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Efektywny system komunikacyjny stanowi podstawę 
prawidłowego funkcjonowania firmy i jest jednym z najważ-
niejszych elementów, które odpowiedzialne są za przepływ in-
formacji, a także kontakt z klientami i partnerami biznesowymi. 
Przerwa w komunikacji może mieć zatem duży wpływ na wyniki 
ekonomiczne przedsiębiorstwa. Nawet jeśli awaria dotyczy tyl-
ko części komunikacji (takich jak konsola operatora lub inte- 
gracja z systemem CRM), ma to ogromny wpływ na efektywność 
i wydajność pracowników oraz skuteczność ich pracy. 

Dlatego przy wyborze systemu i opracowaniu jego koncepcji 
należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

■  Czy w razie awarii systemu, komponenty o znaczeniu krytycz-
nym zagrażają kluczowym procesom w firmie?

■  Jakie przerwy w pracy z powodu awarii systemu są ewentual-
nie do zaakceptowania?

■ Jakie rodzaje ryzyka należy wziąć pod uwagę?
       o usterki techniczne
       o zdarzenia losowe (powódź, pożar) 
        o  zakłócenia związane z łącznością i z siecią publiczną
 -  uszkodzenia spowodowane działaniami mecha-

nicznymi  na terenie firmy lub poza nim (koparka 
uszkadzająca kabel, piorun)

 -  zewnętrzne usługi komunikacyjne (łącze do sieci pu-
blicznej, rozwiązania w chmurze)

■ Koncepcje systemu awaryjnego i wymagane zasoby
       o  Czy dostępny jest dyżur pod telefonem, który w razie 

awarii może zareagować?  
       o Czy wszystkie procesy odbywają się automatycznie?
       o  Jaki przedział czasowy przewidziany jest dla planu awa-

ryjnego (SLA)?

■  Jakie koncepcje redundancji oferują producenci i integratorzy?
■  Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie redundancji? 

„Redundancja (łac. redundantia - nadmiarowy, do-
datkowy, zapasowy, zbyteczny) to dodatkowe sys-
temy techniczne, równoważne lub porównywalne z 
istniejącymi zasobami, które w przypadku normalnego 
funkcjonowania całego systemu nie są potrzebne do 
jego bezproblemowej pracy. [...]  W inżynierii dodat-
kowe zasoby służą zmniejszeniu prawdopodobieństwa 
załamania pracy całego systemu, zabezpieczeniu in-
formacji na wypadek awarii oraz poprawy rzeczywistej 
wydajności systemu [...]. Redundancja ma zastosowanie 
głównie w przypadku bardzo ważnych [...]  dla danego 
systemu informacji. (Źródło: Wikipedia) 
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Które komponenty mają 
w systemie znaczenie krytyczne?

Szczególnie ważnym punktem podczas wyboru sys-
temu komunikacyjnego jest zapewnienie komuni-
kacji w czasie rzeczywistym. Gwarancja dostępności 
i osiągalności telefonicznej pracowników stała się 
w ten sposób jednym z najważniejszych wymagań 
w stosunku do systemu komunikacyjnego.
 
W przeciwieństwie do mediów asynchronicz-
nych, takich jak poczta e-mail lub faks, w których 
opóźnienie lub zakłócenia w transmisji danych 
mogą być kompensowane i ledwo zauważalne 
przez odbiorcę, komunikacja w czasie rzeczy-
wistym (audio, wideo) jest bardzo wymagająca,  
a błędy są natychmiast słyszalne lub widoczne.

Jeśli firma jest przez jakiś czas niedostępna te-
lefonicznie, należy liczyć się z  niezadowole-
niem klientów. Awaria systemu komunikacji  ma 
bezpośredni wpływ na reputację i sukces firmy,  
a w sytuacjach awaryjnych brak komunikacji może 
nawet zagrażać życiu.

Każde rozwiązanie komunikacyjne składa się z kom-
ponentów o różnym znaczeniu i funkcji. Przełączanie 
rozmów jest w przedsiębiorstwie niezastąpione, 
jednak nadal możliwe, jeśli pomoc w wybieraniu 
numeru przez CTI jest chwilowo niedostępna.  
W większości rozwiązań komunikacyjnych moduły 
takie jak np. serwer faksów, CTI, call center, biling, 
znajdują się na różnych serwerach, które z kolei 
oparte są często na różnych systemach operacyj-
nych i mają różną architekturę. Niektóre z tych 
usług zarządzane są centralnie, inne są zdecen-

tralizowane, ale bez połączenia z administracją 
centralną. Mówiąc prościej: im bardziej heteroge-
niczne są serwery jednego rozwiązania, tym bar-
dziej złożony jest scenariusz redundancji.

