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Konwergencja us∏ug
transmisji danych i g∏osu
w ramach jednej sieci
teleinformatycznej, dzi´ki
telefonii IP, umo˝liwia
zintegrowanie us∏ug
telefonicznych z sieciowymi
us∏ugami katalogowymi,
pocztà elektronicznà,
CRM i ERP.
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Ko r p o r a c y j n a

telefonia IP

Mimo rozwoju ró˝nych innych metod komunikacji interpersonalnej,
najskuteczniejszà pozostaje wcià˝ komunikacja werbalna. Dlatego narz´dzia umo˝liwiajàce sprawne jej funkcjonowanie stanowià wyjàtkowo istotny element strategicznych zasobów ka˝dej organizacji. Potrzeby zdalnej
komunikacji g∏osowej zaspokajane sà przez ró˝nego rodzaju p∏atne us∏ugi
telefonii, Êwiadczone bàdê przez wyspecjalizowanych us∏ugodawców publicznych – operatorzy telekomunikacyjni, bàdê prywatne systemy telefoniczne – zaspokajajàce potrzeby lokalnej komunikacji wewnàtrz organizacji, zwykle ograniczone zasi´giem do jej siedziby. Dzi´ki po∏àczeniu z systemami publicznych dostawców telefonii, prywatne systemy telefoniczne
umo˝liwiajà tak˝e ich u˝ytkownikom komunikacj´ z innymi u˝ytkowni>
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kami systemów publicznych dostawców telefonii.

Podstawowà ró˝nicà mi´dzy systemami telefonii publicznej i prywatnej (poza zasi´giem dzia∏ania)
sà koszty u˝ytkowania. Koszt u˝ytkowania us∏ug operatora publicznego do zapewnienia lokalnej komunikacji wewn´trznej organizacji jest nieporównywalnie wi´kszy od inwestycji w prywatny system telefoniczny, którego wewn´trzne u˝ytkowanie nie wià˝e
si´ z op∏atami. Inwestycje w tradycyjne prywatne systemy telefoniczne wià˝à si´ z zakupem urzàdzeƒ komutujàcych po∏àczenia – centrale telefoniczne PBX (Private Branch Exchange), odpowiednie aparaty telefoniczne dla u˝ytkowników oraz infrastruktur´ okablowania telefonicznego, a przy wi´kszych systemach cz´sto
dodatkowo z nak∏adami w specjalistycznà wiedz´,
s∏u˝àcà zarzàdzaniu systemem oraz us∏ugi utrzymania systemu.
Oprócz telefonii, innymi

strategicznymi
systemami komunikacyjnymi wspó∏czesnej organizacji sà tak˝e komputerowe sieci informatyczne. Ze wzgl´du
na Êwiadczone przez nie us∏ugi wymiany, akwizycji, przetwarzania i przechowywania gigantycznych iloÊci danych,
nak∏ady na elementy s∏u˝àce do ich budowy sà zwykle du˝o wy˝sze ni˝ na systemy telefonii wewn´trznej, w∏àczajàc w to inwestycje w systemy okablowania niezb´dne do
zapewnienia po∏àczeƒ pomi´dzy urzàdzeniami sieci komputerowej. Sposobem na zmniejszenie

inwestycji w systemy telefonii oraz
sieci komputerowych jest konwergencja us∏ug, jakie Êwiadczà te
systemy oddzielnie w ramach jednego systemu teleinformatycznego. Konwergencja nabiera dodatkowego znaczenia dla organizacji o strukturze wielooddzia∏owej. W takim przypadku komputerowa sieç rozleg∏a WAN, ∏àczàca oddzia∏y organizacji, mo˝e zostaç wykorzystana
tak˝e do komunikacji g∏osowej mi´dzy u˝ytkownikami w ró˝nych oddzia∏ach. To umo˝liwia uzyskanie dodatkowych oszcz´dnoÊci w op∏atach za po∏àczenia telefoniczne.
W konwergentnych sieciach teleinformatycznych us∏ugi komunikacji g∏osowej zapewniane sà przez systemy
telefonii komputerowej. Dzi´ki opracowanym licznym
publicznym standardom, najszersze zastosowanie znaj-

