dvou 

společností. 

 

 Pro implementaci bylo vybráno řešení společnosti Joyce, která nabídla optimální 

poměr ceny k výkonu. Protože stávající ústředna Alcatel OmniPCX neumožňuje 

propojení do CRM systému tak, aby se zvedla efektivita práce zaměstnanců s ním 

pracovat, doporučil jsem nasadit plnohodnotnou VoIP ústřednu. Použité řešení je 

postaveno na VoIP ústředně typu WELL TS-300 a  IP telefonech WELL řady T2x a 

PoE (Power of Ethernet – napájení po ethernetu, např. IP telefony mohou být takto 

napájeny. Hlavní výhodou je absence napájecích adaptérů u IP telefonů a úspora 

odebrané elektrické energie. Další výhodou je zamezení nefunkčnosti tel. přístroje při 

výpadku elektrické energie, jelikož aktivní prvky – switche - jsou zálohovány.) 

switchích WELL.  

 

 Společnost JOYCE ČR, s.r.o. byla založena v roce 1996. Společnost se již od 

svého založení specializuje na dodávky koncových zařízení a služeb pro přístup k 

Internetu a k podnikovým aplikacím. Společnost je známá především jako dodavatel 

hardware, přičemž klíčovými produkty jsou VoIP, WiFi a ADSL zařízení dodávaná na 

trh prostřednictvím distributorů a ISP.  

 

 JOYCE ČR je specialista na komplexní řešení IP telefonie pro firmy všech 

velikostí i pro SIP providery. Produkty tohoto sortimentu splňují nároky i těch 

největších firem a providerů na propojení VoIP telefonie a klasické PSTN telefonie. 

Umožňují vytvořit ucelený VoIP systém pro firmy jakékoliv velikosti. Všechny 

výrobky mají velmi snadnou konfiguraci, management a jednoduché ovládání přes 
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grafické rozhraní call-flow controller. Jednotlivé komponenty se vhodně doplňují, lze je 

libovolně kombinovat, což umožňuje sestavení VoIP řešení na míru každé organizaci. 

  

 JOYCE ČR je také přímým dovozcem komunikačních produktů značek WELL a 

ASUS pro Českou republiku a Slovensko. Pro tyto značky zajišťuje nejen dovoz, ale i 

marketing, technickou podporu a servis. Zařízení uvedených značek lze rozdělit do 

následujících skupin:  

 

- VoIP koncová zařízení (telefony, brány, routery atd.) 

- VoIP systémy (ústředny, SIP servery atd) 

- WiFi zařízení (klienti, Acces Pointy, routery) 

- ADSL zařízení (modemy a routery) 

- Switche  

- Routery (VPN)  

- Powerline adaptéry 

 

 

 Nabízený IP systém WELL TS300 s kapacitou do 200 a do 50 poboček s 

možností plné integrace do stávající infrastruktury telefonních systémů, představuje 

kompletní požadované IP řešení. Rozdělení na 2 ústředny, pro každou lokalitu 

samostatně, je výhodné pro kvalitu přenášených hovorů a také z důvodu 

bezpečnostních, např. při výpadku konektivity v jedné lokalitě. Obě lokality jsou 

vzájemně propojeny trunkem a tudíž je cena volání mezi oběma lokalitami nulová. Toto 

nabízené řešení je plně modulární a splňuje zároveň i nejvyšší nároky na výkon, kvalitu 

a dostupnost. Dalším požadavkem je i zaznamenávání hovorů přímo ve VoIP ústředně, 

což systém TS300 splňuje. Zvažovalo se použití stávajícího nahrávacího zařízení 

ReDat, ale bylo by nutné dokoupit drahou rozšiřující kartu pro napojení do VoIP řešení. 

Efektivnější je využít funkce ústředny a stávající záznamové zařízení odprodat. 
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Popis navrhovaného řešení včetně HW platformy: 

Hardware:  

- Case Tower 

- CPU Intel Quad-Core Xeon 2.66Ghz 

- RAM 2GB (max 8GB) 

- HDD SATAII 2x 80GB (HW raid),  

- HDD pro nahrávání hovorů 2x 500GB-1TB 

- 1x DVD  

- 4x PCIe Gigabit Ethernet 

 

Součásti systému: 

- OS Linux, všechny části systému jsou OpenSource dle licence GNU/GPL 

- IP-PBX (Asterisk based) 

- Email server 

- FAX server, WEBmail client 

- CRM (vTigerCRM a SugarCRM) 

- Billing server 

 

Hlavní rysy webového rozhraní systému: 

- monitor systémových prostředků 

- konfigurátor sítě 

- nástroj pro vytváření záloh/obnovení systému 

- nástroj na aktualizaci systému 

- správa uživatelů, skupin a jejich oprávnění 

- nástroj pro správu FAX serveru 

- nástroj pro správu email serveru 

- CDR report 

- billing report 

- kalendář, telefonní seznam 

- SugarCRM 

- vTigerCRM 
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- systém volacích karet 

