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Protokół internetowy (IP ang. Internet Protocol ) to protokół 
do komunikacji sieciowej. Od ponad dziesięciu lat różne usługi, 
takie jak telefonia internetowa, Internet i telewizja, ale także 
zupełnie nowe technologie, jak np. „Smart Home“ (inteligentny 
dom), służące do wymiany danych, łączy ta sama technologia – 
sieć komputerowa, w której dane przekazywane są za pomocą 
protokołu internetowego.

Telefonia IP, która jest nowoczesnym sposobem komunikacji 
głosowej, nie została jeszcze całkowicie przekształcona na 
nowy mechanizm transmisji głosu w postaci pakietowej, tak 
zwaną  sieć Next Generation Network - sieć następnej gene-
racji. W rezultacie przez długi czas działają równolegle dwie 
struktury sieciowe, z czym związane są podwójne koszty utrzy-
mania i konserwacji. „Voice-over-IP“ to technologia służąca do 
przesyłania głosu przez sieć internetową, która wykorzystuje 
protokoły IP. W trakcie rozmowy przez IP głos zostaje zamieni-
ony na wersję cyfrową, następnie poddany jest kompresji i po-
dzielony na pakiety. W związku z całkowitą migracją wszystkich 
kanałów do technologii opartej na transmisji głosu i danych 
w postaci pakietowej tj. 100% konwergencji sieci, mówi się o „All 
IP“. Zunifi kowana nfrastruktura sieciowa przynosi nie tylko znacz-
ne korzyści fi nansowe, ale także zupełnie nowe możliwości 
techniczne, które zostaną wyjaśnione później. 

Dla przedsiębiorstw przejście na All IP wiąże się zwykle z in-
westycjami i znacznym wysiłkiem technicznym, ostatecznie jed-
nak  nie mają one innej alternatywy, ponieważ w najbliższym 
czasie połączenia przez sieć cyfrową ISDN (ang. Integrated 
Services Digital Network) nie będą dostępne. Przekształcenie 
infrastruktury komunikacyjnej na nową technologię może być 
jednak realizowane na różne sposoby. Dlatego dla każdej fi rmy, 
w celu opracowania optymalnego planu migracji, niezbędne 
jest indywidualne doradztwo w połączeniu z planem opartym 
na indywidualnych potrzebach i wymogach klienta.

„All IP“ - CO TO JEST?
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Prekursorzy i spóźnialscy:
migracja do All IP w Europie

Podobnie jak przejście w latach 90 w Niemczech 
z linii analogowych na linie ISDN, dobiega obec-
nie końca kolejna era: w całej Europie obserwuje 
się stopniowe przechodzenie na protokół interne-
towy (IP). Operatorzy telekomunikacyjni wycofują 
ze swojej oferty łącza cyfrowe ISDN i rozpoczynają 
kampanie All IP: „Adieu RTC“, „Bye-bye PSTN“ lub 
„Het einde van ISDN“ – celem wszystkich akcji pro-
wadzonych pod hasłem „All IP“, jest przestawienie 
ostatniego bastionu komunikacyjnego - telefonii, 
na standardowy protokół IP, po tym jak inne kanały 
medialne, takie jak Internet, telefonia komórkowa 
i telewizja oparte są już na IP. Tempo przecho-
dzenia na technologię All IP jest w poszczególnych 
krajach europejskich bardzo zróżnicowane. Pod-
czas gdy niektóre mniejsze kraje, takie jak Mace-
donia, Słowacja i Chorwacja, zakończyły już proces 
migracji, British Telecom (BT) zakłada, że przejście 
na nowy protokół transmisji nastąpi najpóźniej do 
2025 r. 
(http://www.lightreading.com/ethernet-ip/does-
bt-lag-european-peers-on-all-ip/a/d-id/716849) .

