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1.1-1 CCA 2720 

1. Centrala CCA2720 – informacje podstawowe 

1.1. Wst�p 
Centrala CCA 2720 jest nowoczesn� cyfrow� central� abonenck� zapewniaj�c� komfort pracy 

u�ytkowników i dostosowan� do ich wymaga�. Centrala udost	pnia szereg usług, które w du�ej 
mierze zwi	kszaj� efektywno
� pracy abonentów.  

1.1.1. Konta 
Dzi	ki zastosowaniu systemu kont, u�ytkownicy s� całkowicie niezale�ni od uprawnie� nadanych 

poszczególnym aparatom telefonicznym. Oznacza to, �e abonent jest w stanie np. zainicjowa� 
rozmow	 zamiejscow� nawet z linii abonenckiej, która została przez serwis centrali zdefiniowana jako 
nie maj�ca dost	pu do wyj
cia na miasto. Rozmowy mog� odbywa� si	 na koszt abonenta, który mo�e 
dzwoni� z dowolnego aparatu doł�czonego do centrali. Konta pozwalaj� równie� na szybkie 
odnalezienie pracownika firmy, który mo�e w danej chwili znajdowa� si	 w jednym z wielu 
pomieszcze�. Wystarczy, �e pracownik po przej
ciu do innego pomieszczenia zarejestruje si	 na 
najbli�szym aparacie telefonicznym. Dzi	ki kontom centrala umo�liwia równie� przeprowadzanie tak 
zwanych rozmów tranzytowych: za pomoc� swojego telefonu (np. w domu) mo�emy inicjowa� 
rozmowy na koszt konta zarejestrowanego w centrali CCA - my płacimy tylko za poł�czenie do 
centrali CCA. 

1.1.2. Numeracja  
Mo�liwe jest wykorzystanie całej puli czterocyfrowych numerów katalogowych (wewn	trznych 

numerów telefonów) od 0000 do 9999. Numer katalogowe (numery abonentów wewn	trznych) mog� 
by� jedno, dwu, trzy lub czterocyfrowe. Dopuszcza si	 równie� współistnienie numerów o ró�nej 
długo
ci. 

1.1.3. Współu�ytkowanie centrali 
Ułatwione jest współu�ytkowanie centrali przez kilka jednostek organizacyjnych, które mog� łatwo 

generowa� raporty dotycz�ce rozmów tylko własnych pracowników. W prosty sposób organizowany 
jest równie� ruch wewn	trzny i wychodz�cy z uwzgl	dnieniem podziału na jednostki organizacyjne. 
Mo�na na przykład przydzieli� translacje miejskie poszczególnym organizacjom, a ich pracownikom 
umo�liwi� odbywanie rozmów tylko mi	dzy sob�, wewn�trz danej organizacji. 

1.1.4. Ruch automatyczny 
Centrala CCA2720 umo�liwia bezpo
rednie dodzwonienie si	 do abonenta wewn	trznego przez 

osob	 dzwoni�c� z miasta. Odbywa� si	 to mo�e bez po
rednictwa sekretarki i zapowiedzi słownej. 
Osoba dzwoni�ca z miasta wybiera po prostu pełny (zwykle siedmiocyfrowy) numer abonenta 
docelowego podł�czonego do centrali CCA2720.  

1.1.5. Inne 
Zapowiedzi słowne (DISA) na liniach miejskich pełni� funkcj	 prezentacyjn� firmy oraz 

automatyzuj� ruch przychodz�cy, pozwalaj�c na dost	p do abonentów wewn	trznych bez udziału osób 
po
rednicz�cych. Zapowiedzi te mog� by� łatwo nagrane za pomoc� zwykłego telefonu.  

Centrala CCA 2720 ułatwia prac	 sekretarek, udost	pniaj�c mo�liwo
� realizacji poł�cze� 
zwrotnych i ła�cuchowych, oraz poł�cze� na zamówienie, jak równie� wej
cie na trzeciego 
z oferowaniem rozmowy. W codziennej pracy bardzo przydatna mo�e okaza� si	 funkcja poł�cze� 
konferencyjnych. Wszystkie podstawowe funkcje abonenckie s� równie� realizowane przez central	, 
w tym: zawieszanie poł�cze�, przeniesienie wywoła� na inny numer, przej	cie wywołania od innego 
abonenta itp.  

Czytelny wy
wietlacz poinformuje obsług	 o aktualnym stanie centrali. 
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1.1.6. Komputer we współpracy z central� 
Ogromnym ułatwieniem jest współpraca centrali z komputerem, który stosowany jest zarówno do 

jej programowania jak i do sporz�dzania raportów z rozmów. Programowanie centrali nast	puje w 
prosty, intuicyjny sposób, w przyjaznym 
rodowisku okienkowym. Raporty mo�na sporz�dza� w 
oparciu o bardzo szczegółowe parametry, które pozwalaj� na prawie dowolne ukształtowanie postaci 
raportu.  

1.1.7. Zabezpieczenia 
Projektanci  szczególny nacisk poło�yli na kwesti	 zabezpieczenia centrali przed 

niespodziewanymi awariami zasilania. Urz�dzenie wyposa�one jest w zestaw akumulatorów 
wystarczaj�cych na kilka (od 4 do 10, w zale�no
ci od wyposa�enia i ruchu telefonicznego) godzin 
pracy centrali  w warunkach odci	cia od zewn	trznej sieci elektrycznej.  Oprócz tego, podczas braku 
zasilania linie miejskie przył�czane s� do wybranych abonentów wewn	trznych. Wszystkie sytuacje 
awaryjne sygnalizowane s� na czytelnym wy
wietlaczu na przednim panelu centrali, wraz ze 
szczegółowym opisem zdarzenia, jak równie� zapisywane w pami	ci centrali, w celu pó�niejszej 
analizy serwisowej. Zaimplementowana jest równie� funkcja testowania portów centrali, pozwalaj�ca 
na zbadanie w prosty sposób poprawno
ci funkcjonowania komponentów bez dogł	bnej znajomo
ci 
budowy centrali.  

1.1.8. ISDN 
Obsługa standardu ISDN (telefonia cyfrowa) zapewnia szeroki dost	p do zaawansowanych usług 

takich jak identyfikacja dzwoni�cego, dokładny koszt rozmowy ta wy
wietlaczu telefonu, 
wideokonferencje, modemy cyfrowe itp.  

1.1.9. Wykonania centrali 
Centrala wyst	puje w czterech wykonaniach, które ró�ni� si	 od siebie wielko
ci� obudowy: 
- wykonanie I  -  do 76 portów (gdzie portem mo�e by� abonent lub translacja) 
- wykonanie II - do 172 portów 
- wykonanie III - do 268 portów 
- wykonanie IV - do 304 portów 
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1.2. Podstawowe funkcje centrali "SLICAN-CCA 2720" 

1.2.1. Ruch wewn�trzny: 
- automatyczne wykrywanie sposobu wybierania cyfr przez abonenta (DTMF /  impulsowe), 
- współprac	 z aparatami beztarczowymi (funkcje urz�dze� dyspozytorskich), 
- prezentacja numeru abonenta dzwoni�cego na wy
wietlaczu telefonów systemowych i telefonach 

ISDN (na telefonach systemowych dodatkowo prezentowany jest komentarz – np. nazwisko), 
- współu�ywalno
� centrali przez kilka jednostek organizacyjnych – podział ł�czy zewn	trznych 

oraz abonentów wewn	trznych na wewn	trznych na podzbiory (sieci i firmy), 
- mo�liwo
� zabronienia poszczególnym abonentom uzyskania bezpo
redniego poł�czenia 

z okre
lonymi abonentami (sieci), 
- dowolne programowanie numeracji abonentów – numer maksymalnie czterocyfrowy, 
- przekazywanie poł�cze�, 
- zawieszanie poł�cze� w celu konsultacji lub odebrania innej rozmowy, 
- wej
cie na „trzeciego” do prowadzonej rozmowy, 
- poł�czenia zwrotne – cofni	cie rozmowy do abonenta, który przekazał dan� rozmow	, 
- poł�czenia konferencyjne, w tym poł�czenia konferencyjne z abonentami miejskimi, 
- systemy przywoławcze (paging), mo�liwo
� podł�czenia do centrali urz�dzenia sterowanego z 

centrali (np. nagło
nienie – radiow	zeł). 
- przenoszenie wywoła� na inny aparat według ró�nych kryteriów typu poł�czenia, w tym 

przeniesienie na numer miejski , 

1.2.2. Ruch wej�ciowy do centrali: 
- automatyczne poł�czenia na translacjach cyfrowych – abonent z zewn�trz centrali wybiera 

bezpo
redni numer abonenta wewn	trznego, do którego chce si	 dodzwoni�, 
- półautomatyczne poł�czenia przychodz�ce na analogowych liniach miejskich z zapowiedzi� 

słown� i bezpo
rednim wybieraniem DTMF z zewn�trz numeru abonenta wewn	trznego 
- prezentacja numeru dzwoni�cego z zewn�trz do centrali CCA 2720 przez linie miejskie ISDN 
- sygnał ponaglenia informuj�cy o poł�czeniach oczekuj�cych oraz prezentacja numeru 

ponaglaj�cego na wy
wietlaczu telefonów systemowych, 
- mo�liwo
� zablokowania bezpo
redniego dost	pu do wybranych abonentów centrali z zewn�trz 
- realizacja poł�cze� tranzytowych (z translacji na translacj	), 
- mo�liwo
� rejestracji rozmów przychodz�cych z miasta, 
- rejestracja rozmów zło
liwych, 

1.2.3. Ruch wyj�ciowy z centrali: 
- poł�czenia wychodz�ce na zamówienie (funkcje sekretarsko – dyrektorskie) 
- mo�liwo
� podł�czenia centrali do dwóch operatorów sieci publicznej 

- obliczanie kosztów rozmów wg dwóch tabel prefiksów 
- osobne ceny impulsów dla poszczególnych operatorów sieci publicznej, 

- dzwonienie na swój koszt i ze swoimi uprawnieniami z dowolnego telefonu (konto), 
- mo�liwo
� przydzielenia limitu impulsów dla poszczególnych abonentów 
- rejestrowanie rozmów wychodz�cych w buforze zdarze� w centrali (pojemno
� bufora – 23 800) 
- wydruk natychmiastowy rozmów wychodz�cych dla wybranych abonentów 
- współpraca centrali z komputerem archiwizuj�cym dane o rozmowach wychodz�cych i 

przychodz�cyh 
- program komputerowy do rozliczania abonentów centrali za zrealizowane rozmowy 
- kilka kryteriów zaliczania kosztu rozmów, 

 

1.2.4.  Inne funkcje centrali 
- programowanie centrali z telefonu lub z komputera przez port szeregowy lub zdalnie przez 

modem, 
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- standardowe wyposa�enie centrali w zasilanie buforowe z akumulatorami bezobsługowymi 
wystarczaj�cymi na 4 – 10 godzin pracy centrali, 

- wielokrotne nagrywanie zapowiedzi słownych w centrali z dowolnego telefonu, 
- telefony systemowe z przyciskami szybkiego dost	pu do abonenta lub linii miejskiej wraz z 

obserwacj� stanu wyposa�enia na lampkach, 
- awizo komputerowe przyspieszaj�ce prac	 telefonistki przy przekazywaniu rozmów, 
- współpraca z bramofonami, 
- współpraca centrali z programami hotelowymi, 
- usługi specjalne dla hoteli, w tym protokół hotelowy dla producentów oprogramowania 

hotelowego, 
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1.3. Sygnały informacyjne w centrali.  