  

VoIP PBX: 

- Podporované protokoly: SIP, IAX2, H.323 

- Podporované kodeky: G.711 a-Law, G.711 µ-Law, G.729 1), G.722, G.723.1, 

G.726, GSM, iLBC  

- Automatická spojovatelka 

- Voicemail  

- Flexibilní IVR systém konfigurovatelný přes WEBové rozhraní 

- Extension Batch Tool – dávkové vytváření poboček (klapek) importem z CSV 

souboru 

- Provisioning sytém 

- Podpora videotelefonie 

- Panel operátorky 

- Detailní CDR report s možností filtrování dle datumu, čísla klapky, čísla 

volaného, stavu hovoru. Export do CSV souboru 

- Billing report s možností filtrování dle datumu, čísla klapky, čísla volaného. 

Export do CSV souboru 

- Report využití/zatížení volacích kanálů (SIP, H.323, IAX2, ZAP, Local)  

- Volací fronty se statickým nebo dynamickým směrováním 

- Podpora analogových FXS/FXO karet (PCI rozhraní)  

- Podpora digitálních karet PRI/BRI (ISDN30/ISDN2) 

- Multiple Trunk support.  

- Směrování odchozích/příchozích hovorů dle prefixů 

- Funkce „následuj mě“ 

- Vyzváněcí skupiny telefonů 

- Směrování volání dle časových tarifů 

- Podpora volacího oprávnění nastavením PINu 

- DISA - pseudoprovolba  

- Nahrávání hovorů včetně správy nahrávek přes webové rozhraní 

- Hudba při čekání (lze uživatelsky změnit) 

- Hudba při přepojení (lze uživatelsky změnit) 
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1. licencovaný kodek – počet licencí udává max. počet souběžných hovorů ve 

formátu G.729 

2. tučně označené funkce a moduly jsou nad rámec nabídky, jedná se o 

příplatkové moduly 

 Pro nasazení IP telefonů jsem se rozhodl rozdělit potřeby zaměstnanců a dle nich 

pak definovat požadavky na zařízení. Pro asistentky a vedoucí pracovníky použít IP 

telefony WELL SIP-T28P (10 ks) a to z důvodů jednak jeho funkcí a také 

reprezentativního vzhledu. Pro potřeby Callcentra a středního managemntu doporučuji 

nasazení IP telefonů WELL YV2 (52 ks), které mají vysokou kvalitu zvuku a mají 

konektor na připojení headsetu. Pro ostatní zaměstnance bude využit WELL 3130IF (25 

ks). Podrobné informace o VoIP telefonních přístrojích a jejich technické údaje jsou 

uvedeny přiložených v dokumentech Datasheet_WELL_SIP-T28P-CJ, 

Datasheet_WELL_YV2-CJ a Datasheet_WELL_3130IF. 
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Internet Trading - PRAHA počet ks Cena / ks Celkem
WELL TS300 - IP systém (case tower) - 200 1 55 800 Kč 55 800 Kč
Digium Wildcard TE122 E1, 1port 2 11 700 Kč 23 400 Kč
instalace + konfigurace karty TE122 1 1 000 Kč 1 000 Kč
HDD WD 500GB, pro nahrávání hovorů 2 1 750 Kč 3 500 Kč
konfugurace modulu nahrávání hovorů 1 2 000 Kč 2 000 Kč
konfigurace FAX serveru 1 2 000 Kč 2 000 Kč
konfigurace e-mail serveru 1 2 000 Kč 2 000 Kč
konf propojení s externím CRM systémem 1 2 000 Kč 2 000 Kč
Celkem 91 700 Kč

Internet Trading - BRNO počet ks Cena / ks Celkem
WELL RS120 - IP systém (case 19"/1U) - 50 1 39 400 Kč 39 400 Kč
konfigurace FAX serveru 1 2 000 Kč 2 000 Kč
konfigurace e-mail serveru 1 2 000 Kč 2 000 Kč
konf propojení s externím CRM systémem 1 2 000 Kč 2 000 Kč
Celkem (bez nahrávání hovorů) 45 400 Kč

Možnost rozšíření o nahrávání v Brně
HDD WD 500GB, pro nahrávání hovorů 2 1 750 Kč 3 500 Kč
konfugurace modulu nahrávání hovorů 1 2 000 Kč 2 000 Kč

Vybavení pracovišť IP telefony počet ks Cena / ks Celkem
WELL SIP-T28P PoE tel, 6xSIP,320x160pix.,16x prog.tl.,router10 3 536 Kč 35 360 Kč
WELL YV2 PoE IP telefon, 3xSIP, 128x32 pixelů 52 1 800 Kč 93 600 Kč
WELL 3130IF IP tel.,Šedá+Stříbrná,2xSIP, 3-řád.dis.,router25 1 192 Kč 29 800 Kč
Celkem IP telefony 158 760 Kč

Vybavení novými switchi počet ks Cena / ks Celkem
WELL WPoES-8262 PoE Manag. L2 Switch 19",24x10/100+2xGbE+SFP3 6 566 Kč 19 698 Kč
ASUS GX2024B Manag. L2 Switch 19", 24x 10/100 + 2x GbitE+SFP2 10 285 Kč 20 570 Kč
Celkem switche 40 268 Kč

Cena za celkové VoIP řešení 336 128 Kč

 

Tabulka 1 – cenová kalkulace IP systému WELL TS-300 

 

Doplnění – technické informace 

- plná podpora protokolů MGCP, H.323v4, SIPv2 (RFC3261 a návazné). 

hlavním protokolem je SIPv2, ostatní protokoly H.323, MGCP jsou implementovány pro 

podporu kompatibility jiných HW zařízení a trunků 

- nabídka musí obsahovat seznam podporovaných kodeků s minimální požadovanou 

šířka pásma (ILBC) 
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podporovány jsou kodeky G.711 a-law, G.711 u-law, G.729, G.723, G.726, GSM, iLBC, 

Speex, MP3    

- podpora konferenčních hovorů 

systém podporuje konferenční hovory řazením do konferenčních místností 

- řešení musí být plně kompatibilní s LAN infrastrukturou na bázi PoE switchů dle 

standardu 802.3af. 

navržené řešení resp. koncová zařízení plně podporují standard PoE – 802.3af 

- provisioning IP telefonních přístrojů - automatická konfigurace telefonu pres TFTP 

nebo HTTP/XML 

provisioning IP telefonů je podporována přes protokol TFTP. TFTP server je součástí 

základní instalace systému 

- možnost administrace volací fronty (ACD skupiny) 

administrace je možná z webového rozhraní, umožňuje informovat volajícího kolikátý je 

v pořadí a předpokládanou dobu čekání. Je též možné z fronty „vyskočit“ do IVR a 

nečekat na spojení s operátorem. volacích front je možné definovat paralelně několik 

(limit je dán HW výkonem SIP serveru.) 

- přenos veškeré digitální informace (CLIP) o volajícím čísle až na pobočku 

ano, na všech pobočkách 

- vzdálené vyzvedávání hovorů (remote pickup, Call Pickup) 

ano, na všech SIP pobočkách 

- hudba při čekání volajícího na lince (music on hold, standard DTS-ES) 

ano, lze přehrávat i několik souborů za sebou. stačí aby administrátor neimportoval 

soubor do systému a od tohoto okamžiku je použit. 

- možnost implementace víceúrovňového úvodního menu,  

počet IVR stromů a jejich úrovní není omezen, také velikost přehrávaných souborů není 

omezena. Limity jsou dány HW výkonností SIP serveru příp. clusteru. 

- označení zlomyslného volání MCID (služba sítě operátora přes DTMF) 

v systému existuje databáze čísel typu BLACKLIST, na který lze z kteréhokoliv telefonu 

přidat tel. číslo a tím eliminovat obtěžující volání 

- možnost podmíněného i nepodmíněného přesměrování na libovolné číslo (i mimo 

PBX, například mobil) nastavitelné uživatelem (CCXML) 
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systém umožňuje přesměrování nepodmíněné, pokud je obsazeno, pokud nezvedáte 

telefon, je-li telefon nedostupný (odpojen, v poruše) 

- inteligentní směrovač hovorů (LCR) 

ano, libovolný počet pravidel 

- zajištění dostupnosti krizových linek (112, 155, atd.). Identifikace volajícího musí být 

zachována a předána operátorovi veřejné telefonní sítě. 

ano, podpora tísňových volání je dána zákonem  

- Outlook integrace – vytáčení čísel z MS Outlook resp. MS-Windows (např. TAPI) 

systém umožňuje vytáčení čísel z Outlook, je však nutné tel. čísla uvádět v unifikovaném 

formátu 

- integrace adresářové služby AD (např. přes LDAP) 

systém umožňuje komunikaci s LDAP adresářem, lze takto synchronizovat centrální 

teefonní. seznam a distribuovat jej až do koncových zařízení 

- systém podpory spojovatelek (vyhledávání a vytáčení kontaktů, integrace 

s LDAP/AD, webový klient) 

systém podporuje vytáčení z webového klienta (v současnosti Firefox ver. 2.x nebo 3.x) 

- možnost použití softwarových SIP telefonů (specifikace doporučených SW) 

máme dlouhodobě otestované SW telefony X-Lite (free varianta), eyeBeam komerční 

varianta s podporou kodeku G.729 

- česká lokalizace uživatelského rozhraní ústředny 

webové rozhraní IP systému je kompletně v češtině  

- podpora FAXových služeb (bez klientské části, zachování a integrace FaxChange) – 

navrhnout způsob propojení FaxChange a PBX 

v systému je integrován FAX server (podpora fax2email a email2fax) 

- webový administrační systém včetně monitoringu telefonního provozu 

ano, lze monitorovat hovory z webového rozhraní 

- podpora videokonferenčních protokolů 

ano, je podporováno 

- šifrování hovorů přes SIP 

spolehlivé šifrování hovorů je omezeno na telefony od jedno výrobce, protože ještě není 

vytvořen standard, který vy všichni výrobci implementovali. Řešení je ve VPN tunelů. 
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Některé požadované prvky pro rozšíření řešení na úroveň Kontaktního centra: 

- seznam dostupných modulů, cena respektive licenční model 

modul FAX serveru 

modul mail serveru 

modul billing serveru 

modul předplacených volacích karet 

modul provisioning serveru 

modul víceúrovňového IVR 

modul nahrávání hovorů 

modul automatizovaného Callcentra 

(všechny moduly jsou poskytovány pod licencí GNU/GPL) 

- FollowMe (možnost zalogování na kterémkoli telefonu svým číslem) 

funkce FollowMe neboli „následuj mě“ je implementována tak, že je možné se SIP 

pobočkou svázat ostatní libovolná čísla  (GSM, pevná linka, jiná SIP pobočka …) a 

příchozí hovor směrovaný na základní pobočku zvoní také na ostatních číslech. je 

možné definovat také voicemail nebo odpojení  hovoru na operátorku. 

- hlasové schránky (voicemail) s možností zasílání zpráv do emailu uživatele a 

nastavení aktivace schránky dle času a čísla (skupiny) příchozího hovoru 

hlasové schránky je možné nastavit ke všem SIP pobočkám, další směrování je dle 

nastavení e-mailového serveru (uložení přímo do lokální schránky nebo přepískání na 

nadřízený poštovní uze. 

- statistika provozu, vytížení linek, poboček 

funkce je dostupná pro administrátora IP systému jak v textové tak i grafické podobě 

s možností výstupu do CSV nebo PDF formátu 

- možnost implementace standardních digitálních služeb - automatická i DISA provolba, 

elektronická spojovatelka, automatické hlasové služby na základě VoiceXML 

v systému je implementována DDI + DISA provolba, automatická spojovatelka 

s možností přepojení na operátorku, volací fronty, IVR, voicemail záznamník 

- rozšíření hlasových služeb o video složku přidáním USB kamery (při zachování 

číslovacího plánu a řízení CAC) 

systém podporuje videotelefonii na všech SIP pobočkách, USB kamera je podporována 

ve spojení se SW telefony X-Lite nebo eyeBeam 
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- možnost nahrávání hovorů (přístup k nahrávkám pouze autorizovaným osobám a 

logování činností, historizace, minimální týdenní archivace, automatické upozornění 

před spojením hovoru v případě zapnutého nahrávání hovoru pobočky) – možnost 

využití stávající SAN/NAS infrastruktury (minimálně 10 souběžných hovorů)  

systém podporuje nahrávání hovorů přidáním modulu nahrávání a 2 HDD (mirror). 

Formát nahrávek je GSM (komprese 1:12) nebo MP3 (komprese 1:10). Při nahrávání 

50ti a více souběžných hovorů doporučujeme doplnit do systému transkódovací 

akcelerátor v podobě 1 PCI karty. 

- IVR (příchozí i odchozí, popis limitů a licencování) 

počet IVR stromů není omezen, také velikost přehrávaných souborů není omezena. 

Limity jsou dány HW výkonností SIP serveru příp. clusteru. Implementace IVR je dle 

licence GNU/GPL. 

- podpora konceptu řešení dle technické studie Kontaktního centra 

koncept kontaktního centra je nutné definovat a poté nasadit model buď 

poloautomatizovaného nebo plně automatizovaného zpracování hovorů přidáním 

modulu Callcentra 

 

Záruční podmínky: 

- Záruční lhůta pro zařízení je 24 měsíců. 

- Záruční i pozáruční servis je zajišťován servisním střediskem JOYCE. 

 

Technická podpora: 

- Technická podpora zajišťovaná JOYCE ČR patří ke špičce. Technici JOYCE 

ČR jsou produktově specializovaní a produkty ovládají hloubkově. V případě 

potřeby konzultují problémy přímo se specialisty výrobce a řešení problémů je 

tedy velmi flexibilní, včetně úprav nastavování, aktualizace ovladačů atd..  

- Hotline e-mailem, telefonicky nebo formou Knowledge base na Internetu. 

- Na www.joyce.cz je možnost downloadu firmware, ovladačů a nejnovějších 

uživatelských manuálů. 

- Nabízené produkty jsou dodávané v kompletním balení včetně potřebných 

ovladačů a nevyžadují žádnou profesionální údržbu. 
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- Případné updaty firmware k produktům jsou umísťované na webové stránky 

firmy JOYCE (www.joyce.cz) a jsou také pro koncové uživatele ke stáhnutí 

bezplatně.  

- Mimo příslušenství k zařízením jsou ke každému produktu samozřejmě 

dodávané také dokumenty podle platné legislativy a zařízení včetně obalu je 

označené v souladu s platnou legislativou. 

Servis, reklamace 

- Bezplatný záruční servis po dobu 2 let. 

Záruční servis zajišťuje servisní středisko v ČR. Vadné kusy se doručují na 

náklady reklamujícího s dokladem o koupi na adresu: JOYCE ČR, s.r.o., servisní 

středisko, Venhudova 6, 614 00 Brno. Opravená zařízení se vrací reklamujícímu na 

náklady JOYCE ČR, s.r.o. 

 

5.3.1 Řešení videokonferencí 

 
 V současné době vedení společnosti pořádá každé 2 týdny společné obchodní a 

firemní porady. Protože část vedení společnosti je v Praze a druhá v Brně, jsou tyto 

porady konané v Brně a část lidí dojíždí. Toto řešení se jeví jako neefektivní a současně 

se změnou VoIP řešení se hledá i varianta, jak optimalizovat i tuto oblast komunikace. 

Z celkového hlediska je nejvýhodnější zavedení videokonferencí. Prvotní náklady se 

sice zdají být vyšší, ale po vyčíslení přínosu a úspor je návratnost velmi krátká.  

 

 Pokud se na to podíváme z ekonomického hlediska, dají se měsíční náklady 

spojené s poradami vyčíslit asi následovně. Z Prahy do Brna dojíždí jedenkrát měsíčně 

5 lidí. Jezdí dvěmi auty. Dalších jízd, které by se daly řešit formou videokonferencí, 

z Brna do Prahy je 6 měsíčně. Pokud se na to podíváme s finančního hlediska, dá se 

výpočet provést následovně (přičemž uvažujeme 1.000,- Kč na hodinu a člověka a 

3,90,- Kč na km provozu vozidla): 

 5 hodin (strávených na cestě) x 5 osob x 1000 Kč = 25.000,- Kč  

 2 vozidla x 450 km (Praha – Brno – Praha) x 3,90 Kč/km = 3.510,- Kč 

 5 hodin (strávených na cestě) x 6 osob x 1000 Kč = 30.000,- Kč  

 6 vozidel x 450 km (Praha – Brno – Praha) x 3,90 Kč/km = 10.530,- Kč 
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Celkem náklad na 1 poradu cca = 28.500,- Kč a na další jízdy 40.500,- Kč. Lze spočítat, 

že průměrná měsíční úspora je přibližně 69.000,- Kč. 

 

 Již v základním vybavení umožňují všechny videokonferenční systémy Polycom 

díky vestavenému ethernet portu plnohodnotnou komunikaci po datových sítích s 

podporou standardu H.323 a SIP. Navíc bude k dispozici vzdálený přístup 

k integrovanému grafickému webovému rozhraní, jenž umožňuje kompletní správu a 

dohled systému. Uvedená šířka pásma představuje maximum, které daný systém dokáže 

pro komunikaci využít. Doporučené minimum pro oba směry, tedy pro upload i 

download, je 384 kbps. 

  

 Volitelná licence rozšíří daný systém o funkci konferenčního mostu, jenž 

umožňuje spojení více lokalit do jednoho hovoru. Propojit lze libovolné obrazové i 

hlasové účastníky z různého sítového prostředí (IP ISDN PSTN). Ve více-bodém 

spojení zastávají zachovány všechny funkce, takže se může kromě hlasu a obrazu 

hovořících, sdílet také prezentace, videa, dokumenty, atd.. Standardem je podpora 

šifrování AES (128kb klíc), které se stará o dokonalé zabezpečení komunikace. Stabilitu 

spojení iPriority představuje celou řadu moderních technologií, funkcí a standardu, 

které zalištují bezproblémové a stabilní spojení. Patří mezi ne například funkce 

maskování ztracených paketu, prioritizace paketu QoS, IP Precedence (ToS), DiffServ, 

RSVP, ochrana pred kolísání (jitter), podpora NAT a dynamické využívání šířky pásma, 

podpora fixních UDP TCP portu, atd.. 

 

 

 

  

  

 

 

Obrázek 13 – Polycom VSX 6000 
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 Kvalita obrazu i zvuku je přímo úměrná šířce přenosového pásma. Obecně platí, 

že čím větší šířka pásma, tím vyšší kvalita obrazu. Všechny produkty Polycom 

podporují nejmodernější protokoly pro zpracování obrazu, které poskytuje vysokou 

kvalitu obrazu s minimálními nároky na šířku přenosového pásma. Výběr je možný z 

řady systémů poskytujících obraz ve standardní kvalitě (SD) srovnatelné s běžným 

televizním vysíláním nebo systémy s vysokým rozlišením HD. Videokonferenční 

systémy podporují jak televizní rozlišení (QSIF, QCIF, SIF, CIF, 4SIF, 4CIF, 720p), tak 

grafické PC rozlišení (VGA, SVGA, XGA a SXGA). 

  

 Připojená People Content IP je jednoduchá grafická aplikace, která umožní sdílet 

obraz vašeho PC s ostatními účastníky. Obraz muže poskytnout každý účastník, který 

má PC a dostupné datové připojení k videokonferenčnímu systému. 

 

Tabulka 2 – cenová kalkulace Polycom 

 

 Cenová kalkulace je počítána na 2 lokality a je možno ji doplnit o univerzální 

stojan případně o rozšíření záruky na 3 roky. 

 

 

5.4 Výběr poskytovatele IP telefonie 

  

 Výběru poskytovatele VoIP služeb jsem věnoval velkou pozornost. Na trhu se 

v současné době vyskytuje přes 30 různých operátorů VoIP. Mezi jednotlivými 

konkurenty jsem zaznamenal velké cenové rozpětí v poskytovaných službách a 

poplatcích. Po prozkoumání většiny z nich jsem vybral cenově nejpříznivější a jedny 

Popis ks Cena /ks Cena celkem

VSX 6000 IP - systém s kam., mik., dálk. ovl. 2 84 000 Kč 168 000 Kč

People+Content IP - aplikace pro přenos obrazu PC přes LAN (licence) 2 20 400 Kč 40 800 Kč

Kit pro instalaci systémů VSX 5000/6000/7000s na plochý monitor 2 3 400 Kč 6 800 Kč

Instalace, doprava, zaškolení 2 12 000 Kč 24 000 Kč

Samsung LCD TV 52" Full HD 2 42 000 Kč 84 000 Kč

Univerzální stojan na plazmu/LCD 22 000 Kč 0 Kč

Premier Service 36 měsíců pro VSX 6000 25 800 Kč 0 Kč

323 600 KčCena řešení celkem

O P T I O N



70 

z nejvýznamnějších poskytovatelů v české republice. Je třeba věnovat pozornost všem 

cenám za služby a prozkoumat veškeré možnosti, které poskytovatel nabízí. 

  

 V následující tabulce je uveden přehled vybraných poskytovatelů a cenové 

porovnání za jednotlivé služby poskytovatelů.  

   

802.CZ VOLNÝ VOIPEX VOINET FAYN HA-LOO VIPHONE
Veřejné číslo ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Volání do vlastní 
sítě zdarma

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Cena aktivace 0 0 0 0 0 0 0
Tarifikace 
(sekundy)

60+1 60+1 60+30 60+60 60+30 60+1 60+1

Volání ve špi čce 0,49 1,08 0,85 0,89 0,79 1 0,8
Volání mimo 
špi čku

0,26 0,5 0,5 0,65 0,49 0,5 0,5

Volání do 
mobilních sítí

2,85 3,52 3,59 4,39 3,79 4,75 3,8

Mezinárodní volání
0,16 3,4 1,8 1,5 0,79 3,95 0,8

 

Tabulka 3 - srovnání poskytovatelů hlasových služeb VoIP 

 

 Tarifikace začínají na velmi výhodné sekundové tarifikaci 1+1, což umožňuje 

účtování pouze za přesně provolanou délku hovoru. Pro hovory do mobilních sítí je 

ideální instalovat tzv. GSM brána, což umožňuje telefonovat ze společnosti za nižší 

ceny na mobilní telefony. Vzhledem k velikosti společnosti, její provolávce a významu 

na trhu, má podmínky odlišné a výhodnější než je uvedeno ve výše prezentované 

tabulce. 

 

 Po důkladném prozkoumání jednotlivých poskytovatelů a hlavně nabízených 

služeb jsem zvolil VoIP konektivitu od společnosti Telecom Austria pod názvem 

Telefonet Volný. A to i z důvodu případného poskytnutí kvalitní a hlavně zabezpečené 

konektivity, na které si poskytovatel VoIP hlídá prioritizaci hlasových služeb.  

 

 Oproti klasickému volání přes současného poskytovatele má navrhované řešení 

další výhodu a tou je podstatné snížení minimální provolávky. Současnému 

poskytovateli platí spolenčost Internet Trading měsíční minimální provolávku 19.000,- 
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Kč v Praze a 2.000,- Kč v Brně. Celkem je měsíční současná cena minimální ceny za 

telefonní hovory v obou lokalitách je 21.000,- Kč a ta určitě není využita a tím se 

společnosti reálně navyšuje tarif asi na dvojnásobek. U nového poskytovatele VoIP 

konektivity je navržen minimální  paušál za volání na 10.000,- Kč, což je v současné 

době i cena hovorného (viz tabulka 4 v bodu 5.4.1 Porovnání cen hovorů stávajícího a 

nového poskytovatele). 

 

5.4.1 Porovnání cen hovorů stávajícího a nového poskytovatele 

 

 U obou poskytovatelů – současného i nově navrhovaného, je tarif skoro totožný. 

Hlavní rozdíl je v tarifikaci. U současného poskytovatele je tarifikace pro společnost 

INTERNET TRADING postavena dost nevýhodně. Tato je nastavena na 120 + 60, což 

znamená, že se počítají celé první 2 minuty a následně se tarif odvíjí po minutách. U 

navrhovaného poskytovatele je tarifikace sekundová již od první vteřiny, tzn. 1 + 1. 

Vzhledem k tomu, že stěžejní část volání se uskutečňuje v call centru, můžeme ze 

základních průzkumů říct, jak dlouhé hovory jsou. Toto je zakalkulováno v níže 

uvedené tabulce cenové kalkulace volání. 

 

 Při zprovoznění VoIP volání nebude zapotřebí aktivovat nebo přenášet všechna 

současná telefonní čísla. Protože se jedná o odchozí hovory, odhaduji potřebu nově 

zřízených odchozích telefonních čísel na 8. V případě aktuálního nedostatku linek pro 

odchozí hovory bude možnost využití stávajících ISDN linek.  
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Tabulka 4 – cenová kalkulace a současného volání a VoIP řešení 

 

5.5 Organizační začlenění – garance a záruky 

 
  Celá dodávka je řešena formou na klíč, tzn. že celé řešení včetně následných 

garancí je zajištěno dodavatelem. Společnost Joyce poskytuje standardně na veškeré 

dodané zboží záruku 2 roky. Ke standardním zárukám je možno pro zajištění správného 

chodu společnosti Internet Trading dokoupit tzv. balíčky služeb, které zajišťují 

přednostní a nadstandardní služby a garance. Společnost Joyce také zaškolí 

administrátory zákazníka, aby si mohl uživatelské nastavení a úpravy vykonávat sám. 

 
 

5.6 Časový plán realizace 

 
 Harmonogram implementace je potřeba optimálně dodržet. V první části je 

nezbytné se dohodnout s novým operátorem, ke kterému termínu bude poskytnut blok 

čísel a garantovaná konektivita. V následujícím kroku je pak příprava a implementace 

VoIP systém včetně integrace s CRM systémem, dodávka koncových zařízení (IP 

Současný stav Tarifikace Volání v min Cena volání cena za min Poznámka
Místní volání pevná linky 120+60 4 725 3 260,25 Kč 0,69 Kč 85% hovorů je do 2 min a 6% do 3 min

Dálkové volání pevné linky 60+30 2 656 1 832,64 Kč 0,69 Kč 88% hovorů je do 2 min a 5% do 3 min

Mobilní sítě 60+30 1 950 6 805,50 Kč 3,49 Kč 70% hovorů je do 1 min a 10% do 1,5 min

11 898,39 Kč

Nabídka volání VoIP p řes Volný

Pokud je 50% hovorů "místní volání na pevné linky" do 1 min, tak se zkrátí čas volání na cca 3 300
Pokud je 50% hovorů "dálkové volání na pevné linky" do 1 min, tak se zkrátí čas volání na cca 1 660
Pokud je 50% hovorů "Mobilní volání" do 1 min, tak se zkrátí celkový čas volání na cca 1 640

Volání Volný Tarifikace Volání v min Cena volání cena za min
Místní volání pevná linky 1+1 3300 2277,0 0,69
Dálkové volání pevné linky 1+1 1660 1145,4 0,69
Volání v rámci sítě Volný 0 0 0,00
Mobilní sítě 1+1 1640 5723,6 3,49

9 146,00 Kč

Předpokládaný stav při plně obsazeném Call centru
Původní stav volání 11 898,39 Kč 59 491,95 Kč
Volání p řes Volný 9 146,00 Kč 45 730,00 Kč
Procentuální úspora 23,13% 23,13%
Finanční úspora 2 752,39 Kč 13 761,95 Kč

Současný stav volání p řes pevnou linku operátor Newtel (vytvo řeno podle aktuálního stavu volání za m ěsíc 09/2008 
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telefonů). Po tomto kroku je již možno VoIP systém plnohodnotně využívat. 

V posledním kroku se pak napojí část videokonferenční.  

 

 Celá implementace se plánuje na měsíc květen 2009. Přesný termín ještě bude 

upřesněn podle rozvrhu call centra tak, aby nebyl narušen jeho chod při probíhající 

kampani.  

 

 Implementaci lze rozložit do 2 kroků. První je implementace VoIP řešení a ve 

druhém kroku pak rozšíření o videokonferenční část. Integrace s dalšími firemními 

aplikacemi doporučuje dodavatel řešit zároveň s implementací VoIP řešení. Jednotlivé 

fáze pak cenově korespondují s náklady, které jsou uvedeny v bodu 5.7 Ekonomické 

zhodnocení. 

 

5.7 Ekonomické zhodnocení 

 

 Případná realizace navrhovaného řešení má jak finanční, tak i organizační přínos 

na úsporu času zaměstnanců a peněz společnosti.  

 

Náklady: 

1. VoIP řešení (viz. bod  5.3)   336.128,- Kč 

2. Videokonferenční systém (bod 5.3.1)  323.600,- Kč 

3. Implementace (kalkulována jen základní cena, zbylá část bude fakturována podle 

skutečně odvedené práce)     15.000,- Kč 

Cena navrženého řešení   674.728,- Kč 

 

Měsíční úspory (počítáno s cílovým stavem zaměstnanců): 

1. VoIP volání       13.762,- Kč 

2. Videokonference (nahrazení porad)   69.000,- Kč 

Celková měsíční úspora     82.762,- Kč 

 

 Zavedení IP telefonie do společnosti znamená značnou finanční úsporu nákladů 

na hovory z pevných linek ve společnosti. Zavedení této technologie hovorů s sebou 
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přináší i náklady, které se budou pohybovat do přepokládané výše 674.728,- Kč (včetně 

základní ceny za implementaci). Tato suma v sobě zahrnuje náklady jak za komplexní 

VoIP řešení, tak i rozšíření LAN sítě o management switche, řešení videokonferencí a 

aktivaci telefonních čísel. Jelikož cena implementace není možní přesně určit, lze jen 

odhadnout její výši. 

  

 Z výše uvedeného porovnání nákladů a úspor vyplývá, že návratnost je přibližně 

8 měsíců od implementace řešení. Při 100% využívání IP telefonie je průměrná roční 

úspora 993.144,- Kč. Ta může být i vyšší a to díky snížením měsíčních paušálů a 

minimálního hovorného na 10.000,- Kč měsíčně.  

  

 Další úspora je nyní problematicky vyčíslitelná, ale v celkovém pohledu 

měřitelná. Jedná se o komfortnější práci s celým systémem, kdy je provázáno VoIP 

řešení s nahrávacím zařízením a i s CRM aplikací. Lze říct, že operátoři dokáží lépe 

využít úspory času, který vznikne propojením jednotlivých aplikací. Podle již 

implementovaných obdobných řešení lze orientačně říct, že u callcentra nasazení a 

propojení VoIP systémů ušetří přibližně 3 % času. Při pracovní době 8 hodin je to 

přibližně 15 minut jednoho operátora. Při 20ti pracovních dnech v měsíci se jedná 5 

hodin, během kterých může realizovat další obchodní případy.   

 

 Celkově lze říct, že nasazení VoIP systému a jeho integrace do stávající firemní 

struktury má značné přímé úspory – cca 1 mil. Kč ročně, ale i vedlejší kladné 

zhodnocení a to formou zvýšení efektivity práce zaměstnanců, možnost lepšího 

sledování provedených hovorů a hlavně možný nárůst případných obchodních případů. 
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6 Zhodnocení a závěr 

 

 Cílem této diplomové práce bylo analyzovat stav telefonní sítě ve společnosti 

INTERNET TRADING s.r.o., navrhnout řešení pro zavedení VoIP telefonii ve firmě a 

prozkoumat ekonomickou výhodnost tohoto řešení. Tuto problematiku jsem rozebral 

v kapitole 5. Z této kapitoly lze usoudit, že řešení postavené na VoIP technologii 

znamená pro společnost INTERNET TRADING s.r.o. velké finanční úspory na 

telefonování z pevných telefonních linek, zefektivnění práce zaměstnanců při využívání 

IP telefonie s provázáním na CRM systém i další úspory v oblasti pořádání porad a to 

pomocí videokonferencí.   

 

 V případě nasazení pouze částečného řešení, a to jen VoIP systému, se sice 

náklady sníží, ale návratnost se prodlouží. Ale i v tomto případě je zaručena vyšší 

efektivita práce zaměstnanců a to provázáním na CRM systém. Z celkového pohledu na 

navrhované řešení je pro společnost INTERNET TRADING s.r.o. výhodnější nasadit 

kompletní navrhované řešení i s částí videokonferencí. 

 

 VOIP je nestárnoucí technologie, která bude fungovat i v budoucnu. Tento trend 

lze sledovat již nyní, kdy velcí operátoři, jako například Telefonica O2, chystají vlastní 

VoIP služby. Do budoucna je možné IP telefonních přístrojů vyměnit za nové s novými 

funkcemi, zaručuje to kompatibilita zařízení. 

 

 Jelikož společnost INTERNET TRADING s.r.o. se profiluje jako mediální 

poradce pro internetovou propagaci, mohu zodpovědně říct, že se použité technologie 

budou dále rozvíjet pro co nejefektivnější využívání i v budoucnu. 
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8.5 Seznam použitých zkratek 

 
atd.      a tak dále 

BRI  Basic Rate Interface 

CDR   Call Detail Record 

CRM   Customer Relationship Management 

LAN   Local Area Network  

MAN   Metropolitan Area Network 

PoE   Power of Ethernet 

PRI   Primary Rate Interface 

s.r.o.                společnost s ručením omezeným 

QoS  Quality of service 

TCP/IP  Transmission Control Protocol over Internet Protocol 

tzv.       takzvaně  

VoIP   Voice Over Internet Protocol 

WAN   Wide Area Network  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

Příloha 1 - Datasheet_WELL_SIP-T28P-CJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

Příloha 2 - Datasheet_WELL_YV2-CJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

Příloha 3 - Datasheet_WELL_3130IF 

 

 

 