dujà systemy telefonii komputerowej wykorzystujàce
do transmisji g∏osu protokó∏ IP – zwane systemami telefonii IP. W ramach ka˝dego systemu telefonii IP wyró˝nia si´ podstawowe elementy sk∏adkowe, takie jak:
centralna aplikacja zarzàdzajàca zestawianiem po∏àczeƒ
(Soft Switch), terminale telefoniczne u˝ytkowników (telefony IP) oraz bramy g∏osowe (Gateway) – urzàdzenia
s∏u˝àce do ∏àczenia lokalnego systemu telefonii IP z innymi systemami telefonii zarówno tradycyjnej, jak i telefonii IP (np. w oddzia∏ach). Terminale telefoniczne
oraz bramy g∏osowe przetwarzajà analogowy g∏os na
postaç cyfrowà z wykorzystaniem ró˝nego rodzaju kodeków (codec – coder-decoder), umo˝liwiajàc jego dalszà transmisj´ poprzez sieci komputerowe w postaci pakietów danych.
Baz´ do budowy systemu telefonii IP stanowià urzàdzenia, z których zbudowana jest sieç komputerowa. Muszà one zapewniaç kontrol´ i klasyfikacj´ transmitowanych danych (Class of Service, Quality of Service), tak aby
zagwarantowaç odpowiednie pasmo oraz mo˝liwie najwy˝szy priorytet dla strumieni pakietów zawierajàcych
dane g∏osowe, zapewniajàc mo˝liwie niskie i sta∏e
w czasie opóênienie transmisji.
Konwergencja us∏ug transmisji danych i g∏osu w ramach
jednej sieci teleinformatycznej, dzi´ki systemowi telefonii IP, umo˝liwia zintegrowanie us∏ug telefonicznych
z us∏ugami typowymi dla sieci komputerowych, takimi
jak sieciowe us∏ugi katalogowe (directory services), poczta
elektroniczna, intranetowe us∏ugi informacyjne oraz integracj´ z systemami CRM tudzie˝ ERP. Systemy zabezpieczeƒ stosowane do ochrony sieci komputerowych mogà równie˝ chroniç systemy telefonii IP. Konwergencja
umo˝liwia nie tylko redukcj´ kosztów utrzymania infrastruktury, ale pozwala na efektywniejsze wykorzystanie
zasobów sieci komputerowych, dostarczajàc nowych wydajniejszych narz´dzi komunikacyjnych, np. zintegrowane telekonferencja/wideokonferencja i wspó∏dzielenie
dokumentów. Usprawnia zarzàdzanie zasobami informacyjnymi wewnàtrz organizacji oraz umo˝liwia zwi´kszenie kontroli ich wykorzystywania.

Istotny element konwergentnego
rozwiàzania komunikacyjnego stanowià tzw. aplikacje „g∏osowe”,
rozszerzajàce Êrodowisko telefonii
IP opartej o SoftSwitch o dodat-
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kowe zaawansowane funkcje, takie Model wielu lokalizacji z rozprojak: mobilny numer telefoniczny, konferencje g∏osowe szonym zarzàdzaniem zestawiaz wieloma uczestnikami, zunifikowana komunikacja, niem i kontrolà po∏àczeƒ ma zaus∏ugi webowe dla telefonicznych terminali IP, wirtu- stosowanie dla rozwiàzaƒ z wieloalna automatyczna sekretarka, system call/contact center, ma du˝ymi oddzia∏ami, wymagainteraktywna obs∏uga g∏osowa.
jàcymi lokalnej obs∏ugi du˝ej iloÊci telefonów IP i korzystania
Model pojedynczej lokalizacji stosowany jest dla wdro- z telefonicznej komunikacji mi´˝eƒ, gdzie ca∏oÊç komunikacji telefonii IP odbywa si´ dzyoddzia∏owej. W ka˝dym z oddzia∏ów
w ramach jednej sieci lokalnej ewentualnie metropolitalnej, ale bez komunikacji voice over IP poprzez ∏àcza
WAN. Po∏àczenia wychodzàce poza sieç lokalnà/metropolitalnà wykorzystujà ∏àcza do publicznych operatorów telekomunikacyjnych (PSTN) obs∏ugiwane przez
bramy g∏osowe.

dzia∏a niezale˝ny system zarzàdzajàcy lokalnie zestawianiem i kontrolà po∏àczeƒ – SoftSwitch – z komunikacjà, z systemami w pozosta∏ych lokalizacjach za pomocà bram g∏osowych poprzez ∏àcza sieci WAN. Model
ten ∏àczy zalety konwergencji jak dla modelu jednolokalizacyjnego, z dodatkowym wykorzystaniem sieci rozleg∏ej do prowadzenia komunikacji mi´dzy oddzia∏owej
bez ponoszenia kosztów rozmów telefonicznych przez
operatorów PSTN. Podobnie jak w modelu wielu lokalizacji z centralnym systemem SoftSwitch, ma zastosowanie metoda zmniejszania kosztów po∏àczeƒ telefonicznych dzi´ki toll-bypass.

Zastosowanie konwergentnego rozwiàzania realizujàcego powy˝szy model umo˝liwia redukcj´ kosztów budowy oddzielnej infrastruktury na potrzeby tradycyjnego systemu telefonii wewn´trznej. Przy lokalizacjach
tworzàcych struktury kampusowe takie oszcz´dnoÊci
mogà byç ju˝ znaczne. W celu zwi´kszenia bezpieczeƒstwa systemu, poszczególne serwery klastra SoftSwitch
mogà znaleêç si´ w ró˝nych segmentach sieci.

Systemy korporacyjnej telefonii, korzystajàce z rozwiàzaƒ konwergentnej komunikacji, umo˝liwiajà tworzenie bezpiecznych i efektywnych narz´dzi komunikacyjnych, oferujàcych szerszà gam´ us∏ug oraz ∏atwiejsze
i ekonomiczniejsze metody rozwoju w porównaniu do
tradycyjnych systemów telefonicznych. Istotnà zaletà
systemów telefonii IP jest zmniejszenie nak∏adów na infrastruktur´ oraz silna integracja z korporacyjnymi systemami informatycznymi. Zapewnia to u˝ytkownikom
takich systemów ∏atwiejszy dost´p do kluczowych zasobów informacyjnych organizacji oraz u∏atwia komunikacj´ zarówno wewn´trznà jak i z klientami. Dodatkowo oferuje obni˝enie kosztów zwiàzanych z komunikacjà g∏osowà.

Model wielu lokalizacji z centralnym zarzàdzaniem zestawianiem i kontrolà po∏àczeƒ stosowany dla sieci korporacyjnych o strukturze gwiazdowej – jedna du˝a lokalizacja centralna oraz wiele ma∏ych lokalizacji oddzia∏owych do∏àczonych do centrali za pomocà ∏àczy sieci
WAN. Umiejscowiony centralnie system SoftSwitch obs∏uguje zarówno rozwiàzanie telefonii IP w ramach sieci
lokalnej, w centrali oraz poprzez ∏àcza WAN w oddzia∏ach. Konwergencja sieci danych i g∏osu

dzi´ki wykorzystaniu infrastruktury ∏àczy WAN do
transmisji g∏osu redukcj´ kosztów rozmów telefonicznych
pomi´dzy wszystkimi oddzia∏ami. Ma to szczególne znaczenie dla ograniczenia kosztów rozmów mi´dzynarodowych w przypadku, gdy oddzia∏y znajdujà si´ w ró˝nych
krajach. Kolejnà zaletà jest scentralizowanie planu numeracyjnego dla ca∏ej organizacji. Przy wdro˝eniu funkcji mobilnego numeru, u˝ytkownicy przemieszczajàcy si´
pomi´dzy oddzia∏ami zachowaç mogà ten sam numer telefonu i te same uprawnienia.

Fot. Mike Gieson

w realizowana w takim modelu umo˝liwia oprócz redukcji kosztów infrastruktury w centrali równie˝ redukcj´
takich kosztów w oddzia∏ach. Dodatkowo
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