W tym zakresie niezbędna jest ocena usług 
obowiązkowych oraz wyszczególnienie tych, które 
w pewnych okolicznościach tymczasowo nie muszą 
być dostępne. Ponadto szczególną uwagę, przede 
wszystkim w architekturze systemów rozproszo-
nych, należy zwrócić na interfejsy do kluczowych 
systemów oferowanych przez firmy trzecie, takich 
jak rozwiązania call center, serwery alarmowe itp.

Wszystko to staje się mniej skomplikowane, jeśli 
jak najwięcej usług lub funkcji działa na tej samej 
platformie, tak jak w przypadku rozwiązań inno-
vaphone. Scenariusz redundancji dla jednej plat-
formy gwarantuje nie tylko zapewnienie podsta-
wowych funkcji operacyjnych, ale także złożonych 
funkcji całego systemu.

 innovaphone PBX oferuje na jednej platformie 
funkcje bramy VoIP do podłączenia się do sieci 
publicznej, kompletne funkcje systemu telefoni-
cznego, a także wszystkie niezbędne komponen-
ty Unified Communications, takie jak informacje  
o  obecności, funkcje CTI, komunikację wideo i Ap-
plication Sharing (współdzielenie aplikacji). Jeśli 
zatem system innovaphone PBX  zaprojektowa-
ny jest w scenariuszu redundantnym, wszystkie te 
funkcje dostępne są również w przypadku awarii.
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Jakie przerwy w pracy 
z powodu awarii systemu są 

ewentualnie do zaakceptowania? 

W przypadku braku redundancji poszczególnych 
komponentów, istnieje niebezpieczeństwo  po-
wstania nieprzewidywalnego przestoju, który po-
trzebny jest do odbudowania systemu i (miejmy 
nadzieję, że tak się stanie) do utworzenia kopii 
zapasowej danych. Jeśli awaria dotyczy kompo-
nentów sprzętowych, czas na ich zakup i dostawę 
odgrywa również bardzo ważną rolę.

Tak zwany „czas przywracania“ określany jest za-
zwyczaj przez integratorów systemów lub dos-
tawców w ramach umów SLA (Service Level Ag-
reements). Ważne jest, aby dokładnie określić, co 
dokładnie obejmuje odbudowanie systemu i kto 
jest odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowej 
i w jakiej formie. 

Nawet w przypadku wdrożenia rozwiązania re-
dundantnego mogą nadal występować  przestoje 
w pracy, w zależności od koncepcji redundancji. 
Na przykład w tak zwanym scenariuszu redun-
dancji zimnej (koncepcja Cold-Standby), nadmia-
rowe komponenty zostaną uruchomione dopiero 

po zauważeniu błędu. Między wykryciem błędu i 
ponownym włączeniem systemu mogą wystąpić 
opóźnienia np. ze względu na konieczność 
ręcznego uruchomienia systemu. 

Czas przestoju może być znacznie skrócony, jeśli 
w scenariuszu redundancji gorącej (koncepcja 
Hot-Standby) oba systemy pracują równolegle,  
a w przypadku wystąpienia błędu nastąpi 
przełączenie z jednego systemu na drugi. Zwykle 
odbywa się to automatycznie. 

Ponieważ platformy innovaphone można 
ze sobą w prosty sposób łączyć, scenariusze 
nadmiarowości w trybie redundancji gorącej są 
łatwe do skonfigurowania. W przypadku awarii 
istniejące połączenia są po prostu rozdzielane, 
aby zapewnić spójność baz danych w sieciach. 
W takim przypadku wszystkie funkcje systemu 
pozostają dostępne, a pracownicy zwykle nie 
zauważają przełączenia z jednego systemu na 
drugi.
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Różne zagrożenia, 
które należy rozważyć

Wady techniczne elementów sprzętowych
W przypadku większości rozwiązań wymaga-
ne są określone komponenty sprzętowe, aby 
skonfigurować system, który będzie poprawnie 
funkcjonował. Może to być konkretny sprzęt, tra-
dycyjne komputery lub systemy serwerowe. Szcze-
gólnie sprzęt z ruchomymi częściami (dyski twarde, 
wentylatory)  podatny jest na uszkodzenia lub jest 
wrażliwy na ciepło np. procesory. Zmniejszenie ilości 
ruchomych części i wyeliminowanie zasilaczy może 
zatem znacznie przyczynić się do niezawodności 
całego systemu.