1.3.1. Sygnały tonowe słyszalne w słuchawce. 
Zwykły sygnał zgłoszenia: 
(standardowy, po podniesieniu słuchawki telefonu, gdy nie s� aktywne usługi – patrz ni�ej) 

 
Sygnał zgłoszenia aktywnych usług: 
(po podniesieniu słuchawki, gdy przywołane inne uprawnienia na stałe, aktywna blokada telefonu lub 
aktywne przeniesienie numeru) 

    
Sygnał zgłoszenia uprawnie� chwilowych: 
(gdy na Twój telefon zostały przywołane inne uprawnienia) 

 
Sygnał zwrotny wywołania: 
(po wybraniu numeru abonenta, przed jego zgłoszeniem – gdy Twój rozmówca jest  wywoływany) 

 
Sygnał zaj�to�ci: 
(po wybraniu numeru abonenta, gdy abonent zaj	ty jest inn� rozmow�) 

 
Sygnał nieosi�galno�ci: 
(po wybraniu niedozwolonej usługi lub nieprawidłowego/niedozwolonego numeru, patrz równie� opis 
pewnych usług centralowych) 

 
Sygnał przekazania: 
(gdy przekazujemy rozmow	 innemu abonentowi) 

 
Sygnał oczekiwania: 
(gdy rozmowa z nami jest przekazywana innemu rozmówcy – sygnał zamiennie z melodyjk� lub sygnałem 
zewn	trznym) 

 
Sygnał potwierdzenia przyj�cia usługi: 
(po prawidłowym wybraniu cyfr usługi centralowej, gdy usługa została przyj	ta) 

 
Sygnał ponaglenia: 
(gdy podczas innej rozmowy otrzymujesz wywołanie z grupy lub kto
 oczekuje na poł�czenie – „9”) 

 
Sygnał ostrzegawczy: 
(gdy kto
 wszedł na Twoj� rozmow	 „na trzeciego”) 
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1.3.2. Sygnały wywołania (dzwonki). 
Poza sygnałami słyszalnymi  w słuchawce wymienionymi powy�ej centrala abonencka "SLICAN-

CCA 2720" generuje sygnały wywołania (dzwonki) o rytmach: 
dzwonek zwykły (wywołanie zwykłe): 
(wywołanie od abonenta lokalnego) 

     
 
dzwonek miejski (wywołanie miejskie): 
(wywołanie od abonenta z miasta, serwis centrali mo�e ustawi� w parametrach centrali blokad	 
rozró�niania dzwonków miejskich, wtedy b	d� one takie same jak zwykłe) 

     
 
dzwonek powrotny (wywołanie powrotne): 
(wywołanie to pojawi si	, gdy przekazana przez Ciebie rozmowa „wróci” nieodebrana przez abonenta, 
do którego j� przekazałe
/przekazała
).  

     
dzwonek specjalny (wywołanie specjalne): 
(wywołanie np. od bramofonu) 

     
 
dzwonek pilny (pilne wywołanie): 
(przy u�yciu usługi #35) 
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1.4. Numeracja w centrali 

1.4.1. Cyfry wybierane na tle sygnału zgłoszenia 
W centrali „SLICAN-CCA 2720” obowi�zuje nast	puj�ca numeracja (ustawienia fabryczne): 
- cyfra ����   - wyj
cie do sieci u�ytku publicznego, 
- cyfra ����   - wyj
cie do sieci resortowej, 
- cyfry od ���� do 
		
		
		
		 - numeracja abonentów wewn	trznych, 
- cyfry od �������� do �		�		�		�		 - numeracja kont, 
- cyfry 	�	�	�	� i 	��	��	��	��  - usługi w starszych centralach 
- cyfry ������������   - usługi (w wersjach programu 1.32 i nowszych) 
 
UWAGA: Jest to numeracja najcz	
ciej spotykana. Serwis centrali mo�e zaprogramowa� inne 
numeracje.  

1.4.2. Wykaz obecnie dost�pnych usług: 
W centrali „SLICAN-CCA 2720” wi	kszo
� usług mo�na wywoływa� na dwa sposoby: 
- przez wybranie numeru zaczynaj�cego si	 od cyfry ����. 

lub 
- przez wybranie numeru zaczynaj�cego si	 od cyfry 				, 

Pierwszy sposób dost	pny jest dla telefonów wybieraj�cych cyfry tylko w systemie dekadowym 
oraz dla telefonów ISDN nie posiadaj�cych mo�liwo
ci wysyłania znaku ����. Niektóre z nowszych 
usług nie maj� odpowiednika na „9”, s� dost	pne tylko w wersji z „#”. Je
li b	dziesz korzysta� z 
telefonów ISDN, wybierz takie telefony, które poprawnie działaj� z centralami abonenckimi (tzn. 
pozwalaj� na przekazywanie poł�cze� i wybieranie „#”) – je
li nie wiesz jakie s� to telefony, 
skonsultuj si	 z naszym przedstawicielem.  

Serwis mo�e zablokowa� wywołanie usług numerem zaczynaj�cym si	 od cyfry 				 je
li przydzieli 
taki numer abonentowi, translacji czy innemu portowi w centrali. Na przykład: 
1) Serwis nadał abonentowi numer 	�	�	�	�. W takim przypadku wszystkie usługi o numerach 	��	��	��	�� 

dost	pne s� tylko pod numerami zaczynaj�cymi si	 od ����. 
2) Serwis zaj�ł numer 				. Wtedy �adna usługa w centrali nie jest dost	pna pod numerami 

zaczynaj�cymi si	 od 				. Mo�na je wywoła� tylko numerem zaczynaj�cym si	 od ����. 
 

Przeniesienia wywoła�: 
�������������������������������� lub 	�	�	�	��������������������� - przeniesienie wywoła� na telefon o numerze XXX, gdy 

nie odpowiada (po okre
lonej liczbie dzwonków). 
���������������� lub 	�	�	�	� ���� - kasowanie przeniesienia wywoła�. 
��������������������������������  - przeniesienie wywoła� na telefon o numerze XXXXX, 

gdy zaj	ty,����
��
�������
�������
�������
�����  - bezwarunkowe przeniesienie wywoła� na telefon o 

numerze XXXXX ����
�������� + 0...9 - ustawienie liczby dzwonków dla usługi #76,  
 

Konta: 
�������������������������������������������� lub 				������������������������������������ - zarejestrowanie konta (przeniesienie wywoła� na konto 

XXX o kluczu KKKK na twój telefon) 

                                                      
1 Obowi�zuje od wersji 1.32 programu centralowego. 
2 W wielu miejscach tej instrukcji mo�e pojawi� si	 oznaczenie XXX, które odnosi si	 do numeru katalogowego abonenta. Trzy znaki „X” 

sugeruj�, �e numer ten jest trzycyfrowy, jednak mo�e by� on równie dobrze dwu lub czterocyfrowy. Pod „XXX” nale�y wi	c podstawi� 
prawidłowy numer abonenta w danej centrali.  
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������������������������������������������������ lub 	�	�	�	������������������������������������� - chwilowe przywołanie uprawnie�  konta o numerze XXX 
z kluczem KKKK  

���������������� lub 	��	��	��	�� - odwołanie uprawnie� konta  
������������������������������������������������ lub 	��	��	��	�������������������������������������� - przywołanie uprawnie� konta o numerze XXX z kluczem 

KKKK na stałe 
���������������� lub 	���	���	���	��� - odwołanie uprawnie� konta 
������������ lub 	��	��	��	�� - zmiana klucza zabezpieczaj�cego konto i uprawnienia 

wyposa�enia abonenckiego 
 

Blokowanie telefonu: 
���������������������������� lub 	��	��	��	���������������������� - zablokowanie telefonu 
�������������������������������� lub 	�
	�
	�
	�
�������������������� - odblokowanie telefonu 
 

Przejmowanie wywoła�: 
���������������������������� - pilne dzwonienie lub przej	cie wywołania z telefonu 

XXX 
���������������������������� lub 	�	�	�	����������������� - przej	cie wywołania („dzwonka”), lub stanu oczekiwania 

abonenta XXX 
������������ lub 	��	��	��	�� - przej	cie wywołania („dzwonka”) od dowolnego 

abonenta z twojej „firmy” - deklarowanej przez serwis 
 

Budzenie: 
����������������� �� �� �� � ����� �� �� �� �  lub 	�
	�
	�
	�
����� �� �� �� � ����� �� �� �� �  - ustawienie budzenia o godzinie GG:MM 

(godziny : minuty) na twój telefon 
����������������� �� �� �� � ����� �� �� �� � ���������������� lub 	�
	�
	�
	�
����� �� �� �� � ����� �� �� �� � ���������������� - zlecenie centrali poł�czenia do abonenta 

XXX o godzinie GG:MM 
���������������� lub 	�
�	�
�	�
�	�
� - sprawdzenie ustawienia budzika, 
���������������� lub 	�
�	�
�	�
�	�
� - odwołanie budzenia lub poł�czenia o ustalonej godzinie, 
 

Budzenie hotelowe 
��	��	��	��	��������������������� �� �� �� � ����� �� �� �� �   - ustawienie budzenia abonentowi XXX o godzinie 

GG:MM (godziny : minuty)  
��	��	��	��	�������������������� - sprawdzenie ustawienia budzika hotelowego, 
��	��	��	��	�������������������� - odwołanie budzenia hotelowego, 
 

Inne: 
������������������������������������������������ lub 	��	��	��	�������������������������� - zapami	tanie stanu hotelowego – X twojego telefonu 
�
��
��
��
� lub 	�		�		�		�	 - r	czne, „listowe” zestawianie poł�cze� konferencyjnych,  
�	���	���	���	�� lub 	��	��	��	�� - funkcja serwisowa identyfikacji numeru telefonu 
�
�
�
�
  - usługa zestawiania konferencji����

1.4.3. Cyfry wybierane na tle prowadzonej rozmowy 
- cyfry ����������������������������������������       

rozpoczyna proces przekazania rozmowy do abonenta wewn	trznego o numerze XXX 
- cyfry �������������������������������������������� 

powrót do rozmowy z abonentem oczekuj�cym na przekazanie rozmowy, 

                                                      
3 Wybranie „Flash” polega na wci
ni	ciu odpowiedniego przycisku w aparacie telefonicznym. Je
li u�ywasz telefonu bez takiego 

przycisku to mo�esz wybra� „Flash” poprzez chwilowe wci
ni	cie widełek telefonu na czas od 0,1 sekundy do 0,7 sekundy. „Flash” 
mo�na zast�pi� wci
ni	ciem przycisku „*” na sygnale zgłoszenia centrali. 
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- cyfry ������������������������������������ odło�enie słuchawki      
- zawieszenie prowadzonej rozmowy na czas realizacji innej rozmowy. TTT- oznacza numer 
twojego telefonu. Zawieszenie rozmowy przeprowadzone jest na czas ok. 10 sekund. 

- cyfry �������������������������������� odło�enie słuchawki lub ������������������������������������ odło�enie słuchawki – 
zaparkowanie prowadzonej rozmowy, czyli zawieszenie na czas ok. 3 minut(przy RRR to numer 
twojego rozmówcy) 

- cyfry  ������������������������������������ lub ������������������������	�	�	�	�����������������       
- poł�czenie ła�cuchowe, przekazanie poł�czenia do abonenta wewn	trznego o numerze XXX. 
(Gdy abonent XXX sko�czy rozmow	 to poł�czenie powróci). 

- cyfry  ��������������������������	��	��	��	 lub ������������������������	
	
	
	
       
- poł�czenie zwrotne - przekazanie poł�czenia do abonenta, który przekazywał je przedtem Tobie. 

- cyfry ����������������������������������������– zarejestrowanie rozmowy jako zło
liwej,  

1.4.4. Cyfry wybierane na tle sygnału zaj�to�ci.  
- cyfra ���� wej
cie „na trzeciego” do rozmowy (oferowanie pilnej rozmowy abonentowi zaj	temu 

inn� rozmow�) – tylko dla abonentów z uprawnieniami sekretarki 
- cyfra  ����  bezwarunkowe zerwanie poł�czenia pomi	dzy dwoma innymi abonentami 

i doprowadzenie do stanu rozmowy z pomi	dzy Tob� a abonentem, który był zaj	ty – tylko dla 
abonentów z uprawnieniami sekretarki wy�szego priorytetu 

- cyfra  				 wybierana na tle sygnału zaj�to�ci powoduje oczekiwanie „na gor�co” na zwolnienie 
wybranego numeru. 

- cyfra  ���� wybierana na tle sygnału zaj�to�ci powoduje wpisanie si	 do kolejki oczekuj�cych na 
zwolnienie wybranego numeru. 
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2. Instrukcja obsługi aparatu wewn�trznego. 
Uwaga: W wi	kszo
ci przypadków, je
li w opisie wybierania usługi centrali zaznaczone jest, �e po 

wybraniu pewnych cyfr nale�y odło�y� słuchawk	, mo�na zamiast tego nacisn�� przycisk ���� telefonu. 
Spowoduje to zako�czenie wybierania usługi (np. kasowania usługi budzenia mo�na dokona� przez 
wybranie ������������ i odło�enie słuchawki lub przez wybranie ����������������) 

2.1. Poł�czenia wewn�trzne 
Po podniesieniu przez Ciebie słuchawki, gdy twój aparat telefoniczny jest przył�czony do centrali 

powiniene
 usłysze� jeden z sygnałów zgłoszenia centrali (patrz rozdział o sygnałach centralowych) 
Dopiero wówczas mo�esz wybra� (najcz	
ciej trzycyfrowy) numer abonenta ��danego. Cisza lub 
sygnał zaj�to�ci po podniesieniu słuchawki mo�e 
wiadczy� o tym, �e w centrali prowadzonych jest 
zbyt du�o rozmów. Poczekaj ze słuchawk� przy uchu na sygnał zgłoszenia i wybierz numer. Po 
wybraniu numeru usłyszysz jeden z poni�szych sygnałów:  
- Sygnał nieosi�galno�ci, który informuje Ci	, �e wybrałe
 nieprawidłowo numer abonenta 

��danego lub numer taki jest dla Ciebie nieosi�galny (np. nie masz uprawnie� do inicjowania 
rozmów z tym abonentem).  

- Sygnał zaj�to�ci, który informuje, �e abonent z którym chcesz uzyska� poł�czenie jest zaj	ty inn� 
rozmow�. 

- Sygnał zwrotny wywołania 
wiadcz�cy o tym, �e abonent ��dany jest wolny i otrzymuje on 
sygnał wywołania. Nale�y wówczas oczekiwa� na zgłoszenie si	 abonenta ��danego. Je
li abonent 
��dany nie zgłosi si	 przez okres czasu około 40 sekund wówczas otrzymasz sygnał 
nieosi�galno�ci, a centrala zaprzestanie wywoływania abonenta ��danego. Po zgłoszeniu si	 
abonenta, z którym chcesz rozmawia� nast	puje rozmowa, w czasie której mo�esz usłysze�:  
- sygnał ponaglenia 
wiadcz�cy o tym, �e otrzymujesz nast	pne wywołanie z grupy lub jaki
 

abonent oczekuje na gor�co na poł�czenie z Tob�,  
- sygnał ostrzegawczy, gdy abonent z uprawnieniami sekretarki wł�czył si	 do waszej rozmowy 

na „trzeciego” i chce zaoferowa� piln� rozmow	, kierowan� do Ciebie lub do twojego 
rozmówcy.  

- sygnał nieosi�galno�ci informuj�cy Ci	, �e abonent, z którym rozmawiałe
 odło�ył słuchawk	 
na widełki aparatu.  

 

��������	
�Strona: 5 
wpisz timeout sygnału 

wywołania 
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2.2. Poł�czenia wychodz�ce 

2.2.1. R�czne inicjowanie poł�czenia z abonentem zewn�trznym 
Je
li serwis centrali przydzielił Ci odpowiednie uprawnienia, mo�esz r	cznie inicjowa� poł�czenia 

z abonentami podł�czonymi do sieci miejskiej (poza Twoj� central�). Dla uzyskania poł�czenia z 
abonentem zewn	trznym musisz po otrzymaniu sygnału zgłoszenia centrali „SLICAN-CCA 2720” 
wybra�:  

- cyfr	 ���� - je
li chcesz uzyska� poł�czenie z abonentem w sieci publicznej,  
- cyfr	 ���� - je
li chcesz uzyska� poł�czenie z abonentem sieci resortowej  

 
Po wybraniu jednej z tych cyfr otrzymasz sygnał zgłoszenia centrali nadrz	dnej. Nale�y wtedy 

wybra� numer abonenta ��danego według numeracji obowi�zuj�cej w danej sieci. Wszystkie sygnały 
jakie b	dziesz otrzymywał, b	d� pochodziły z centrali nadrz	dnej.  Przy realizacji poł�czenia 
wychodz�cego mog� nast�pi� nast	puj�ce sytuacje:  

- Po wybraniu cyfry ���� lub ���� otrzymasz sygnał zaj�to�ci. �wiadczy to o tym, �e ł�cza do centrali 
nadrz	dnej s� zaj	te.  

- Po wybraniu cyfry ���� lub ���� nie otrzymasz sygnału zgłoszenia z centrali nadrz	dnej a po upływie 
około 4 sek. otrzymasz sygnał nieosi�galno�ci. �wiadczy to o niesprawno
ci linii wychodz�cej 
do centrali nadrz	dnej. Musisz odło�y� słuchawk	 na widełki i spróbowa� ponownie. Wówczas 
centrala „SLICAN-CCA 2720” przydzieli Ci inn� sprawn� lini	 wychodz�c� do centrali 
nadrz	dnej, dzi	ki której uzyskasz poł�czenie 

- W trakcie wybierania numeru abonenta w sieci nadrz	dnej otrzymasz bezzwłocznie sygnał 
nieosi�galno�ci. Fakt ten 
wiadczy o tym, �e próbowałe
 przekroczy� uprawnienia nadane 
twojemu aparatowi przez serwis centrali. 

 
UWAGA 1: Cyfry wyj
ciowe do central nadrz	dnych mog� by� zaprogramowane przez serwis 
centrali dowolnie. Wyj
cie przez ���� i ���� jest najcz	
ciej stosowanym sposobem ł�czenia si	 z centralami 
nadrz	dnymi.  
UWAGA 2: Serwis centrali mo�e zablokowa� uprawnienia do poł�cze� miejskich. W takim 
przypadku, aby zadzwoni� do abonenta zewn	trznego mo�esz zamówi� rozmow	 u abonenta-
sekretarki. 

2.2.2. Zamawianie rozmów u abonenta-sekretarki. 
Je
li nie masz czasu na wykr	canie wielocyfrowego numeru lub zamierzone przez Ciebie 

poł�czenie przekracza zaprogramowane uprawnienia twojego aparatu to mo�esz zleci� t	 czynno
� 
twojej sekretarce, która posiada aparat abonenta po
rednicz�cego o specjalnych uprawnieniach.  

Aby zamówi� rozmow	 musisz zadzwoni� do sekretarki i zamówi� u niej rozmow	 z okre
lonym 
abonentem sieci zewn	trznej. Przekazujesz jej swój numer i numer abonenta, z którym chcesz 
rozmawia�, a nast	pnie odkładasz słuchawk	. Sekretarka gdy uzyska poł�czenie wychodz�ce 
z ��danym abonentem sieci publicznej zapowie mu Twoj� rozmow	, a nast	pnie przeka�e to 
poł�czenie Tobie. Gdyby
 w tym czasie był(a) zaj	ty(a) inn� rozmow� to sekretarka mo�e wej
� do 
twojej rozmowy „na trzeciego” i poinformowa� Ci	 o zestawionej dla Ciebie rozmowie.  

 
Uwaga: je
li zamawiasz u sekretarki rozmow	 z abonentem w sieci miejskiej, poniesiesz koszt tej 
rozmowy (centrala zarejestruje t	 rozmow	 jako wykonan� na Twój koszt).  
 
Gdy serwis wygeneruje raport z Twoich rozmów, zaznaczone tam b	d� rozmowy zamówione, 
wł�cznie z informacj� o numerze abonenta , u którego dan� rozmow	 zamówiła
(e
).  
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2.3. Odbieranie wywoła� i przekazywanie rozmowy 
W centralach „SLICAN-CCA 2720” zastosowano ró�ne rodzaje wywołania (dzwonienia):  

- wywołanie zwykłe  (dzwonek 1sek z przerw� 4sek )  
ma miejsce wtedy, gdy wywołuje Ciebie abonent wewn	trzny, 

- wywołanie zewn	trzne (dzwonek 2 razy po 0.25sek przerwa 3.5sek) 
pochodzi z centrali nadrz	dnej (z miasta), 

- wywołanie specjalne (trzy dzwonki po 0.25sek z przerw� 2sek)  
ma zastosowanie przy specjalnych usługach. 

Po usłyszeniu sygnału wywołania mo�esz zgłosi� si	 przez podniesienie słuchawki twojego aparatu 
telefonicznego. Je
li w trakcie rozmowy dowiesz si	, �e poł�czenie ma by� kierowane do innego 
abonenta wewn	trznego centrali „SLICAN-CCA 2720” to mo�esz przekaza� rozmow	 poprzez 
wci
ni	cie przycisku ��������������������. (dla telefonu z wybieraniem impulsowym mo�e to by� wybranie cyfry ����). 
Spowoduje to pocz�tek procesu przekazania rozmowy innemu abonentowi wewn	trznemu. Je
li 
natomiast chcesz zako�czy� rozmow	 nie przekazuj�c jej dalej musisz odło�y� słuchawk	 na widełki. 

2.3.1. Przekazanie rozmowy innemu abonentowi wewn�trznemu. 
Je
li chcesz przekaza� innemu abonentowi prowadzon� przez Ciebie rozmow	 to w trakcie jej 

trwania musisz wybra� ��������������������. Usłyszysz wówczas sygnał przekazania centrali, który informuje Ci	 o 
tym, �e jeste
 w stanie PRZEKAZANIA. B	dziemy cz	sto wraca� do tego stanu w dalszym opisie. 
Post	powanie w stanie PRZEKAZANIA opisali
my poni�ej. 
W stanie PRZEKAZANIA mo�esz  wybra�: 

�������������������� lub ����-spowoduje to powrót do rozmowy z abonentem oczekuj�cym na poł�czenie, 
������������ - spowoduje wybranie abonenta ��danego (XXX -numer abonenta). 

Po wybraniu numeru abonenta otrzymasz jeden z nast	puj�cych sygnałów: 
- sygnał zwrotny wywołania 
- sygnał zaj�to�ci  
- sygnał nieosi�galno�ci  

Poni�ej opisali
my mo�liwo
ci twojego post	powania w tych sytuacjach. 

Sygnał zwrotny wywołania - oznacza, �e aparat abonenta ��danego jest wolny i abonent ��dany 
otrzymuje sygnał wywołania („dzwonienie”). W tym momencie mo�esz post�pi� nast	puj�co: 
Sposób 1. Je
li nie musisz zapowiada� przekazywanej rozmowy to wystarczy, gdy w czasie słuchania 

sygnału zwrotnego wywołania odło�ysz słuchawk	. Od tego momentu abonent oczekuj�cy 
b	dzie oczekiwał zgłoszenia si	 abonenta ��danego. Gdy abonent ��dany nie zgłosi si	 w czasie 
ok. 40 sekund to wywołanie b	dzie przekazane ponownie do Ciebie. Otrzymasz wówczas 
powtórny sygnał wywołania (dzwonienia). 

Sposób 2. Je
li chcesz abonentowi ��danemu zapowiedzie� przekazywan� rozmow	 to musisz czeka� 
ze słuchawk� przy uchu na jego zgłoszenie si	 i po zapowiedzi mo�esz odło�y� słuchawk	 na 
widełki. Spowoduje to zestawienie poł�czenia mi	dzy abonentem oczekuj�cym i ��danym. 
Je�eli abonent ��dany nie chce przyj�� zapowiadanej przez Ciebie rozmowy to mo�esz wróci� 
do stanu PRZEKAZANIA przez wybranie ��������������������. 

Sposób 3. Gdy abonent ��dany nie zgłasza si	 do wywołania. Mo�esz zrezygnowa� z wywoływania 
tego abonenta wybieraj�c ��������������������. Powracasz w ten sposób do stanu PRZEKAZANIA opisanego 
wcze
niej. 

Sygnał zaj�to�ci oznacza, �e abonent ��dany jest zaj	ty. 
Je
li w trakcie słuchania sygnału zaj�to�ci odło�ysz słuchawk	 na widełki aparatu to abonent 

oczekuj�cy b	dzie słuchał sygnału oczekiwania i oczekiwał na zwolnienie si	 zaj	tego abonenta 
��danego przez około 3 minuty. Po tym czasie centrala skieruje do Ciebie wywołanie powtórne aby
 
wyja
nił sytuacj	 lub przekazał rozmow	 innej osobie. Przy słuchaniu sygnału zaj�to�ci mo�esz 
powróci� do stanu PRZEKAZANIA  przez wybór �������������������� (mo�e by� ���� dla wybierania impulsowego). 

Sygnał nieosi�galno�ci oznacza, �e wybrałe
(a
) nieprawidłowo numer abonenta ��danego lub 
aparat abonenta ��danego ma �le odło�on� słuchawk	. 
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Je
li teraz poło�ysz słuchawk	 to centrala niezwłocznie skieruje do Ciebie wywołanie powtórne 
po to aby
 poprawił sytuacj	. Przy słuchaniu sygnału nieosi�galno�ci mo�esz tak�e wybra� �������������������� 
w celu powrotu do stanu PRZEKAZANIA 

Je
li w trakcie przekazywania poł�czenia nie wybierzesz całego numeru abonenta ��danego i 
odło�ysz słuchawk	 to niezwłocznie otrzymasz powtórny sygnał wywołania, który przypomni Ci o 
tym, �e nieprawidłowo zako�czyłe
 przekazanie. 

Poni�sze przykłady ilustruj� przekazywanie poł�czenia w ró�nych sytuacjach. Sytuacje s� opisane 
od momentu twojej rozmowy na linii miejskiej. W opisie nale�y zwraca� uwag	 na krój czcionki: 
�� �!�"#$%&'(#)*�� �!�"#$%&'(#)*�� �!�"#$%&'(#)*�� �!�"#$%&'(#)*   - twoje operacje na telefonie 
Tekst podkre�lony - nazwy słuchanych przez Ciebie sygnałów informacyjnych. 
Tekst Zwykły - opis sytuacji poł�czenia 
 
Przekazanie poł�czenia z lini� miejsk� abonentowi o numerze 201: 
�������������������� -Sygnał przekazania-��������-Odło�enie słuchawki-linia miejska oczekuje zgłoszenia si� Ab201 
a po jego zgłoszeniu si� dochodzi do rozmowy. 

Przekazanie poł�czenia z lini� miejsk� wolnemu abonentowi o numerze 201 z oferowaniem 
�������������������� -Sygnał przekazania -�������� - Sygnał zwrotny wywołania - Ab201 Podnosi słuchawk�-
Oferowanie-Odło�enie słuchawki -rozmowa Ab201 na linii miejskiej 

Przekazanie poł�czenia z lini� miejsk� zaj	temu abonentowi o numerze 201 z oferowaniem 
�������������������� -Sygnał przekazania -�������� -Sygnał zaj�to�ci - 3 - Oferowanie na trzeciego - Odło�enie 
słuchawki - linia miejska oczekuje zwolnienia si� Ab201. 

Oferowanie poł�czenia wolnemu abonentowi 201 lecz bez przekazania mu poł�czenia: 
�������������������� -Sygnał przekazania-��������-Sygnał zwrotny wywołania-Ab201 Podnosi słuchawk�-Oferowanie-����
�������������������� -Sygnał przekazania-������������������������ -Ponownie rozmowa na linii miejskiej-Odło�enie słuchawki-
rozł�czenie. 

Oferowanie poł�czenia wolnemu abonentowi 201 lecz przekazanie poł�czenia  abonentowi 202: 
�������������������� -Sygnał przekazania-��������-Sygnał zwrotny wywołania-Ab201 Podnosi słuchawk�-Oferowanie-����
�������������������� -Sygnał przekazania-������������-Sygnał zwrotny wywołania-Odło�enie słuchawki-linia miejska 
oczekuje zgłoszenia si� Ab202 a po jego zgłoszeniu si� dochodzi do rozmowy. 

Je
li serwis centrali nadał twojemu aparatowi uprawnienia sekretarki, mo�liwe jest równie� 
przekazywanie rozmów wychodz�cych na miasto.  

2.3.2. Zwrotne przekazanie rozmowy abonentowi po�rednicz�cemu (usługa 
��������������������������	��	��	��	 / ������������������������	
	
	
	
) 

Je
li chcesz przekaza� rozmow	 do abonenta, który przekazywał j� Tobie to na tle rozmowy 
wybierzesz �������������������� i cyfry ��	��	��	��	 lub 	
	
	
	
. Wybranie cyfr ��	��	��	��	 lub 	
	
	
	
 oznacza dla centrali wybranie 
abonenta, który przed chwil� przekazał Tobie rozmow	. 

Tabela 1 - Zwrotne przekazanie rozmowy 

Numer na ���� Numer na 				 Znaczenie 

Podczas rozmowy naci
nij �������������������� aby zawiesi� rozmow	 
��	��	��	��	 	
	
	
	
 Przekazanie rozmowy z powrotem do abonenta, 

który nam j� przekazał.  

2.3.3. Ła�cuchowe przekazanie rozmowy (������������������������������������). 
Ła�cuchowe przekazanie rozmowy realizowane jest podobnie jak zwykłe przekazanie rozmowy. 

Ró�nica polega na tym, �e je
li abonent, któremu przekazałe
 poł�czenie zako�czy rozmow	 to 
wywołanie zostanie skierowane znowu do ciebie w celu kontynuacji lub dalszego przekazywania. 
Realizacja przekazania ła�cuchowego polega na wybraniu �������������������� (usłyszymy sygnał przekazania), 
cyfry ������������  (ponownie sygnał przekazania) i cyfry ���������������� numeru abonenta, któremu przekazujesz 
ła�cuchowo rozmow	. Dalej post	pujesz tak samo jak przy zwykłym przekazaniu poł�czenia. 
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Tabela 2 - Ła�cuchowe przekazanie rozmowy 

Numer na ���� Numer na 				 Znaczenie 

Podczas rozmowy naci
nij �������������������� aby zawiesi� rozmow	 
���������������������������� 	�����	�����	�����	����� Przekazanie rozmowy do abonenta o numerze 

XXXX, przy czym gdy abonent ten odło�y 
słuchawk	, rozmowa wróci do Ciebie 

2.3.4. Zawieszanie i parkowanie poł�cze� (�������������������������������� i ������������������������������������). 
W trakcie prowadzonej rozmowy zarówno przychodz�cej, jak i wychodz�cej mo�na zawiesi� to 

poł�czenie na czas realizacji innego poł�czenia. Mo�e to by� potrzebne np. w przypadku, gdy podczas 
rozmowy usłyszymy sygnał ponaglenia, 
wiadcz�cy o tym, �e wła
nie dzwoni do nas osoba z linii 
miejskiej lub bramofonu. S� trzy sposoby odroczenia poł�czenia: 

- Zawieszenie chwilowe poł�czenia – rozmowa odraczana jest na okres około 10 sekund, po 
czym ponownie otrzymujemy wywołanie 

- Zaparkowanie rozmowy na swoim telefonie – w tym przypadku rozmow	 odraczamy na okres 
ok. 3 minut. Zaparkowana rozmowa powróci po 3 minutach na Twój telefon, 

- Zaparkowanie rozmowy na innym telefonie – odroczenie rozmowy na 3 minuty, po upływie 
których rozmowa zostanie skierowana na inny telefon, 

 
Zawieszenie chwilowe rozmowy 

Zawieszenie rozmowy w trybie chwilowym polega na wybraniu �������������������� i swojego numeru telefonu 
(lub �������������������� + odczekanie ok. 3 sekund). Po przyj	ciu usługi centrala potwierdza to sygnałem 
potwierdzenia przyj�cia usługi i odracza poł�czenie na ok.10 sekund. Je
li na twój telefon wysyłane 
były sygnały ponaglenia (rozmowa z miasta lub bramofonu), po odło�eniu słuchawki twój telefon 
natychmiast zadzwoni. Mo�esz wtedy podnie
� słuchawk	 i porozmawia� z osob� z miasta (lub 
dzwoni�c� z bramofonu). Po zako�czeniu rozmowy odłó� słuchawk	 – zawieszona rozmowa powróci 
do Ciebie po maksimum 10 sekundach.  

 
Parkowanie rozmowy na swoim telefonie 

Drugi sposób polega na wybraniu �����+ �������+ �������+ �������+ �� lub �����+ ��������+ ��������+ ��������+ ��� (gdzie RRR to numer 
katalogowy twojego rozmówcy). Usługa ma praktyczne zastosowanie z zastosowaniem telefonu 
systemowego. Nast	pnie centrala potwierdza przyj	cie usługi sygnałem potwierdzenia przyj�cia usługi 
i odracza poł�czenie na  ok. 3 minuty. Mo�esz teraz:  zadzwoni� do kogo
 innego lub odło�y� 
słuchawk	, aby odebra� ponaglaj�ce Ci	 poł�czenie z miasta . Rozmowa zaparkowana b	dzie w tym 
stanie przez 3 minuty, po czym otrzymasz wywołanie od tego abonenta. (Je
li akurat rozmawiasz 
przez telefon z kim
 innym, otrzymasz sygnał ponaglenia). Je
li chcesz powróci� do zaparkowanej 
rozmowy wcze
niej, na sygnale zgłoszenia centrali wybierz ponownie �����+ �������+ �������+ �������+ �� lub 
�����+ ���������+ ���������+ ���������+ ����  

Aby przej�� zaparkowan� na Twoim telefonie rozmow	 z innego telefonu nale�y na tym telefonie 
wybra� �����+ ���+ ��������+ ���+ ��������+ ���+ ��������+ ���+ ���, gdzie TTT jest numerem Twojego telefonu. 

 
 
 
 
 

Parkowanie rozmowy na innym telefonie 
Nazwijmy Twój telefon A. Mo�esz zaparkowa� rozmow	 na innym telefonie B przez wybranie na 

A �����+ ���+ ,,,�����+ ���+ ,,,�����+ ���+ ,,,�����+ ���+ ,,,, gdzie BBB jest numerem telefonu B. Je
li to zrobisz, zaparkowana rozmowa 
po trzech minutach wróci na telefon B. Równocze
nie, przed upływem 3 minut mo�na powróci� do 
zaparkowanej rozmowy na telefonie B przez wybranie na B �����+ �������+ �������+ �������+ ��. Mo�esz równie� przywoła� 
t	 rozmow	 z dowolnego telefonu w centrali przez wybranie �����+ ���+ ,,,�����+ ���+ ,,,�����+ ���+ ,,,�����+ ���+ ,,,.  

Przykład 1. 
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Dyrektor dzwoni do pracownika, aby ten sprawdził co
 w magazynie. Pracownik wybiera na 
rozmowie �����+ ���+ ��������+ ���+ ��������+ ���+ ��������+ ���+ ��� , gdzie XXX to numer telefonu w magazynie i odkłada słuchawk	. 
Rozmowa z dyrektorem zostaje zaparkowana na telefonie w magazynie. Nast	pnie pracownik 
przechodzi do magazynu, podnosi tam słuchawk	 telefonu i wybiera �����+ �������+ �������+ �������+ ��. Ponownie 
rozmawia z dyrektorem, mog�c równocze
nie wykonywa� jego polecenia w magazynie. 

Przykład 2. 
Kierownik dzwoni do sekretarki, aby ta znalazła pewien dokument. Mo�e si	 on znajdowa� w 

jednym z kilku pomieszcze�. Sekretarka na rozmowie wybiera �����+ ��������+ ��������+ ��������+ ��� i odkłada słuchawk	. 
Rozmowa z kierownikiem zostaje zaparkowana na telefonie sekretarki. Nast	pnie sekretarka 
przechodzi do s�siednich pomieszcze�, szukaj�c dokumentu. Gdy go znajdzie, podchodzi do 
dowolnego, najbli�szego telefonu i na sygnale zgłoszenia centrali wybiera �����+ ���+ ��������+ ���+ ��������+ ���+ ��������+ ���+ ��� , gdzie 
XXX to numer telefonu sekretarki. Mo�e teraz powiadomi� kierownika o znalezieniu dokumentu. 

Tabela 3 – Chwilowe zawieszanie rozmowy 

Czynno
ci wykonane przez abonenta Opis 
������+ �- - -������+ �- - -������+ �- - -������+ �- - - ����
(WWW – własny numer telefonu) 

Wybranie podczas rozmowy FLASH i własnego 
numeru telefonu (lub FLASH + odczekanie 3 s.) 
powoduje chwilowe zawieszenie prowadzonej w 
danej chwili rozmowy 

. /0���012��- �3. /0���012��- �3. /0���012��- �3. /0���012��- �3���� Po odło�eniu słuchawki, je
li podczas rozmowy 
słyszalny był sygnał ponaglenia, otrzymasz dzwonek 
(zwykle z miasta lub bramofonu). Po ok. 10 
sekundach rozmowa powróci.  

 

Tabela 4 - Parkowanie rozmów na własnym telefonie 

Czynno
ci wykonane przez abonenta Opis 
������+ ����������+ ����������+ ����������+ ����lub�������+ ������������+ ������������+ ������������+ ���������
(RRRR –numer telefonu rozmówcy) 

Zawieszenie prowadzonej w danej chwili rozmowy na 
3 minuty (zaparkowanie rozmowy) 

. /0���012��- �3. /0���012��- �3. /0���012��- �3. /0���012��- �3���� Po odło�eniu słuchawki, je
li podczas rozmowy 
słyszalny był sygnał ponaglenia, otrzymasz dzwonek 
(zwykle z miasta lub bramofonu). W przeciwnym 
przypadku mo�esz przeprowadzi� inn� rozmow	 
telefoniczn� po czym powróci� do zaparkowanej 
rozmowy przez wybranie: 

• ������+ ����������+ ����������+ ����������+ ����, lub����
• ������ + � ���� ��������� + � ���� ��������� + � ���� ��������� + � ���� ��� , gdzie XXX jest 

numerem Twojego telefonu, lub  
• �������������������� + numer zaparkowanego 

rozmówcy  

 

Tabela 5 - Parkowanie rozmowy na innym telefonie 

Czynno
ci wykonane przez abonenta Opis 
������+ ������+ ����������+ ������+ ����������+ ������+ ����������+ ������+ ��������
(XXX–numer telefonu , na którym ma 
by� zaparkowana rozmowa) 

Zawieszenie prowadzonej w danej chwili rozmowy na 
3 minuty (zaparkowanie rozmowy) na telefonie o 
numerze XXX 

. /0���012��- �3. /0���012��- �3. /0���012��- �3. /0���012��- �3���� Po odło�eniu słuchawki, je
li podczas rozmowy 
słyszalny był sygnał ponaglenia, otrzymasz dzwonek 
(zwykle z miasta lub bramofonu). W przeciwnym 
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przypadku mo�esz przeprowadzi� inn� rozmow	 
telefoniczn� po czym powróci� do zaparkowanej 
rozmowy (za pomoc� �������������������������������� lub  ����������������������������������������

������������). 

2.3.5. Rejestracja informacji o rozmowach zło�liwych (������������������������������������) 
Czasami zdarza si	, �e po odebraniu poł�czenia z miasta stwierdzamy, �e był to po prostu głupi 

�art. Niestety, dowcipni
 nie przedstawił si	 nam, wi	c odnalezienie winnego jest bardzo trudne. W 
takich przypadkach mo�e nam pomóc rejestracja informacji o poł�czeniach zło
liwych. Je
li centrala 
CCA2720 jest wyposa�ona w ł�cza mi	dzycentralowe ISDN mo�liwe jest (w pewnych warunkach) 
zarejestrowanie danych o rozmowie z miasta (mi	dzy innymi data i czas rozmowy oraz numer miejski 
dzwoni�cego). Wystarczy tylko przed odło�eniem słuchawki wybra� ������������������������������������. Dane o wła
nie 
przeprowadzonej rozmowie (czas, data, numer telefonu rozmówcy) zostan� zarejestrowane w centrali. 
Pó�niej zawsze mo�esz zwróci� si	 do serwisu centrali o podanie numeru abonenta z którym 
rozmawiałe
(a
). Najlepiej, je
li dodatkowo zapiszesz dokładn� dat	 i godzin	 rozmowy.  

Tabela 6 - Rozmowy zło�liwe 

Czynno
ci wykonane przez abonenta Opis 
������+ ����������+ ����������+ ����������+ ��������
 

Wybranie podczas rozmowy FLASH i #88 powoduje 
zarejestrowanie rozmowy jako zło
liwej 

 
Nie jest istotne, �e zanim wybrała
/wybrałe
 Flash+#88 Twój rozmówca ju� odło�ył słuchawk	. 

Dane o rozmowie i tak zostan� prawidłowo zarejestrowane. Zarejestrowanie informacji o  rozmowie 
zło
liwej nast	puje w centrali CCA oraz (je
li została wykupiona odpowiednia usługa) w centrali 
publicznej. 

 
Uwaga: usługa rejestracji poł�cze� zło
liwych działa tylko dla niektórych rozmów z miasta.  

2.3.6. Odbieranie wywoła� z bramofonu 
Je
li do centrali podł�czony jest bramofon, serwis centrali przeznacza jeden z telefonów do 

odbierania wywoła� z tego bramofonu. Je
li kto
 naci
nie przycisk w bramofonie, wybrany przze 
serwis centrali telefon zacznie dzwoni�, a po podniesieniu słuchawki dochodzi do rozmowy. Abonent 
mo�e wtedy zadecydowa�, czy otworzy� bram	. Je
li podczas rozmowy wybierze FLASH, chwil	 
poczeka i odło�y słuchawk	 (lub wybierze FLASH i numer katalogowy bramofonu który chce 
otworzy�), brama zostanie odblokowana na 5 sekund. Je
li natomiast abonent odło�y słuchawk	 bez 
wybierania FLASH, brama nie zostanie odblokowana. 

 
Uwaga: dzwonek z bramofonu jest inny ni� normalne wywołanie lokalne czy z miasta. Łatwo go 
rozpoznasz.  

 
Uwaga: je
li chcesz sam(a) otworzy� bramofon, bez dzwonka od niego, wybierz numer tego 
bramofonu i odłó� słuchawk	.  
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2.4. Usługi dost�pne dla abonenta wewn�trznego.  

2.4.1. Usługi przeniesienia wywoła� na inny numer (������������, ������������, ��
��
��
��
, ��������). 
Wywołania (dzwonki) na Twój telefon mog� by� przeniesione na inny telefon, podł�czony do tej 

samej centrali lub do sieci miejskiej. Mo�esz wybra�, w jakiej sytuacji wywołania b	d� przenoszone: 
• przeniesienie, gdy nie odpowiada (������������) - w takim przypadku Twój telefon b	dzie 

dzwoni� okre
lon� liczb	 dzwonków, po których, je
li nie podniesiesz słuchawki, 
wywołanie zostanie przeniesione na wybrany telefon, (przeniesienie nast�pi tylko wtedy, 
gdy Twój aparat w momencie wywołania był wolny), 

• przeniesienie, gdy zaj�ty (������������) - je
li akurat rozmawiasz przez telefon i kto
 inny 
zadzwonił do Ciebie, jego wywołanie zostanie natychmiast przeniesione na wybrany 
telefon,  

• przeniesienie bezwarunkowe (��
��
��
��
) - Twój telefon nigdy nie zadzwoni, wywołania b	d� 
przenoszone na inny telefon niezale�nie od tego, czy w danym momencie korzystasz z 
telefonu, czy nie,  

 
Dodatkowo istnieje mo�liwo
� ustalenia jaki rodzaj poł�cze� ma by� przenoszony na inny telefon: 

• wszystkie,  
• tylko miejskie, 
• tylko wewn�trzne, 
• tylko z zawieszon� rozmow�, 

 
Przej�cie dzwonka przeniesionego wywołania 

Je
li masz ustawion� usług	 przeniesienia wywołania, to w momencie, gdy kto
 do Ciebie 
zadzwoni, wywołanie zostanie przeniesione na wybrany przez Ciebie numer. Mo�esz wtedy (zanim 
wywołanie zostanie odebrane na telefonie, na który je przeniesiono) przej�� to wywołanie. Je
li 
chcesz to zrobi� na swoim telefonie, wybierz na nim ��������. Je
li chcesz natomiast przej�� przeniesione 
wywołanie na innym telefonie, wybierz ����������������������������, gdzie XXX jest numerem Twojego telefonu. 

Przykład: 
Masz przeniesione wywołania „gdy nie odpowiada” na swoj� komórk	. Po pewnym czasie, gdy nie 

podniesiesz słuchawki swojego telefonu stacjonarnego (nie ma Ci	 w tej chwili w pokoju) wywołania 
zostan� przekierowane na Twoj� komórk	. Dzi	ki identyfikacji dzwoni�cego (na komórce zobaczysz 
numer miejski swojego telefonu stacjonarnego) b	dziesz mógł podej
� do dowolnego telefonu 
stacjonarnego w firmie i przej�� wywołanie przez wybranie ����������������������������. 

 
Uwaga: Nie mo�esz przenie
� wywoła� wbrew swoim uprawnieniom (nadanym przez serwis 
centrali). Przy przenoszeniu na numer wewn	trzny musisz mie� uprawnienia do inicjowania poł�cze� 
na ten numer, natomiast  przeniesienia wywoła� na numer miejski (poza central	) mo�e dokona� tylko 
osoba z przydzielonymi przez serwis specjalnymi uprawnieniami (tak zwanymi uprawnieniami 
tranzytowymi).  

2.4.1.1. Przeniesienie, gdy nie odpowiada (������������) 
Je
li cz	sto wychodzisz do innego pomieszczenia i nie mo�esz (lub nie chcesz) odbiera� telefonów, 

mo�esz przenie
� wywołania (wszystkie lub wybrany rodzaj) na inny telefon. Telefon na który 
przeniesiesz wywołania mo�e by� podł�czony do tej samej centrali lub do innej, w szczególno
ci 
mo�e  to by� np. Twój numer domowy lub numer Twojego telefonu komórkowego. Mo�esz okre
li� 
ile razy Twój telefon b	dzie dzwoni�, zanim nast�pi przeniesienie. 
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Tabela 7 - Usługa przeniesienia wywołania gdy nie odpowiada - wybierane cyfry 

Cyfry wybrane na tel. Znaczenie 
���������������������������������������������������� Przeniesienie wszystkich wywoła� na telefon o numerze XXXXXXX 
�������������������������������������������������������� Przeniesienie wszystkich wywoła� na telefon o numerze XXXXXXX 
�������������������������������������������������������� Przeniesienie tylko  wywoła� z miasta  na telefon o numerze XXXXXXX 
������������������������������������������������������������ Przeniesienie tylko wywoła� wewn	trznych na telefon o numerze 

XXXXXXX 
������������������������������������������������������������ Przeniesienie tylko wywoła� z zawieszon� rozmow� na telefon o numerze 

XXXXXXX 
 

Tabela 8 - Usługa skasowania i przeł�czania przeniesienia gdy nie odpowiada – wybierane cyfry 

Cyfry wybrane na tel. Znaczenie 
�������������������� Skasowanie usługi przeniesienia wywołania   
���������������� Wł�czenie (je
li była wył�czona) lub wył�czenie (je
li była wł�czona) usługi 

przeniesienia wywołania z parametrami jak przy poprzednim u�yciu usługi 
przeniesienia. Po wybraniu tych cyfr w słuchawce usłyszysz: 

• sygnał zaj�to�ci, je
li usługa została wył�czona,  
• sygnał potwierdzenia przyj�cia usługi, je
li usługa została 

wł�czona, 
 

Tabela 9 - Ustawienie czasu dzwonienia przy przeniesieniu wywoła� 

Cyfry wybrane na tel. Znaczenie 
���������������� Ustawienie liczby dzwonków (X), po których wywołanie na Twój telefon 

zostanie przeniesione według ustawie� usługi #76. (X=0...9) 
 
Przykład 1: 
Chcesz, aby w przypadku wywołania z miasta, je
li po 2 dzwonkach nie podniesiesz słuchawki 

swojego telefonu, rozmowa była przeniesiona na numer miejski 3251100. Wybierasz na swoim 
telefonie kolejno: 

• ���� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ���� ���������   (przeniesienie wywoła� z miasta na numer w sieci miejskiej 
3251100, sie� miejska osi�gana jest po wybraniu cyfry „0”), 

• ���������������� (ustawienie liczby dzwonków, po których nast�pi przeniesienie na 2), 
Aby wył�czy� na chwil	 przeniesienie, umo�liwiaj�c sobie pó�niejszy powrót do ustawionych 

parametrów przeniesienia , nale�y wybra�: 
• ��������������������(po wybraniu tych cyfr w słuchawce usłyszysz sygnał nieosi�galno�ci), 

Ponowne wł�czenie przeniesienia z poprzednio ustawionymi parametrami (rozmowy miejskie, po 2 
dzwonkach,  na numer 325110) nast�pi po ponownym wybraniu ���������������� (po wybraniu tych cyfr w 
słuchawce usłyszysz sygnał potwierdzenia przyj�cia usługi),  

2.4.1.2. Przeniesienie, gdy zaj�ty (������������) 
Je
li rozmawiasz przez telefon w momencie, gdy kto
 inny chce si	 do Ciebie dodzwoni�, osoba ta 

otrzymuje sygnał zaj�to�ci. Je
li chcesz, �eby w czasie, gdy Twój telefon jest zaj	ty, wywołania były 
kierowane na inny numer telefonu, skorzystaj z usługi przeniesienia „gdy zaj	ty”. Dzi	ki temu 
wszystkie wywołania (lub ich wybrany rodzaj) b	d� kierowane na wybrany przez Ciebie telefon gdy 
Ty rozmawiasz przez telefon z kim
 innym.  
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Tabela 10 - Usługa przeniesienia wywołania gdy zaj�ty - wybierane cyfry 

Cyfry wybrane na telefonie Znaczenie 
���������������������������������������������������� Przeniesienie wszystkich wywoła� na telefon o numerze XXXXXXX 
�������������������������������������������������������� Przeniesienie wszystkich wywoła� na telefon o numerze XXXXXXX 
�������������������������������������������������������� Przeniesienie tylko  wywoła� z miasta  na telefon o numerze 

XXXXXXX 
������������������������������������������������������������ Przeniesienie tylko wywoła� wewn	trznych na telefon o numerze 

XXXXXXX 
������������������������������������������������������������ Przeniesienie tylko wywoła� z zawieszon� rozmow� na telefon o 

numerze XXXXXXX 
 

Tabela 11 - Usługa skasowania i przeł�czania przeniesienia gdy zaj�ty – wybierane cyfry 

Cyfry wybrane na tel. Znaczenie 
�������������������� Skasowanie usługi przeniesienia wywołania   
���������������� Wł�czenie (je
li była wył�czona) lub wył�czenie (je
li była wł�czona) usługi 

przeniesienia wywołania z parametrami jak przy poprzednim u�yciu usługi 
przeniesienia. Po wybraniu tych cyfr w słuchawce usłyszysz: 

• sygnał zaj�to�ci, je
li usługa została wył�czona,  
• sygnał potwierdzenia przyj�cia usługi, je
li usługa została 

wł�czona, 
 
Przykład: 
Chcesz, aby w czasie Twojej rozmowy przez telefon rozmowy do Ciebie kierowane były do 

sekretariatu (na numer 320). Na swoim telefonie wybierasz: 
• ������������������������������������  

Aby wył�czy� usług	 przeniesienia wywoła� nale�y wybra�: 
• �������������������� 

2.4.1.3. Przeniesienie bezwarunkowe (��
��
��
��
) 
W celu przeniesienia wybranego rodzaju wywoła� (lub wszystkich) bezwarunkowo, to znaczy 

niezale�nie od tego, czy akurat rozmawiasz przez telefon, czy nie, u�yj usługi przeniesienia 
bezwarunkowego. Usługa ta mo�e by� przydatna je
li np. jedziesz na delegacj	, idziesz na urlop i 
chcesz przekierowa� wszystkie swoje wywołania np. do zast	pcy. Innym zastosowaniem przeniesienia 
bezwarunkowego mo�e by� przeniesienie wszystkich rozmów słu�bowych (z miasta) na inny aparat. 

 

Tabela 12 - Usługa bezwarunkowego przeniesienia wywołania - wybierane cyfry 

Cyfry wybrane na telefonie Znaczenie 
��
������������
������������
������������
���������� Przeniesienie wszystkich wywoła� na telefon o numerze XXXXXXX 
��
�������������
�������������
�������������
����������� Przeniesienie wszystkich wywoła� na telefon o numerze XXXXXXX 
��
������������
������������
������������
�������������� Przeniesienie tylko  wywoła� z miasta  na telefon o numerze 

XXXXXXX 
��
�������������
�������������
�������������
��������������� Przeniesienie tylko wywoła� wewn	trznych na telefon o numerze 

XXXXXXX 
��
�������������
�������������
�������������
��������������� Przeniesienie tylko wywoła� z zawieszon� rozmow� na telefon o 

numerze XXXXXXX 
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Tabela 13 - Usługa skasowania i przeł�czania bezwarunkowego przeniesienia – wybierane cyfry 

Cyfry wybrane na tel. Znaczenie 
��
����
����
����
�� Skasowanie usługi przeniesienia wywołania   
��
���
���
���
� Wł�czenie (je
li była wył�czona) lub wył�czenie (je
li była wł�czona) usługi 

przeniesienia wywołania z parametrami jak przy poprzednim u�yciu usługi 
przeniesienia. Po wybraniu tych cyfr w słuchawce usłyszysz: 

• sygnał zaj�to�ci, je
li usługa została wył�czona,  
• sygnał potwierdzenia przyj�cia usługi, je
li usługa została 

wł�czona, 
Przykład: 
Wyje�d�asz na delegacj	, wi	c nie b	dzie Ci	 w gabinecie przez dłu�szy czas. Chcesz, aby 

poł�czenia słu�bowe (przekazywane przez sekretark	) były przekierowywane na Twoj� komórk	 
(natomiast zwykłe wywołania – lokalne i  miasta – nie). Przenosisz wi	c wywołania na Twoim 
telefonie za pomoc� usługi: 

• ��
���������������������
���������������������
���������������������
������������������� , gdzie XXXX XX XX XX to numer Twojej komórki. 
Od tego momentu , gdy zadzwoni do Ciebie sekretarka z zawieszonym poł�czeniem (a wi	c z 

zamiarem przekazania Ci poł�czenia), wywołanie zostanie przekierowane na Twoj� komórk	. 
Sekretarka b	dzie wtedy mogła zapowiedzie� rozmow	 i zdecydowa�, czy j� przekaza�.. 

2.4.2. Przejmowanie wywoła� z innego telefonu (������������, ������������) 

2.4.2.1. Przej�cie wywołania od innego abonenta (������������ / 	�	�	�	�) 
Je
li usłyszysz dzwonek telefonu np. w zamkni	tym pomieszczeniu i nie mo�esz odebra� tego 

wywołania, mo�esz przej�� je przy pomocy innego, dost	pnego Ci telefonu i przeprowadzi� rozmow	. 
Centrala umo�liwia tak�e przej	cie poł�czenia w stanie zawieszenia rozmowy - usługa ta ma jednak 
tylko zastosowanie praktyczne przy u�yciu telefonu systemowego informuj�cego o aktualnych stanach 
abonentów. 

Aby przej�� wywołanie z niedost	pnego telefonu, lub poł�czenie oczekuj�ce musisz wybra�: ����������������

������������, gdzie: 
- ������������ - numer usługi przej	cia wywołania, 
- ������������ - numer katalogowy telefonu, z którego przejmujesz wywołanie, lub który jest w stanie 

oczekiwania 
Po wybraniu powy�szych cyfr odbierzesz rozmow	 z ��danego telefonu. 

Tabela 14 - Przej�cie wywołania 

Numer na ���� Numer na 				 Znaczenie 

�������������������������������� 	�	�	�	��������������������� Przej	cie wywołania abonenta XXXX 
 

2.4.2.2. Przej�cie wywołania od abonenta z tej samej firmy (������������ / 	��	��	��	��) 
Wywołanie mo�esz przej�� przy pomocy innego, dost	pnego ci telefonu i przeprowadzi� rozmow	 

nawet bez podawania numeru telefonu, z którego  przejmujesz wywołanie, pod warunkiem, �e 
wywoływany abonent nale�y do tej samej firmy zadeklarowanej przez serwis. Aby przej�� wywołanie 
z niedost	pnego telefonu nale�y wybra� ������������. Po wybraniu tej usługi odbierzesz rozmow	 z ��danego 
telefonu, lub otrzymasz sygnał nieosi�galno�ci w przypadku niezgodno
ci firm. 

Tabela 15 - Przej�cie wywołania abonenta z tej samej "firmy" 

Numer na ���� Numer na 				 Znaczenie 

������������ 	��	��	��	�� Przej	cie wywołania abonenta z tej samej „firmy” 
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2.4.3. Budzenie lub zlecenie poł�czenia z abonentem o okre�lonej godzinie (������������ / 
	�
	�
	�
	�
) 

Je�eli chcesz aby centrala wywołała twój telefon o okre
lonej godzinie, musisz wybra� ����������������oraz 
poda� czas: godzin	 (00..23) i minuty (00:59) nast	pnie odło�y� słuchawk	 (lub wcisn�� ����). 

Je�eli planujesz odby� rozmow	 o okre
lonej godzinie z abonentem o numerze katalogowym 
XXX, musisz wprowadzi� zlecenie do centrali podobnie jak przy ustawianiu budzenia, podaj�c 
dodatkowo po podaniu godziny - numer abonenta XXX. 

Aby sprawdzi�, czy na danym aparacie zostało ustawione budzenie (lub zlecenie poł�czenia z 
abonentem o podanym czasie) nale�y wybra� ����������������. Je
li usłyszymy wtedy sygnał potwierdzenia 
przyj�cia usługi, oznacza to, �e na tym aparacie ustawiona jest usługa budzenia, sygnał 
nieosi�galno�ci natomiast oznacza, �e usługi tej nie ma.  

Odwołanie obu usług nast	puje po wybraniu numeru ������������ i odło�eniu słuchawki (lub ������������ i ����). 

Tabela 16 - Budzenie 

Numer na „#” Numer na „9” Znaczenie 
����������������� �� �� �� � ����� � �4����5� � �4����5� � �4����5� � �4����5 	�
	�
	�
	�
����� �� �� �� � ����� � �4����5� � �4����5� � �4����5� � �4����5 Zamówienie budzenia lub poł�czenia z 

innym abonentem o podanej godzinie 
(GG:MM) 

������������ i odł. słuchawki 
(lub ����������������)����

	�
	�
	�
	�
 i odł. słuchawki 
(lub 	�
�	�
�	�
�	�
�)����

Odwołanie budzenia 

�������������������� 	�
�	�
�	�
�	�
����� Test ustawienia budzenia 

2.4.4. Przywołanie uprawnie� abonenckich 
W centrali CCA 2720 ka�dy aparat posiada własne uprawnienia, nadane przez serwis centrali. S� to 

tak zwane uprawnienia abonenckie, które okre
laj�, jakich poł�cze� b	dzie mo�na dokonywa� za 
pomoc� danego aparatu. Je
li na telefon nie zostały przywołane uprawnienia konta oraz telefon ten nie 
został zablokowany, obowi�zuj� na nim uprawnienia abonenckie. Istnieje mo�liwo
� przywołania 
uprawnie� abonenckich którego
 z telefonów (czyli po prostu uprawnie�, jakie nadał danemu 
aparatowi serwis centrali). Na nasz aparat mo�emy przywoła� uprawnienia nadane innemu aparatowi, 
lub przywoła� ponownie uprawnienia naszego aparatu, np. po tym, gdy kto
 przywołał na nim 
uprawnienia konta. Odbywa si	 to na zasadzie podobnej do przywoływania uprawnie� konta (patrz 
opis powy�ej), z t� ró�nic�, �e zamiast numeru katalogowego konta wprowadza si	 numer katalogowy 
abonenta, a kluczem jest klucz abonencki. Na przykład, aby przywoła� na stałe uprawnienia 
wyposa�enia abonenckiego abonenta o numerze ������������ i kluczu ��
��
��
��
 nale�y wybra� ��������������������������������
��
��
��
��
. Na swój aparat mo�na przywoła� uprawnienia innego aparatu tylko wtedy, gdy w tamtym 
aparacie został wprowadzony klucz dost	pu do uprawnie�. Klucz dost	pu nie jest potrzebny w 
przypadku, gdy przywołujemy na swój aparat jego własne uprawnienia (np. po tym, jak kto
 
przywołał na nim na stałe uprawnienia konta).  

2.4.5. Blokowanie aparatu - (�������� i ������������ ) 
Mo�e si	 zdarzy�, �e konieczne jest zablokowanie uprawnie� aparatu, np. gdy wychodzimy na 

dłu�ej z pokoju i nie chcemy, by kto
 w tym czasie mógł dzwoni� z naszego telefonu. Aby 
zablokowa� telefon, nale�y u�y� usługi ��������. W tym celu za pomoc� naszego telefonu wybieramy 
cyfry ����������������������������, gdzie KKKK jest kluczem abonenckim przypisanym danemu aparatowi przez serwis 
centrali. Po wywołaniu usługi blokowania aparatu zaczynaj� w nim obowi�zywa� ograniczone 
uprawnienia, zdefiniowane przez serwis centrali. Podczas działania blokady telefonu mo�liwe jest 
czasowe przywołanie konta (usługa ������������). Nie jest mo�liwe natomiast przywołanie uprawnie� konta 
na stałe (usług� ������������)- aby to uczyni� nale�y najpierw odwoła� blokad	 aparatu. 

Odwołanie blokady aparatu nast	puje po wybraniu �������������������������������� , gdzie KKKK jest kluczem 
abonenckim danego aparatu. Odwołanie blokady telefonu oznacza powrót do uprawnie� abonenckich 
tego aparatu (a NIE np. do uprawnie� konta, jakie było wcze
niej przywołane na stałe na tym 
telefonie). 
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Tabela 17 - Blokowanie aparatu 

Numer na „9” Numer na „#” Znaczenie 
	��	��	��	���������������������� �������������������������������� Zablokowanie aparatu (KKKK- 

klucz abonencki danego aparatu)  
	�
	�
	�
	�
�������������������� i odł. słuchawki 
(lub 	�
	�
	�
	�
������������������������)����

���������������������������� i odł, słuchawki (lub 
����������������������������)����

Odblokowanie aparatu (KKKK- 
klucz abonencki danego aparatu) 

2.4.6. Zmiana klucza dost�pu (������������ / 	��	��	��	��) 
Szereg czynno
ci, takich jak przywołanie uprawnie� konta (na stałe lub chwilowo), blokowanie 

aparatu lub przywołanie uprawnie� abonenckich wi��e si	 ze znajomo
ci� klucza dost	pu. Stosowanie 
klucza nie jest wymagane, je
li np. konto nie posiada wpisanego klucza i tak mo�na go przywoła�. 
Jednak ze wzgl	dów bezpiecze�stwa zalecane jest wykorzystywanie kluczy, zabezpieczaj� one przed 
wykonaniem pewnych działa� przez niepowołane osoby. (np. telefonowanie za granic	) 

Do zmiany klucza słu�y usługa ������������. Aby zmieni� klucz konta nale�y najpierw konto przywoła� 
(patrz rozdział po
wi	cony kontom), podobnie je
li chcemy zmieni� klucz dla przywoływania 
uprawnie� wyposa�enia abonenckiego, nale�y najpierw te uprawnienia przywoła�4. Nast	pnie 
wybieramy sekwencj	 cyfr: 
 ���������6666�6666���������6666�6666���������6666�6666���������6666�6666 
gdzie: 
 XXXX - stary klucz dost	pu, 
 YYYY - nowy klucz dost	pu. 
Dokładniej opisane jest w tabeli poni�ej: 

Tabela 18  - Zmiana klucza dla usług na „9" i na „#" 

Cyfry Komentarz Stan centrali 
	��	��	��	�� lub ������������ wybranie numeru usługi zmiany klucza Centrala przechodzi do usługi zmiany 

klucza 
����������������5 wpisanie starego klucza dost	pu Centrala odpowiada krótkim sygnałem  
6666666666666666 wpisanie nowego klucza Centrala odpowiada krótkim sygnałem 
6666666666666666 Powtórzenie wpisanego klucza Centrala odpowiada dwoma krótkimi 

sygnałami 
 
Je
li klucz do tej pory nie był wpisany, krótki sygnał pojawi si	 natychmiast po wybraniu cyfr 

������������. Ze wzgl	du na mo�liwo
� pomyłki podczas wpisywania nowego klucza, wpisywany jest on 
dwukrotnie. Je
li w czasie podawania klucza (nowego lub starego) popełnimy bł�d, centrala 
natychmiast zako�czy proces zmiany klucza i w słuchawce usłyszymy sygnał nieosi�galno�ci. 
W takim przypadku klucz pozostanie niezmieniony.  

                                                      
4 Normalnie, je
li na telefon nie zostały przywołane uprawnienia konta i nie została u�yta usługa blokady telefonu, na telefonie s� 

przywołane uprawnienia abonenckie. 
5 Je
li klucz nie był dotychczas zało�ony, ten krok jest pomijany. 
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2.4.7. Usługa „nie przeszkadza	”- DND  (������������ ) 
Czasami zdarza si	, i� w danej chwili nie chcemy odbiera� rozmów z zewn�trz poniewa� mamy 

wa�ne spotkanie lub z innych powodów. Mo�na skorzysta� wówczas z usługi „nie przeszkadza�”, 
która uniemo�liwi innym osobom poł�czenie si	 z naszym numerem.. Usługa działa w ramach grupy 
abonentów, powoduje wył�czenia abonenta grupy z odbierania rozmów przychodz�cych, które s� 
kierowane na nast	pnego uczestnika grupy. 

Rozmowy wychodz�ce pozostaj� bez zmian.  Po wł�czeniu usługi jest ona cały czas uaktywniona 
a� do momentu jej wył�czenia przez abonenta lub wył�czenia centrali.  
 
Cyfry wybrane na tel. Znaczenie 
���������������� Wł�czenie usługi   

Po wybraniu tych cyfr w słuchawce usłyszysz: 
• sygnał zaj�to�ci, je
li usługa została wył�czona,  
• sygnał potwierdzenia przyj�cia usługi, je
li usługa została 

wł�czona, 
• centrala zgłasza si	 zmienionym sygnałem zgłoszenia centrali 

400Hz – przerywanym. 
• na wy
wietlaczu telefonów systemowych CTS-20 i HTP-0535 

pojawia si	 napis „nie przeszkadza�” 
 

���������������� Wył�czenie usługi „nie przeszkadza�” 
Po wybraniu tych cyfr w słuchawce usłyszysz: sygnał potwierdzenia 
przyj�cia usługi  - usługa została wył�czona,  

 

2.4.8. Zarejestrowanie wywoła� abonenta na telefon (������������ / 				) 
W razie potrzeby zmiany miejsca odbioru wywoła� istnieje mo�liwo
� rejestracji wywoła� 

Twojego numeru na innym telefonie. Czynno
� ta nazwana została rejestracj� wywoła� abonenta. 
Aby zarejestrowa� wywołania abonenta na dany telefon, nale�y z tego telefonu wybra�: ��������������������������������

����������������, gdzie: 
- ������������ - numer usługi rejestruj�cej wywołania abonenta na telefon, 
- ������������ - numer katalogowy abonenta, 
- ���������������� - klucz dost	pu abonenta. 
Abonent kieruje wywołania na dany telefon do chwili odwołania wywoła� abonenta. 

Odwołanie wywoła� abonenta nast	puje w wyniku jednej z ni�ej wymienionych czynno
ci : 
• Zarejestrowanie wywoła� na innym telefonie (wybra� na tym telefonie ����������������������������������������������������

����, gdzie XXX i KKKK s� cyframi o znaczeniu jak powy�ej).  
• Po zarejestrowaniu uprawnie� abonenta �������������������������������������������������������� i nast	pni odwołaniu 

przekierowa� ��
����
����
����
�� . 
•  Podniesienie słuchawki na telefonie macierzystym abonenta  (o numerze katalogowym 

����������������) 
• Zadzwonienie z telefonu na którym zostały zarejestrowane wywołania abonenta na numer 

tego abonenta, 
• wykonanie resetu lub wył�czenia centrali  

Tabela 19 - Rejestracja wywoła� aboneta 

Numer na „#” Numer na „9” Znaczenie 
���������������������������������������������������� 				���������������������������������������� Zarejestrowanie wywoła� aboneta o numerze 

XXXX i kluczu dost	pu KKKK 
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Zarejestrowanie wywoła� abonenta na telefon jest usług� zbli�on� funkcjonalnie do rejestrowania 
wywoła� konta na telefon porównaj: 2.6.1. 

Przykład 1 
Załó�my, �e jeste
 abonentem o numerze 208 i kluczu dost	pu do konta 6543. Zwykle  siedzisz 

przy swoim biurku i wywołania na „208” kierowane s� na Twój telefon. Je
li chcesz przej
� na dłu�ej 
np. do działu kadr, za pomoc� telefonu w tym dziale wybierz sekwencj	 cyfr "����������
�����������
�����������
�����������
�". Od 
tej chwili je
li kto
 wybierze numer 208, rozmowa b	dzie kierowana do działu kadr. Po jakim
 czasie  
mo�esz pój
� do magazynu, wybra� t	 sam� sekwencj	 i od tej pory telefony na numer 208 b	dziesz 
odbiera� wła
nie w magazynie. W momencie, gdy wrócisz do siebie, wystarczy, �e podniesiesz 
słuchawk	 swojego telefonu, a wywołania na „208” b	d� ponownie kierowane na Twoje biurko. 

 
Przykład 2  
Je
li w przykładzie 1, po zarejestrowaniu wywoła� abonenta w magazynie kto
 zadzwoni z 

telefonu w magazynie na numer 208, rejestracja wywoła� konta zostanie anulowana – od tej pory 
wywołania na 208 b	d� kierowane ponownie na Twoje biurko. 
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2.5. Usługi specjalne 

2.5.1. Poł�czenia konferencyjne (�
�
�
�
) 
"SLICAN-CCA 2720" umo�liwia równoczesne prowadzenie rozmowy z wi	cej ni� jednym 

abonentem. Usługa ta zwana jest poł�czeniem konferencyjnym lub w skrócie konferencj�. Istnieje 
kilka metod korzystania z poł�cze� konferencyjnych w centrali.  

1. Korzystamy z przygotowanej wcze
niej przez obsług	 centrali grupy konferencyjnej. W takim 
przypadku w konferencji bior� udział osoby, których numery telefonów zostały wcze
niej 
wytypowane i zapisane do grupy konferencyjnej w centrali. W konferencji takiej mog� bra� 
udział jedynie abonenci wewn	trzni (ewentualnie abonenci z miasta mog� by� doł�czeni do 
konferencji r	cznie – patrz punkt 2). 

2. Dobieramy uczestników konferencji r	cznie, wybieraj�c kolejno ich numery telefonów. 
Mo�liwe jest w tym przypadku uczestnictwo osób podł�czonych do sieci miejskiej (mo�na 
doł�czy� do konferencji rozmowy miejskie). W miar	 wybierania numerów katalogowych 
abonenci kolejno doł�czaj� si	 do tworzonej konferencji. 

3. Jak wy�ej, jednak najpierw r	cznie wybieramy numery katalogowe uczestników konferencji, a 
dopiero pó�niej rozpoczynamy konferencj	 – tak zwane wybieranie listowe, 

4. Poł�czenie trójstronne, inicjowane przy zawieszonej rozmowie 
 

1.  Konferencja wcze�niej przygotowana 
Korzystamy z wcze
niej ustalonej przez obsług	 centrali grupy abonentów. Aby zainicjowa� 

poł�czenie konferencyjne wystarczy wybra� numer odpowiedniej grupy konferencyjnej (numer ten 
poda Ci serwis centrali). Po wybraniu numeru grupy konferencyjnej zaczn� dzwoni� telefony 
wszystkich członków grupy. Po podniesieniu słuchawki zostan� oni automatycznie doł�czeni do 
konferencji. Je
li który
 z abonentów nie podniesie słuchawki, jego telefon b	dzie dzwonił a� do 
momentu zako�czenia konferencji (zako�czenie konferencji nast	puje w momencie, gdy słuchawk	 
odło�y ostatni abonent wewn	trzny).  

Mo�liwe jest równie� r	czne doł�czenie nowych abonentów do bie��cej konferencji. W tym celu 
nale�y post	powa� jak przy dobieraniu abonentów przy konferencji typu 2.  

Mo�e si	 zdarzy�, �e dana konferencja jest ju� zestawiona. W takim przypadku usłyszymy sygnał 
zaj�to�ci. 

 
2. Konferencja dobierana r�cznie 

Dobieramy kolejnych członków konferencji r	cznie. W tym celu nale�y zadzwoni� do pierwszego 
abonenta, który ma bra� udział w konferencji. Po odebraniu przez niego wywołania wyja
niamy ch	� 
zestawienia konferencji i wybieramy �����+ �
�����+ �
�����+ �
�����+ �
 (ewentualnie FLASH + numer katalogowy 
konferencji, któr� chcemy zestawi�). Abonent zostanie automatycznie doł�czony do konferencji. Aby 
doł�czy� nast	pnego abonenta, wybierz  FLASH i numer tego abonenta. Po jego zgłoszeniu mo�esz 
go doł�czy� do konferencji wybieraj�c �����+ �
�����+ �
�����+ �
�����+ �
 (ewentualnie FLASH + numer katalogowy 
Twojej konferencji). Je
li podczas rozmowy z abonentem zrezygnujesz z doł�czania go do 
konferencji, mo�esz: powróci� do konferencji przez dwukrotne wybranie FLASH lub spróbowa� 
doł�czy� kolejnego abonenta przez wybranie FLASH + numer katalogowy tego abonenta. Je
li po 
wybraniu numeru abonenta nikt nie odbiera wywołania, mo�esz zrezygnowa� z doł�czania tego 
abonenta i powróci� do konferencji przez wybranie dwukrotnie FLASH lub spróbowa� doł�czy�  
innego abonenta przez wybranie FLASH i numer katalogowy tego abonenta.  

Analogicznie post	puje si	 przy doł�czaniu do konferencji kolejnych abonentów.  
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Tabela 20 – Stany podczas poł�czenia konferencyjnego 

Stan  Działanie Efekt 
Rozmowa z 
doł�czanym do 
konferencji 
abonentem 

������+ ��������+ ��������+ ��������+ ��



����
lub 
������+ �)%7 #)8������+ �)%7 #)8������+ �)%7 #)8������+ �)%7 #)8   
(gdzie nr_konf to 
numer grupy 
konferencyjnej) 

• Je
li konferencja była ju� zainicjowana, doł�czenie do 
istniej�cej konferencji  

• Je
li konferencja nie była jeszcze zainicjowana, powołanie 
konferencji i doł�czenie do niej abonenta 

Powrót do konferencji (wszyscy rozmówcy si	 słysz�) 

 �������+ �������������+ �������������+ �������������+ ���������� • Je
li konferencja była ju� zainicjowana, rezygnacja z 
doł�czenia abonenta do konferencji i powrót do 
konferencji (wszyscy rozmówcy si	 słysz�) 

• Je
li konferencja nie była jeszcze zainicjowana, powrót do 
sygnału zgłoszenia centrali 

 ������+ �)%7�'������+ �)%7�'������+ �)%7�'������+ �)%7�'���� Rezygnacja z doł�czenia abonenta do konferencji i wywołanie 
kolejnego, w celu doł�czenia 

������+ ������������+ ������������+ ������������+ ���������� • Je
li konferencja była ju� zainicjowana, rezygnacja z 
doł�czenia abonenta do konferencji i powrót do 
konferencji (wszyscy rozmówcy si	 słysz�) 

• Je
li konferencja nie była jeszcze zainicjowana, powrót do 
sygnału zgłoszenia centrali 

Wywołanie 
abonenta, 
którego 
chcemy 
doł�czy� do 
konferencji ������+ �)%7�'������+ �)%7�'������+ �)%7�'������+ �)%7�'���� Rezygnacja z doł�czenia abonenta i wywołanie kolejnego (o 

numerze nr_ab), w celu doł�czenia 
Konferencja  ������+ �)%7�'������+ �)%7�'������+ �)%7�'������+ �)%7�'���� Zawieszenie konferencji i wywołanie abonenta nr_ab w celu 

doł�czenia do konferencji. 
 

3. Konferencja z wybieraniem listowym  
Istnieje równie� sposób „listowego” zestawiania poł�czenia konferencyjnego, kiedy najpierw 

r	cznie wyznaczamy numery abonentów, którzy maj� wej
� w skład konferencji, a dopiero pó�niej 
rozpoczynamy konferencj	.  
Aby dokona� listowego poł�czenia konferencyjnego nale�y wybra� ������+ ��
������+ ��
������+ ��
������+ ��
 lub ������+ �������+ �������+ �������+ �

)%7 #)8)%7 #)8)%7 #)8)%7 #)8 (wej
cie w tryb poł�czenia konferencyjnego). Nast	pnie zawieszamy konferencj	 klawiszem 
�������������������� i wybieramy �
��
��
��
� lub 	�		�		�		�	. Usłyszymy w słuchawce krótki sygnał potwierdzenia. Wybieramy 
wtedy kolejno numery abonentów, którzy maj� wej
� w skład konferencji. Po wybraniu ka�dego z 
numerów słyszymy krótki sygnał potwierdzenia. Gdy numery wszystkich abonentów zostały ju� 
wprowadzone, wybieramy dwukrotnie �������������������� lub ������+ ��
������+ ��
������+ ��
������+ ��
 lub ������+ �)%7 #)8������+ �)%7 #)8������+ �)%7 #)8������+ �)%7 #)8. Dopiero 
w tej chwili zaczn� dzwoni� telefony abonentów, których numery wpisali
my na list	 konferencyjn�. 
Po zgłoszeniu si	 ka�dego z nich zostaje on doł�czony do konferencji. Je
li który
 z abonentów si	 nie 
zgłosi, jego telefon b	dzie dzwonił a� do momentu zako�czenia konferencji.  

 
4. Poł�czenie trójstronne   

Poł�czenie trójstronne jest szczególnym rodzajem konferencji, w której bior� udział tylko trzy 
osoby6. Zestawienie poł�czenia trójstronnego ułatwia konsultacje z innym abonentem.  

Poł�czenie trójstronne zestawiane jest nast	puj�co:  
Na prowadzonej rozmowie wybieramy �������������������� (zawieszamy poł�czenie) i numer abonenta B, z 

którym chcemy si	 skonsultowa�. Po odebraniu wywołania przez B wybieramy ������ + ��
������ + ��
������ + ��
������ + ��
 . 
Zostanie zestawione poł�czenie konferencyjne pomi	dzy Tob�, abonentem B i zawieszonym 
rozmówc�.  

 

                                                      
6 Mo�liwe jest pó�niejsze doł�czenie nast	pnych uczestników. 
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Uwaga: zako�czenie konferencji nast	puje w momencie odło�enia słuchawki przez ostatniego 
lokalnego uczestnika konferencji (nie jest mo�liwe prowadzenie konferencji tylko przez abonentów z 
miasta) 

2.5.2. Rozmowy tranzytowe 
Je
li serwis centrali w parametrach konta/abonenta  wł�czył tak� mo�liwo
�, mo�na dokonywa� tak 

zwanych rozmów tranzytowych. Polega to na tym, �e wła
ciciel konta dzwoni z aparatu podł�czonego 
do sieci publicznej na numer centrali CCA 2720. Nast	pnie w czasie słuchania zapowiedzi słownej 
przywołuje swoje konto (usługa ������������) po czym  mo�e „wyj
�” z powrotem „na miasto” i na przykład 
zainicjowa� rozmow	 mi	dzynarodow�. Abonent taki płaci tylko za poł�czenie z central� CCA 2720, 
natomiast poł�czenie wychodz�ce z centrali zaliczane jest na koszt konta.  

W przypadku, gdy translacje, przez które prowadzona jest rozmowa tranzytowa s� analogowe (nie 
ISDN),  centrala przeznacza na rozmow	 tranzytow� 60 sekund. Na krótko przed upływem tego czasu 
w słuchawce słyszalny jest sygnał tonowy. Abonent inicjuj�cy mo�e wtedy przedłu�y� rozmow	 o 
nast	pne 60 sekund naciskaj�c klawisz ���� (gwiazdka). Aby zako�czy� rozmow	 przed upływem cyklu 
60 sekund abonent inicjuj�cy powinien nacisn�� klawisz ����. (Je
li tego nie zrobi, centrala utrzyma 
poł�czenie do momentu zako�czenia sze
�dziesi	ciosekundowego przedziału czasu). Opisane powy�ej 
działanie nie dotyczy translacji ISDN – dla takich translacji nie jest konieczne przedłu�anie rozmowy 
klawiszem ����. 

Istnieje równie� mo�liwo
� przekazania poł�czenia przychodz�cego ponownie na miasto. W tym 
przypadku abonent chc�cy uzyska� poł�czenie tranzytowe musi zadzwoni� (z „miasta”) do abonenta - 
sekretarki, który ma dodatkowo przywołane konto z uprawnieniami do rozmów tranzytowych 
(uprawnienia takie nadaje serwis). Abonent - sekretarka przekazuje wtedy rozmow	 zgodnie z 
zasadami opisanymi w rozdziale o przekazywaniu rozmów.  
Uwaga: rozmowy tranzytowe mog� by� przeprowadzane tylko przez uprawnionych przez serwis 
centrali abonentów.  
 

2.5.3. Ustawienie budzenia innemu abonentowi (��	��	��	��	) 
Je
li serwis centrali ustawił takie uprawnienia7, mo�liwe jest ustawienie budzenia na aparat inny 

ni� własny. Umo�liwia to na przykład realizacj	 przez recepcjonistk	 budzenia go
cia w hotelu. Aby 
ustawi� budzenie dla danego abonenta nale�y wybra� ��	��	��	��	��������������������� �� �� �� � ����� �� �� �� � , gdzie XXX to numer 
abonenta, któremu chcemy ustawi� budzenie, a GG:MM oznacza godzin	 budzenia.  

Aby sprawdzi�, czy dla danego abonenta o numerze XXXX zostało zamówione w centrali 
budzenie, nale�y wybra� ��	��	��	��	������������������������ (na ko�cu gwiazdka). Je
li w słuchawce usłyszysz sygnał 
potwierdzenia przyj�cia usługi, oznacza to, �e usługa budzenia została wł�czona. W przeciwnym 
przypadku usłyszysz sygnał nieosi�galno�ci.  

Aby skasowa� budzenie nale�y wybra� ��	��	��	��	����������������������������.  

Tabela 21 - Zamówienie budzenia dla innego abonenta 

Numer na „#” Znaczenie 
��	��	��	��	����������������������������� �� �� �� � ����� �� �� �� �  Zamówienie budzenia dla abonenta 

XXXX o podanej godzinie (GG:MM) 
��	��	��	��	�������������������� i odł. słuchawki (lub 
��	��	��	��	������������������������)����

Odwołanie budzenia 

��	���	���	���	����� Test ustawienia budzenia 

2.5.4. Ustawianie stanu hotelowego (������������ / 	��	��	��	��) 
Baza danych centrali ma mo�liwo
� zapami	tywania dodatkowego stanu ka�dego abonenta, nie 

zwi�zanym z aktualnym stanem telefonicznym. Stan ten mo�e by� u�yty np. do zbierania informacji z 
pokoi hotelowych przez recepcj	.  
                                                      
7 Aby ustawia� budzenie innemu abonentowi musisz mie� ustawiony przez serwis znacznik sekretarki 
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Dla ka�dego telefonu mo�na okre
li� stan hotelowy, który jest ci�giem maksymalnie szesnastu 
cyfr. Ustawienie stanu hotelowego polega na wybraniu na tle sygnału zgłoszenia centrali cyfr ����������������

������������������������, gdzie XX.X jest ci�giem cyfr stanu hotelowego. 

Tabela 22 - Ustawianie stanu hotelowego 

Numer na „#” Numer na „9” Znaczenie 
���������������������������������������� 	��	��	��	������������������������������ Ustawienie stanu hotelowego danego aparatu na XX.X 
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2.6. Konta w centrali 
Serwis centrali mo�e zaprogramowa� w centrali konto, które nie jest zwi�zane z fizycznym 

telefonem przył�czonym do centrali. Konto zazwyczaj powi�zane jest z okre
lon� osob� korzystaj�c� 
z ró�nych telefonów. Konto posiada numer katalogowy. Dzi	ki niemu mo�na dzwoni� na ten numer 
do danej osoby. Konto skieruje wówczas wywołanie na ten telefon, z którego wła
ciciel konta ostatnio 
si	 zarejestrował.  Wła
ciciel konta mo�e tak�e dzwoni� z dowolnego telefonu podł�czonego do 
centrali CCA 2720 na swój koszt i z własnymi uprawnieniami zapisanymi na jego koncie. Wymaga to 
przywołania uprawnie� konta na telefon z którego w danej chwili korzysta wła
ciciel tego konta. Aby 
uniemo�liwi� korzystanie z konta osobom niepowołanym, ma ono zapisany przez serwis klucz 
dost	pu znany tylko wła
cicielowi konta. Wykorzystanie konta (przywołanie uprawnie� i rejestracja) 
wymaga podania klucza dost	pu do konta. 

2.6.1. Zarejestrowanie wywoła� konta na telefon (������������ / 				) 
Gdy serwis centrali przydziela Ci konto, z reguły okre
la równie� telefon domy
lny, który zwykle 

b	dzie dzwonił, gdy kto
 wybierze numer Twojego konta (mo�e to by� np. numer telefonu na Twoim 
biurku). Mo�esz jednak (tymczasowo) zmieni� to ustawienie poprzez rejestracj	 wywoła� Twojego 
konta na innym telefonie. Czynno
� ta nazwana została rejestracj� wywoła� konta. 

Aby zarejestrowa� wywołania konta na dany telefon, nale�y z tego telefonu wybra�: ��������������������������������

����������������, gdzie: 
- ������������ - numer usługi rejestruj�cej wywołania konta na telefon, 
- ������������ - numer katalogowy konta, 
- ���������������� - klucz dost	pu konta. 
Konto kieruje wywołania na dany telefon do chwili zarejestrowania wywoła� konta z innego 

telefonu lub odwołania rejestracji.  
Odwołanie wywoła� konta nast	puje w wyniku jednej z czynno
ci : 

• Zarejestrowanie wywoła� na innym telefonie (wybra� na tym telefonie ����������������������������������������������������
����, gdzie XXX i KKKK s� cyframi o znaczeniu jak powy�ej).  

• Po zarejestrowaniu uprawnie� konta �������������������������������������������������������� i nast	pnie odwołaniu 
przekierowa� ��
����
����
����
�� .W wyniku wykonania tych czynno
ci przekierowanie powraca na 
telefon domy
lny (ustalony przez serwis – arkusz: Konta -> NormWyw). 

 

Tabela 23 - Rejestracja wywoła� konta 

Numer na „#” Numer na „9” Znaczenie 
���������������������������������������������������� 				���������������������������������������� Zarejestrowanie wywoła� konta o numerze 

XXXX i kluczu dost	pu KKKK 
 
Rejestrowanie wywoła� konta na telefon jest usług� zbli�on� funkcjonalnie do rejestrowania wywoła� 
abonenta na telefon porównaj: rozdz. 2.4.8. 
 

Przykład 1 
Załó�my, �e posiadasz konto o numerze 154 i kluczu dost	pu do konta 6543. Zwykle  siedzisz przy 

swoim biurku i wywołania na „154” kierowane s� na Twój telefon. Je
li chcesz przej
� na dłu�ej np. 
do działu kadr, za pomoc� telefonu w tym dziale wybierz sekwencj	 cyfr "�����
���
������
���
������
���
������
���
�". Od tej 
chwili je
li kto
 wybierze numer 154, rozmowa b	dzie kierowana do działu kadr. Po jakim
 czasie  
mo�esz pój
� do magazynu, wybra� t	 sam� sekwencj	 i od tej pory telefony na numer 154 b	dziesz 
odbiera� wła
nie w magazynie.  
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2.6.2. Chwilowe przywołanie uprawnie� konta (������������ / 	�	�	�	� i 	��	��	��	��) 
Je
li wła
ciciel konta przebywa przy dowolnym telefonie centrali, mo�e z tego telefonu 

przeprowadza� rozmowy rozliczane na jego koncie z jego uprawnieniami. Przed rozmow� musi 
przywoła� swoje konto wybieraj�c z tego telefonu: ������������������������������������������������, gdzie: 

- ������������ - numer usługi przywołuj�cej uprawnienia konta na telefon, 
- ������������ - numer katalogowy konta, 
- ���������������� - klucz dost	pu konta, 
Po usłyszeniu sygnału zgłoszenia mo�esz natychmiast wybiera� numery w celu zrealizowania 

pierwszej rozmowy na swój koszt. 
Przywołanie uprawnie� konta na dany telefon obowi�zuje dla wszystkich poł�cze� z tego telefonu 

od chwili przywołania konta. Odło�enie słuchawki telefonu na czas dłu�szy ni� 10 sekund odwołuje to 
przywołanie po czym telefon działa zgodnie ze swoimi pierwotnymi uprawnieniami. Wybranie cyfr 
������������ i odło�enie słuchawki (lub ������������ i ����) powoduje natychmiastowe odwołanie uprawnie� konta. 

Tabela 24 - Chwilowe przywołanie uprawnie� konta 

Numer na „#” Numer na „9” Znaczenie 
���������������������������������������������������� 	�	�	�	����������������������������������������� Chwilowe przywołanie uprawnie� konta 

 
Przykład 1: Załó�my, �e pewien ogólnie dost	pny telefon nie ma mo�liwo
ci wyj
cia na miasto 

(tak zdefiniował t	 lini	 serwis centrali). Ty jednak chcesz zadzwoni� do miasta i posiadasz konto, 
które to umo�liwia, o numerze 154 i kluczu dost	pu 6543. Na ogólnie dost	pnym telefonie wybierasz  
wi	c sekwencj	 cyfr: ����
��
�����
��
�����
��
�����
��
�, nast	pnie ����. Usłyszysz sygnał centrali nadrz	dnej, po czym 
mo�esz wybiera� numer ��danego abonenta. Po zako�czeniu rozmowy odkładasz słuchawk	. 
Rozmowa b	dzie si	 odbywa� na Twój koszt, tzn. poł�czenie zostanie zarejestrowane na Twoim 
koncie, a NIE na koncie aparatu, z którego dzwoniłe
. Po ok. 10 sekundach telefon ponownie b	dzie 
miał zablokowane wyj
cie na miasto. 

Przykład 2: Znajdujesz si	 w innym pomieszczeniu ni� zwykle pracujesz. Nie chc�c dzwoni� na 
koszt osób pracuj�cych w tym pokoju, przywołujesz swoje konto wybieraj�c ����
��
�����
��
�����
��
�����
��
�. 
Nast	pnie wybierasz numer abonenta zewn	trznego. Po zako�czeniu rozmowy i odło�eniu słuchawki, 
mo�esz przed upływem ok. 10 sekund ponownie podnie
� słuchawk	 i dzwoni� nadal na własny koszt. 

2.6.3. Stałe przywołanie uprawnie� konta (������������ / 	��	��	��	��). 
Wybranie ������������������������������������������������ spowoduje stałe przypisanie uprawnie� konta o numerze XXX i kluczu 

KKKK. Od tej chwili telefon mo�e realizowa� wszystkie rozmowy na koszt konta i z jego 
uprawnieniami. 

Odwołanie przypisania odbywa si	 przez wybranie ������������  i odło�enie słuchawki (lub ������������ i ����). