
Případová studie
Díky nasazení nového řešení innovaphone PBX může
Energetický regulační úřad (ERÚ) snížit telefonní 
náklady a profitovat z využití moderních UC aplikací.

Řešení innovaphone nabízí možnost
postupné migrace ze starého systému
na novou technologii.
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Energetický regulační úřad (ERÚ) byl založen v roce

2001 v Jihlavě a v současné době má další dislokovaná

pracoviště v Praze a Ostravě. Energetický regulační

úřad je správní úřad, který je odpovědný za všechny 

záležitostí týkající se regulace v oblasti energetiky. V

současné době má úřad přibližně 200 zaměstnanců,

kteří pracují v sedmi různých odděleních. Zastaralý

komunikační systém byl modernizován a nahrazen

zařízením innovaphone PBX, což vedlo ke značnému

snížení nákladů na hovorné.

Počáteční stav v ERU odpovídal standardní situaci. Zasta-

ralý telefonní systém už nezvládal současné požadavky

kladené na high-end pracovní komunikaci. Telefonní

ústředny byly zastaralé, náhradní díly už nebyly k dispozici.

Kromě toho, bylo velmi složité sehnat adekvátní servis.

Zkrátka bylo nutné vyměnit starý systém za nový. Důležitým

požadavkem bylo výrazné snížení telefonních nákladů a

zlepšení interní komunikace, jako i komunikace z domácích

kanceláří na pracoviště úřadu.

Proto byl vypracován seznam požadavků, který obsahoval:

:: zavedení nových technologií

:: finanční úsporu: volání zdarma mezi pobočkami

:: integrace s MS LYNC2010

:: jednotná správa uživatelů

:: integrace mobilních zařízení

Konečné rozhodnutí padlo ve prospěch německého výrobce

innovaphone, protože jeho řešení splňovalo rozhodující 

požadavky úřadu na jednoduchou implementaci MS Lync do

ústředny innovaphone PBX a dále pak řešení společnosti 

innovaphone umožňovalo realizaci postupné migrace ze

starého systému na novou technologii. Nové uživatele lze

přidávat v podstatě okamžitě. Administrace innovaphone

PBX je také velmi jednoduchá bez nutnosti instalace speci-

álního software na počítač. A konečně veškeré funkce zvlád-

ne malé zařízení s nízkou spotřebou energie.

Implementace a finální architektura

Během implementačního procesu bylo naprosto nezbytné

zajištit interoperabilitu se stávajícími systémy Bosch PBX

a analogovými GSM bránami. Kromě toho musel být

během instalace nové PBX zachován faxový provoz a

Zastaralý telefonní systém byl nahrazen moderním 
high-end komunikačním řešením

Uživatel

Energetický regulační úřad (ERÚ), Česká republika

správní úřad, který je odpovědný za všechny záleži-

tostí týkající se regulace v oblasti energetiky

úřad má přibližně 200 zaměstnanců, kteří pracují v 

7 odděleních
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Centrála ERU sídlí v Jihlavě



také provoz videokonferenčního systému Polycom. Z

těchto důvodu byla nová ústředna innovaphone PBX, 

základem které byla VoIP brána IP6010, umístěna před

stávající PBX tak, aby vše fungovalo i v průběhu instalace. 

Současně byl systém rozšířen o VoIP bránu IP800 zaji-

štující 4 linky ISDN a dále analogový adaptér IP24 posky-

tující analogové porty pro připojení faxů a bezpečnostních

zařízení.  Systém zároveň zajišťuje propojení MS Lync2010

s ISDN30 prostřednictvím IP trunku. Aby veškerá interní

volání byla bezplatná, musela být původní analogová

zařízení nahrazena novým systémem podporující IP pro-

tokol. Plné mobility všech zaměstnanců ERU bylo dosaže-

no realizací VPN mezi všemi pevnými a mobilními čísly.

Díky detailnímu plánování před zahájením samotné insta-

lace proběhla migrace na nové technologie naprosto bez

problémů. Kompletní modernizace firemní infrastruktury

byla dokončena během tři měsíců. 

V současné době jsou kromě centrály úřadu zapojeny do

nového systému další tři pobočky v České republice. Tyto

pobočky používají moderní řešení IP telefonii za účelem

efektivní komunikace jak s úřady, tak i s občany. Síťové

řešení a spolupráce s MS Lync poskytuje efektivní nástroje

pro plánování schůzek, přenos videa, záznam hlasové 

komunikace, nástroje pro zasílání zpráv, textových zpráv

nebo jakékoliv jiné Unified Communications aplikace.

Vstupy do kanceláří ERU jsou vybaveny video komuniká-

tory, což znamená, že zaměstnanec vidí návštěvníka na

monitoru svého počítače a může aktivovat otevření dveří.

ERU používá  software firmy ATECO pro podrobný přehled

o telefonních výdajích a který současně umožňuje detailní

vyhodnocení příchozího a odchozího telefonního provozu. 

Integrace mobilních telefonů do innovaphone PBX byla

realizována pomoci GSM bran a také prostřednictvím VPN

síťě. Toto propojení umožňuje dvojí vyzvánění jak na

pevnou linku zaměstnance, tak na jeho mobilní telefon.

Zaměstannec je tak dostupný na svém telefonním čísle 

v kanceláři i mimo ní. Plná integrace Active Directory 

Services zajišťuje synchronizaci telefonních adresářů a

umožnuje uživatelům přístup k Active Directory z jejích

počítačů a také z jejich mobilních přístrojů. V důsledku

toho došlo ke zlepšení komunikačních dovedností a výraz-

nému zvýšení efektivity práce zaměstnanců. 

Výhody nového systému

Zaměstnanci ERU jsou s novým systémem velmi spoko-

jení. Kvalita zvuku je vynikající a ovládání nových telefonů

snadné. Správa a údržba je v porovnání se starým systé-

mem jednodušší. Ústřednu innovaphone PBX lze admini-

strovat centrálně, což šetří spoustu času a peněz. Přesto,

nejvýznamnější úspory bylo dosaženo tím, že všechny

vnitřní hovory jsou nyní zadarmo. 
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innovaphone VoIP brána IP6010

Úkol

v průběhu instalačního procesu měla být zachována

interoperabilita

integrace faxového řešení, bezpečnostního zařízení

a mobilních telefonů

integrace poboček 

Řešení

Brána IP6010 jako innovaphone PBX umožňující

centrální správu, VoIP brána IP800, adaptér IP24

Síťové řešení, video, záznam hlasové komunikace,

další UC aplikace a spolupráce s MS Lync

Plná integrace Active Directory Services

Významné šetření nákladů, veškeré interní telefonní

hovory jsou zcela zdarma
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Osoba, zodpovědná za tento projekt IP telefonie říká:

„Toto nové řešení pro nás znamená kvalitativní skok“. 

Zeptali jsme se také na budoucí plány týkající se řešení IP

telefonie. Odpovědí bylo, že ke změnám dojde pouze v

případě dalšího zvýšení počtu zaměstnanců úřadu.