Proximus, jeden z głównych operatorów w Bel-
gii, ogłosił, że wszystkie dane będą do końca 
2018 roku przesyłane przez sieć IP. Holenderska 
fi rma telekomunikacyjna KPN, największy opera-
tor w kraju, nie będzie od 1 września 2019 roku 
oferował połączeń wykorzystujących sieć ISDN. 
We Francji oczekuje się, że w czwartym kwartale 
2018 r. wszystkie główne francuskie miasta przejdą 
z ISDN na IP. Hiszpania ma do tematu migracji do 
IP inne podejście niż wiele krajów europejskich, 

ponieważ obecnie nie jest widoczna tendencja 
do całkowitego wyłączania ISDN. Jednakże Hisz-
pania jest pionierem w rozwoju okablowania 
światłowodowego, tak więc w każdym przypadku 
zapewniona jest dobra podstawa technologiczna 
do konwersji na ALL IP.

W Niemczech, Austrii i Szwajcarii migracja do IP jest 
już w fazie realizacji. Deutsche Telekom postawił 
sobie za cel przełączenie w Niemczech wszystkich 
połączeń na IP do końca 2018 r.

Vodafone podjął inną decyzję: operator chce 
zapewnić swoim klientom korporacyjnym więcej 
czasu i kontynuować obsługę połączeń ISDN do 
2022 r., w razie potrzeby nawet dłużej. Mniejsi 
operatorzy, jak np. Vereinigte Stadtwerke, nadal 
oferują ISDN na poziomie regionalnym w taryfi e 
„media tel ISDN“. Swisscom, jeden z największych 
operatorów w Szwajcarii, ogłosił całkowity de-
montaż starej infrastruktury i pełną migrację do 
IP w 2018 roku. Austria była jednym z pierwszych 
krajów, które zajęły się konwersją sieci - już w 2014 
r. z operatorem A1, ale podobnie jak w Niemczech 
konwersja nie została jeszcze zakończona.
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Jakie nowe możliwości otwiera
użytkownikom rozwiązanie All IP?

Rozważania dotyczące zalet All IP-ewentualnie rów-
nież wad-powinny być poprzedzone faktem, że 
migracja do All IP nie jest kwestią wolnego wybo-
ru.  Nie chodzi więc o „albo / albo“, ale o przepro-
wadzenie zmian technologicznych w taki sposób, 
aby zmaksymalizować ich zalety i zminimalizować 
ewentualne wady. Rozwiązanie All IP oferuje fi r-
mom następujące korzyści:

1. Większą mobilność dzięki pracy niezależnej od 
lokalizacji: bez względu na miejsce pobytu pra-
cownika, w biurze, u klienta, czy na lotnisku – jeżeli 
zapewniony jest dostęp do Internetu szerokopas-
mowego, pracownik jest osiągalny na wszystkich 
urządzeniach końcowych pod tym samym nume-
rem zarówno na telefonie stacjonarnym, jak i na 
smartfonie. To „nomadyczne” wykorzystanie indy-
widualnych numerów telefonów w rozwiązaniach 
All IP optymalizuje osiągalność pracowników, 
a tym samym wydajność pracy.

2. Elastyczność dzięki dowolnemu zwiększaniu 
liczby kanałów głosowych: W przypadku połączeń 
ISDN liczba dostępnych kanałów głosowych jest 
z góry ustalona. Połączenie BRI (Basic Rate In-
terface) zapewnia użytkownikowi dwa kanały 
głosowe, a połączenie PRI (Primary Rate Inter-
face) umożliwia niezależne połączenia telefonicz-
ne na 30 kanałach głosowych. Dział IT musi 
z wyprzedzeniem podjąć decyzję, ile kanałów 
głosowych powinno być dostępnych w danej lo-
kalizacji lub oddziale. W All IP możliwe jest teo-
retycznie elastyczne dopasowanie liczby kanałów 
głosowych SIP, z technicznego punktu widzenia 
należy uwzględnić przepustowość łącza. Dane te 
oraz liczba numerów telefonicznych podanych 
przez operatora określa maksymalną możliwą 
liczbę równoległych połączeń. Ponadto łącza  SIP 
Tunk mogą być dostarczane za pomocą połączeń 
światłowodowych, a także DSL lub WLL (Wireless 
Local Loop), dzięki czemu rodzaj połączenia inter-
netowego nie ma znaczenia.

3. Migracja do All IP jako szansa-nowe funkcje, 
takie jak Conferencing, Presence i inne: Dzięki 
All IP fi rmy mają do dyspozycji nowe aplikacje, 
których wdrożenie  w sieci ISDN nie jest możliwe. 
Coraz więcej pracowników pracuje w systemie 
pracy zdalnej, podczas której osiągalni są oni na 
urządzeniach mobilnych  pod numerem telefonu 
stacjonarnego, również będąc w podróży. W ten 
sposób powstały zupełnie nowe możliwości komu-
nikacji głosowej:  proste organizowanie konferen-
cji telefonicznych lub wideokonferencji. Korzysta-
nie z aplikacji takich jak Collaboration i Application 
Sharing  (współpraca i współdzielenie aplikacji) 
możliwe jest również bez żadnych problemów. 
W ten sposób praca zdalna wykonywana na 
odległość w różnych krajach i wyspecjalizowanych 
grupach roboczych staje się prostsza i zapewnia 
efektywną współpracę.

4. Koszty: Niezależnie od posiadanego łącza BRI 
lub PRI, koszty za połączenia związane są  z liczbą 
łączy. Inaczej jest w przypadku All IP: większość 
operatorów sieci SIP oferuje zryczałtowane pakie-
ty rozłożone w czasie z niską miesięczną opłatą 
podstawową, z czym związane jest obniżenie kosz-
tów połączeń.

5. Możliwa jest pełna wirtualizacja - All IP 
w chmurze: Podstawową zaletą migracji do sieci  
All IP jest możliwość wyboru rozwiązania chmu-
rowego. Decyzja o zachowaniu kontroli nad 
środowiskiem IT w fi rmie lub w outsourcingu jest 
ostatecznie kwestią osobistego gustu. Obydwa 
procesy niosą ze sobą zarówno zagrożenia, jak 
i szanse. Najpewniejszą rzeczą jest wybór produ-
centa, którego rozwiązanie pozwala na oba wa-
rianty, tak aby zawsze możliwe było przełączenie 
z rozwiązania lokalnego na rozwiązanie chmurowe 
i odwrotnie, lub takie, które jest w stanie połączyć 
oba te rozwiązania.
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Migracja krok po kroku do All IP

Podczas gdy użytkownicy prywatni zazwyczaj nie 
zauważają przejścia z ISDN na technologię IP, 
zmiana technologii w fi rmach wymaga przepro-
wadzenia przemyślanej dyskusji, świadomego 
zbadania tematu i jasnej strategii, aby przejście to 
przebiegło sprawnie. 

Po pierwsze, należy podjąć fundamentalną decyzję: 
pozostać przy rozwiązaniu lokalnym lub rozważyć 
outsourcing telefonii do chmury? Oba sposoby 
niosą ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia. 
Największą zaletą rozwiązania chmurowego są 
oszczędności poczynione przez wewnętrzny dział 
IT, zarówno pod względem nakładu pracy, jak 
i kosztów. Z drugiej strony oznacza to oczywiście 
rezygnację z pełnej kontroli nad infrastrukturą 
informatyczną. Szczególnie w kontekście „Roz-
porządzenia o ochronie danych osobowych” 
(RODO) należy w przypadku outsourcingu infra-
struktury komunikacyjnej do chmury, zadbać 
o spełnienie wszystkich wymagań w tym zakresie.  

Ogólnie rzecz biorąc, wartość i jakość rozwiązania 
chmurowego w dużej mierze zależy od poszcze-
gólnych dostawców i ich pakietów rozwiązań.

Rada eksperta: Chmura

Decydując się na przeniesienie infrastruktury ko-
munikacyjnej do chmury,  firmy są bezpieczne, 
jeżeli wybiorą producenta, który oferuje zarówno 
rozwiązania lokalne, jak i w chmurze. 

Ma to dwie zalety: po pierwsze, użytkownicy nie 
muszą zmieniać swoich przyzwyczajeń w zakresie 
wyglądu i użytkowania terminali i oprogramowa-
nia. Drugą zaletą jest długoterminowa elastyczność 
w podejmowaniu decyzji, z możliwością prze-
łączania się z jednego modelu na drugi w dowol-
nym momencie.
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Po podjęciu fundamentalnej decyzji o modernizacji 
infrastruktury komunikacyjnej przedsiębiorstwa 
o migracji do IP należy podjąć następujące kroki: 

Wybór dostawcy SIP, wymiarowanie sieci:
Jeżeli fi rma posiadała do tej pory łącze analogo-
we lub ISDN, pojawia się pytanie, jakie połączenie 
SIP będzie potrzebne w przyszłości. Wybierając 
dostawcę SIP, zaleca się dokładne sprawdzenie, ja-
kie typy łącz i funkcji zapewnione są przez SIP. Nie 
zawsze pierwszy dostawca,  który zaoferuje swoją 
ofertę, jest od razu najlepszym rozwiązaniem. 
Oferty różnią się znacznie pod względem rodza-
ju połączeń, taryf i szczegółów z nimi związanych. 
Gdy wybór padnie na niezależne rozwiązanie, 
które gwarantuje swobodny wybór SIP Trunk, to 
w dłuższej perspektywie fi rma nie będzie niepo-
trzebnie zależna od konkretnego dostawcy SIP.

Przy wyborze operatora sieci należy wziąć pod 
uwagę następujące kryteria:
•  Czy dostawca SIP może zaoferować usługi tam, 

gdzie znajduje się główna siedziba fi rmy (lub 
biura)?

•  Czy dedykowane łącza internetowe dostawcy SIP 
są niezbędne i technicznie wykonalne? 

•   Jakie mechanizmy bezpieczeństwa zapewnia 
operator? Czy operator SIP posiada własne de-
dykowane połączenia magistralne, czy też jest 
połączony za pomocą standardowych połączeń 
internetowych? Czy operator obsługuje szyfro-

wanie do i z centrali? Czy oferta zawiera SBC 
(Session Border Controller)? (W tym kontekście 
należy pamiętać, że w przypadku niektórych pro-
ducentów  SBC nie jest konieczny lub jest już za-
warty w produkcie). Czy dostawca sieci SIP ma 
scenariusze nadmiarowości, takie jak połączenie 
wielokrotne lub rezerwowe? Które kodeki  
obsługiwane są przez dostawcę (np. G.711A, 
G.711U, G.729, G.722, Opus, T.38 itd.)? 

Wymiarowanie połączeń SIP jest z reguły bar-
dziej elastyczne niż w przypadku starej technolo-
gii: dla połączeń ISDN dostępne były podstawowe 
połączenia multipleksowe z 30 kanałami lub pod-
stawowe połączenia ISDN z 2 kanałami. Zostały 
one podłączone z systemem komunikacyjnym za 
pomocą specjalnych bramek lub kart ISDN. Linie 
internetowe SIP posiadają jeden (lub więcej) SIP 
Trunk, które są połączone przez istniejącą linię 
danych lub dedykowaną linię danych dostawcy. 
Następnie wszystkie kanały głosowe są przekie-
rowywane przez ten kanał. Zasadniczo mogą one 
być skalowane w nieskończoność.

Kolejną kwestią jest, czy dostępna jest 
przepustowość niezbędna dla połączeń All IP. 
Ostatecznie zależy to również od kodeka użytego 
do kompresji. Kodek G.711 jest zwykle obsługi-
wany przez większość dostawców SIP i używany 
do podłączenia centrali PBX do sieci publicznej. 
Przybliżona szerokość pasma w przypadku kodeka 
G.711 wynosi około „100-120 kbit/s dla rozmowy 
kodowanej za pomocą G.711”
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Stopniowa migracja czy nowy system telefoniczny?
Wejście do świata All IP może być natychmiastowe 
i kompletne lub może odbywać się stopniowo krok 
po kroku. O ile w pierwszym przypadku istniejąca 
centrala jest całkowicie zastąpiona przez nowy sys-
tem obsługujący technologię IP, to w drugim przy-
padku brama VoIP jest początkowo umieszczona 
tylko pomiędzy tradycyjną centralą a istniejącą linią 
ISDN. Za pośrednictwem tej linii brama realizuje 
połączenie z operatorem sieci SIP, a urządzenia 
analogowe, takie jak mechanizm otwierania drzwi 
lub faks, mogą być nadal używane przez zasto-
sowanie adaptera analogowego. Stopniowe i in-
dywidualne wprowadzanie różnych poziomów 
innowacji ma tę zaletę,  że początkowa inwesty-
cja ogranicza się tylko do jednej bramy VoIP, a za-
tem system jest niezwykle łatwy w zarządzaniu. Co 
więcej, procedura ta nie wymaga prawie żadnej in-
gerencji w istniejącą linię telefoniczną. Zwłaszcza 
małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą zdobyć 
pierwsze doświadczenia w świecie technologii IP 
przed dokonaniem radykalnej zmiany w swojej in-
frastrukturze komunikacyjnej, często wybierają 
proces „stopniowej migracji do VoIP“.

W idealnym przypadku oferta producenta bram 
VoIP pozwala na pełną elastyczność w restruktu-
ryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej:  istnieje 
możliwość stopniowej migracji, a także późniejszej 
implementacji istniejącej bramki VoIP w kompletny 
system telefoniczny i rozwiązanie Unifi ed Commu-
nication. Wtedy i tylko wtedy  zagwarantowana jest 
pełna ochrona inwestycji. 

Rada eksperta: Stopniowa migracja

Zalety stopniowej migracji są oczywiste: proces mi-
gracji odbywa się w indywidualnie uzgodnionych 
fazach projektu, infrastruktura komunikacyjna jest 
cały czas dostępna oraz zagwarantowana jest pełna 
ochrona inwestycji. 

Wybierając producenta, należy pamiętać, że bramy 
VoIP służące do podłączenia starej centrali PBX do 
sieci IP stanowią również platformę techniczną dla 
nowego systemu komunikacyjnego z rozwiązaniem 
Unified Communication i w późniejszym okresie dla 
platformy aplikacji. 

W ten sposób firmy zachowują pełną elastyczność 
w  modernizacji komunikacji biznesowej.
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Kiedy zaleca się  zakup nowej centrali i na co 
należy zwrócić uwagę dokonując wyboru?
Nowe rozwiązanie telefoniczne należy rozważyć, 
gdy ma ono sens z ekonomicznego punktu wi-
dzenia. Może to wynikać z faktu, że kończy się 
dzierżawa istniejącego systemu, wygasa umowa 
serwisowa lub brak jest partnera serwisowego 
dla istniejącego systemu. Kolejnym argumentem 
przemawiającym za nową centralą PBX jest chęć 
posiadania bardziej nowoczesnych aplikacji, któ-
rych istniejący system nie jest w stanie zaoferować.
 
Zastąpienie tradycyjnej centrali PBX systemem VoIP 
wymaga precyzyjnego zdefi niowania oczekiwań. 
Należy pamiętać o następujących kwestiach:

•  Jaki poziom usług oferuje istniejący system? Jaki 
poziom i zakres usług ma zagwarantować nowy 
system?

•  Jakie inne urządzenia  podłączone są do centra-
li (np. serwery alarmowe, systemy sygnalizacji 
pożaru, windy, bankomaty, kasy EC itp.) i jakie 
możliwości podłączenia innych urządzeń oferuje 
nowy system?

•  Czy każde urządzenie analogowe ma być 
zastąpione przez urządzenie IP, czy również tutaj 
należy wybrać proces stopniowej migracji, np. za 
pomocą adapterów analogowych?

•  Specjalne połączenie faksowe: W przypadku 
komunikacji głosowej w czasie rzeczywistym 
przez Internet, straty pakietów są akceptowane, 
ponieważ niektóre z nich są w ogóle niesłyszalne. 
Ponadto minimalne straty są rekompensowa-
ne przez mózg ludzki. Inaczej jest w przypadku 
wysyłania faksów przez Internet: w tym przy-
padku utrata pakietów lub opóźnienie transmisji 

danych może prowadzić do niekompletnej trans-
misji lub do całkowitego jej zaniku. Jednym ze 
sposobów uniknięcia takiej sytuacji jest używanie 
protokołu T.38 do wysyłania faksów. Dlatego 
przy wyborze producenta należy zwrócić uwagę 
na to, aby obsługiwany był protokół T.38. 

•  Bezpieczeństwo: W przejściu na All IP, aspekt 
bezpieczeństwa odgrywa ważną rolę: w przypad-
ku All IP, każda centrala musi być otwarta na In-
ternet. Dlatego przy wyborze producenta należy 
upewnić się, że wszystkie odpowiednie protokoły 
bezpieczeństwa takie jak ICE, STUN, TURN, DTLS 
itp. są zaimplementowane w rozwiązaniach. 

Rada eksperta: Podłączenie urządzeń analogowych

Podłączenie do infrastruktury IP urządzeń ana-
logowych, w których kluczowe znaczenie ma 
bezpieczeństwo, takich jak serwery alarmowe, sys-
temy sygnalizacji pożaru, windy lub urządzenia EC 
Cash, stanowi szczególne wyzwanie techniczne. 
W przypadku zaniku zasilania, sygnalizacja musi 
nastąpić bezzwłocznie i w niezawodny sposób. 
Należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie 
niezbędnej infrastruktury (przełączniki, zapora sie-
ciowa, routery itp.). 

Alternatywnie warto rozważyć sygnalizację oso-
bistych alarmów przez GSM. Kwestię tę należy 
wcześniej omówić z właściwymi dostawcami 
rozwiązań ostrzegawczych. W przypadku fran-
kownic lub terminali EC Cash należy rozważyć 
opcję ich natychmiastowego przestawienia na 
technologię IP. Wybrany producent powinien 
w swoim portfolio oferować adaptery analogo-
we do integracji urządzeń analogowych. W przy-
padku połączeń faksowych powinien być również 
obsługiwany standard T.38, który gwarantuje sta-
bilne połączenia faksowe w sieci IP.
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Nowy system telefoniczny: Jakie funkcje powi-
nien posiadać? 
Tylko telefonię? Platformę aplikacyjną? System 
Unifi ed Communications? 

W ciągu ostatnich 20 lat komunikacja biznesowa 
uległa zasadniczym zmianom, a wymagania sta-
wiane systemom telefonicznym zostały na nowo 
zdefi niowane. Profi l wymagań do systemu teleko-
munikacyjnego różni się jednak w zależności od 
fi rmy i branży. 

Nadal istnieją fi rmy, w których tradycyjna tele-
fonia odgrywa kluczową rolę. W związku z tym 
ważne jest, aby system posiadał w dalszym ciągu 
wszystkie funkcje, które nauczyliśmy się przez lata 
doceniać, takie jak automatyczna sekretarka, pocz-
ta głosowa, przekierowywanie połączeń, oddzwa-
nianie itp.  już nie przez sieć ISDN, ale przez IP. 
W fi rmach tego typu przy wyborze dostawcy 
należy upewnić się, że nowy system komunikacji 
ich nie zaskoczy, ponieważ nie wszystkie nowe sys-
temy telefonii IP spełniają to, co na pierwszy rzut 
oka obiecują: niektórzy producenci wdrożyli trady-
cyjne funkcje telefoniczne w nowej centrali tylko 
częściowo. Doświadczenie pokazuje, że ani pra-
cownicy, ani fi rmowy dział IT nie będą zadowoleni, 
jeśli nie będą mogli korzystać z funkcji telefonicz-
nych, które są im znane i są przez nich cenione.

Rada eksperta: Funkcje telefoniczne

Telefonia, nie zawsze znaczy to samo: w niektórych 
sytuacjach i w niektórych miejscach pracy telefonia 
z tradycyjnymi funkcjami pozostaje nadal w centrum 
uwagi, podczas gdy w innych firmach szczególną 
wagę przywiązuje się do integracji urządzeń mobil-
nych, a w innych potrzebne są specjalne telefony, 
na przykład w sektorze produkcji.

Wybierając producenta, należy zatem zwrócić 
uwagę, czy posiada on szeroką ofertę produktów 
z funkcjami telefonicznymi, które od wielu lat są 
cenione w komunikacji biznesowej i jednocześnie 
czy są dostępne nowe zastosowania. Ważne są 
również: komfort obsługi i intuicyjna obsługa
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W innych przypadkach wymagania różnią się 
w zależności od stanowiska. Pracownicy, którzy 
pracują na produkcji, potrzebują solidne urządzenia 
ze standardowymi funkcjami telefonicznymi, ci, 
którzy pracują np. w dziale zarządzania, korzystają 
z takich funkcji, jak wideokonferencje i czat, a inne 
działy, chciałyby korzystać z pełnego zakresu apli-
kacji UC (Unifi ed communications). W takim przy-
padku, wybierając nowy system telefoniczny IP, 
należy upewnić się, że funkcje UC mogą być kon-
fi gurowane indywidualnie, w zależności od miejsca 
pracy, w celu utrzymania kosztów licencji UC na jak 
najniższym poziomie.

Trzecią grupą, która obecnie jest wciąż niewielka, 
ale z pewnością będzie w przyszłości szybko się 
rozwijała, są te fi rmy, które chcą korzystać z no-
woczesnej platformy aplikacji i która na pierwszy 
rzut oka ma niewiele wspólnego z tradycyjnym 
systemem telefonicznym. Funkcje takie jak Appli-
cation Sharing, Federation i Mobility odgrywają tu 
główną rolę. Firmy te często działają na poziomie 
międzynarodowym, posiadają rozproszone lokali-
zacje, co sprawia, że na pierwszym planie znajdu-
je się ścisła wymiana wiedzy pomiędzy zespołami 
rozproszonymi geografi cznie. W tym przypadku 
z telefonii oraz wiele innych funkcji korzystać można 
od momentu przejścia z ISDN na IP.

Rada eksperta: Licencje UC 

Elastyczność modelu licencjonowania jest czynni-
kiem decydującym o wyborze producenta: 

Zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie lub licencje 
UC, takie jak Video, Application Sharing czy poczta 
głosowa, powinny być aktywowane indywidualnie, 
w razie potrzeby. Dobrze jest się również upewnić, 
że zarządzanie licencjami objęte jest jasnymi zasa-
dami, dzięki którym użytkownicy systemów infor-
matycznych mają jasno określone koszty.

Conferencing

Video
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-  Wybrane rozwiązanie powinno działać  zarówno w chmu-
rze, jak i rozwiązanie lokalne, aby zapewnić przez cały czas 
maksymalną elastyczność

-  Oprócz wielu nowoczesnych aplikacji UC, nowy system powi-
nien w dalszym ciągu posiadać funkcje tradycyjnej telefonii

-  Należy zaimplementować wszystkie wymagane protokoły 
bezpieczeństwa

-  Możliwy powinien być proces stopniowej migracji do nowe-
go systemu, bez przerw w komunikacji

-  Korzystanie z aplikacji UC powinno być elastyczne i niezależne 
od miejsca pobytu  użytkowania, bez konieczności przepro-
wadzania większych ingerencji w infrastrukturę

-  Jednolite oprogramowanie powinno być dostępne we 
wszystkich lokalizacjach fi rmy, niezależnie od ich wielkości

RADA EKSPERTA: 
Najważniejsze kwestie dotyczące 
nowego rozwiązania IP
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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 Unifi ed Communications – dostępne 
również w chmurze. .

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

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