Poszczególne komponenty można ewentualnie 
powielać tworząc nadmiarowość i w ten sposób 
dodatkowe zabezpieczenie (podwójne zasilacze, 
podwójny procesor). Jeżeli rozpatrywane jest po- 
dwojenie wszystkich komponentów, należy 
rozważyć możliwość zainstalowania systemu redun-
dantnego.

Bramki innovaphone, które stanowią podstawę 
systemu innovaphone PBX, dostępne są już od daw-
na na rynku i mają opinię bardzo wytrzymałego 
sprzętu, ponieważ nie zawierają żadnych ru-
chomych części. Ceny bramek innovaphone  
w połączeniu z elastycznym modelem licencjo-
nowania innovaphone sprawiają, że większość 
klientów posiadając już licencje użytkownika, de-
cyduje się na instalację systemu redundantnego  
z korzystnymi licencjami Standby. 
 
Zdarzenia losowe (powódź, pożar) 
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem w przypad-
ku zdarzeń o charakterze siły wyższej, takich jak 
powódź, pożar i inne jest utworzenie tak zwanej re-
dundancji geograficznej. Termin redundancja geo-

graficzna opisuje fakt utworzenia zduplikowanego 
sprzętu w geograficznie różnych lokalizacjach. Za-
pobiega to przestojom spowodowanym przez zda-
rzenia takie jak powódź, pożar czy  błyskawica. W ta-
kim scenariuszu redundantnym rozłożenie sprzętu 
w różnych częściach budynku zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, może być tak samo skuteczne, 
jak umieszczenie go w różnych oddziałach firmy. 
Pod uwagę należy wziąć oczywiście połączenie sie-
ciowe i połączenia na poziomie technicznym sieci 
komponentów. Tylko w ten sposób użytkownicy 
mogą w przypadku awarii dotrzeć do najbardziej 
odległych komponentów.

Zakłócenia związane z łącznością i z siecią 
publiczną
Na zakłócenia w komunikacji mają często wpływ 
zdarzenia lub usterki, które nie leżą bezpośrednio  
w obszarze odpowiedzialności klienta. Koparka, 
która przez przypadek  przecina linię zasilania może 
powodować tyle samo szkód, co usterka techniczna 
w węźle przełączającym wybranego dostawcy usług. 
Podwójne, przestrzennie oddzielone od siebie linie 
zasilające budynek, odpowiednio zabezpieczone 
linie dostawcy lub nawet strategia dwóch dostaw-
ców, mogą zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo. 
W zależności od dostawcy należy się upewnić, że 
przydzielony blok numerów pozostaje dostępny.

W przypadku infrastruktury sieciowej w firmach 
z wieloma oddziałami, należy już w planie pro-
jektu uwzględnić, w jaki sposób zapewniona 
zostanie dostępność poszczególnych oddziałów 
przedsiębiorstwa, jeżeli awaria dotyczyć będzie cen-
trali głównej. Wariantem, który zapewnia najwyższy 
poziom bezpieczeństwa jest zaplanowanie scena-
riusza master-slave.
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Możliwe jest oczywiście zainstalowanie każdego 
elementu rozwiązania komunikacyjnego w dwóch 
egzemplarzach. Każdy zdaje sobie jednak sprawę, 
że połowa komponentów (a więc elementy nad-
miarowe) jest rzadko używana. W związku z tym 
bardziej ekonomiczna jest realizacja redundan-
cji za pomocą sieci innych równoważnych kom-
ponentów, które są już aktywne w normalnym 

działaniu systemu. Ponadto w przypadku awarii  
i usterek,takich jak opisaliśmy wcześniej, istnie-
je gwarancja, że poszczególne oddziały mogą  
w sposób niezakłócony kontynuować pracę.  
W systemach telefonicznych IP istnieje kilka kon-
cepcji redundancji, które można wdrożyć. Trzy wa-
rianty opisujemy poniżej.

Redundancja w systemach 
master / slave

Wariant 1: 
W siedzibie głównej zainstalowany jest system ko-
munikacji (master) i oddzielne biuro. Oddział ten 
posiada własny systemem komunikacyjny (slave)  
i połączony jest z centralą. Początkowo każdy sys-
tem można zbudować redundantnie. W przypadku 
wystąpienia awarii telefony rejestrują się w syste-
mie nadmiarowym.

siedziba główna 

oddział firmy 

system redundantny 
w obydwu oddziałach 

normalny tryb pracy

system redundantny 

normalny tryb pracy

system redundantny 
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W przeciwieństwie do innych producentów, sys-
tem innovaphone może realizować wszystkie trzy 
scenariusze redundancji. Dzięki koncepcji mas-
ter / slave w sieci innovaphone wszystkie części 
przedsiębiorstwa można wyposażyć w taki sposób, 
aby mogły one działać niezależnie wraz ze wszyst-

kimi funkcjami. Jeżeli poszczególne oddziały 
zostaną wyposażone w oddzielne łącze trunk, za-
pewniona jest również dostępność w przypadku 
połączeń przychodzących i wychodzących. Jest 
to szczególnie ważne w przypadku wykonywania 
połączeń alarmowych.

Wariant 2: 
Zamiast instalowania dodatkowego systemu w sie-
dzibie głównej i oddziale, system centralny można 
skonfigurować jako system redundantny, również 
dla oddziału. Konfiguracja odwrotna jest również 
możliwa. W tym przypadku system w oddziale musi 
być tak zaprojektowany, aby w przypadku awarii 
mógł przejąć również zadania systemu centralnego. 
 

Wariant 3: 
Zakładając, że system w siedzibie głównej obsługuje 
znacznie więcej użytkowników niż poszczególne 
oddziały, rozsądne może być zainstalowanie syste-
mu fizycznej redundancji, co oznacza połączenie obu 
systemów.

siedziba główna 

system redundantny 

normalny tryb pracy

normalny tryb pracy

system redundantny 
w obydwu oddziałach 

oddział firmy 

siedziba główna 

system redundantny 
w obydwu oddziałach 

oddział firmy 

system redundantny 

system redundantny 

normalny tryb pracy

normalny tryb pracy
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Inne koncepcje 
i warianty redundancji

Wymienione powyżej koncepcje redundancji i sce-
nariusze można indywidualnie łączyć i rozszerzać 
w zależności od wymagań. Istnieje jeszcze wiele 
innych opcji, dwie spośród nich opisujemy poniżej.

Wirtualizacja
Środowiska zwirtualizowane  mają tę zaletę, że 
wiele różnych systemów można używać w różnych 
aplikacjach na standardowym sprzęcie EDP. 
Rozwiązania do wirtualizacji (np. VMWare lub 
Hyper-V) zapewniają z kolei własne mechanizmy 
gwarantujące wysoką dostępność i zarządzanie 
różnymi systemami.

Przejście do kolejnej instancji następuje zwykle  
w ciągu kilku sekund. Ważne jest, aby rozwiązania 
wdrażane na platformie wirtualnej obsługiwały 
również odpowiednie mechanizmy wysokiej 
dostępności (High Availability).

Rozwiązania w chmurze
Rozwiązania w chmurze są szczególnie atrakcyj-
ne ze względu na wysoką dostępność i redukcję 
kosztów zarządzania.  Użytkownicy korzystający 
z rozwiązania opartego na chmurze zakładają, że 
renomowani operatorzy platform chmurowych 
podejmują w swoich centrach danych odpowied-
nie środki ostrożności, aby osiągnąć najwyższe 
możliwe bezpieczeństwo w przypadku awarii. 
Ogólnie rzecz biorąc, środki te są lepsze i wyższej 
jakości niż te, na które poszczególne firmy mogą 
sobie pozwolić, ponieważ niezbędne inwestycje  
w tym celu rozłożone są na większą liczbę klientów 
i użytkowników. W ten sposób wszystkie strony 
mogą korzystać z tych technologii.

Pomimo wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
dostępne są również rozwiązania, dzięki którym 
lokalna redundancja może zapewnić podstawowe 
funkcje, a nawet pełną funkcjonalność. W tym celu 
komponent zarządzający komunikacją lokalną, któ-
ry nawet jeśli połączenie z chmurą zostanie przer-
wane, zarządza publicznym połączeniem. Z drugiej 
strony istnieją dostawcy, którzy korzystają z odwrot-
nego procesu i oferują swoją infrastrukturę chmury 
jako nadmiarowość dla lokalnych instalacji.

innovaphone, jako dostawca platform chmu-
rowych dla różnych dostawców usług, oferuje nie 
tylko rozbudowane funkcje UC dla wszystkich 
użytkowników. Dzięki scenariuszom wyżej opisa-
nym możliwe jest zaspokojenie wszystkich potrzeb 
związanych z bezpieczeństwem klientów - czy to 
przez szczególnie bezpieczny system w chmurze, 
czy też zapewnienie lokalnych bram jako lokalnej 
redundancji. 

Podsumowanie
W dzisiejszych czasach komunikacja w czasie rze-
czywistym jest dla większości przedsiębiorstw 
kluczowym czynnikiem sukcesu.  W zależności 
od zagrożeń, ryzyka,  wyposażenia technicznego  
a także budżetu, istnieje wiele opcji, które sprawiają, 
że system będzie bezpieczny w razie awarii.

System innovaphone sprawdza się codziennie 
u wielu renomowanych klientów, zapewniając 
bezpieczną i niezawodną komunikację – na 
rozsądnych warunkach technicznych i ekonomicz-
nych.
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Listę kontrolną można wykorzystać podczas wyboru i projekto-
wania bezpiecznego systemu komunikacyjnego (lista ta może 
być zmieniona lub uzupełniona zgodnie z potrzebami)

Jakie scenariusze możliwych zagrożeń należy wziąć pod uwagę: 
- ogień / powódź
- zewnętrzne uszkodzenia (np. przewodów)
- przegrzanie
- awaria zasilania -> czas trwania
- usterki techniczne w serwerach lub innych komponentach 

Jakie systemy techniczne / redundantne należy zaplanować:
- zasilanie
 o zasilacz UPS 
 o drugi zasilacz
- pocesor
-  dyski twarde / duplikowanie / automatyczne tworzenie kopii 

zapasowych
- karty sieciowe / przełączniki / router
- redundancja przez wirtualizację (HA / FT)
- duplikacja systemu
 o koncepcja  Hot- / Cold Standby
 o możliwy czas przestoju / przełączania
 o  co dokładnie dzieje się w przypadku aktywnej redun-

dancji?

Które usługi komunikacyjne powinny być zawsze dostępne lub 
zabezpieczone (kopia zapasowa):
-  podstawowa telefonia wewnętrzna / połączenia przychodzące / 

  wychodzące
- połączenia alarmowe  
- konsola operatora      
- call center / contact center / infolinia    
 o usługi telefoniczne  / czat / e-mail   
- CTI / wybieranie numeru
- komunikacja z wideo
- Application sharing – udostępnianie aplikacji 
- CRM
- ERP
- system zgłoszeń problemów / systemy alarmowe
- inne

W jaki sposób odbywa się monitorowanie komponentów:
- monitorowanie sieci
- alarmy
- protokół SNMP
- powiadomienie o alarmie / zdarzeniu
- rejestrowanie zmian w konfiguracji

Lista kontrolna 
stabilny i bezpieczny 
system komunikacyjny
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INNOVAPHONE
To od zawsze „Pure IP Communications made in 
Germany“.

Firma innovaphone AG istnieje od 1997 roku i od 
tego czasu specjalizuje się w rozwoju i produkcji sy-
stemów komunikacyjnych pure IP (czyste IP). Lata 
doświadczeń oraz intensywna praca inżynierów in-
novaphone sprawiły, że system innovaphone PBX 
to wyjątkowe i przemyślane rozwiązanie dla tele-
fonii IP oraz Unified Communications – dostępne 
również w chmurze. 

Firma zarządzana przez właścicieli, należy do 
średniej klasy przedsiębiorstw technologicznych.

Firma jest w 100 % samofinansująca się. Udziałowcy 
firmy innovaphone AG tworzą jednocześnie zespół 
zarządzający. Taka właśnie struktura administracyj-
na trwale ukształtowała profil innovaphone jako 
międzynarodowego i niezależnego przedsiębior-
stwa, które zyskało miano wiarygodnego partnera 
na rynku europejskim.
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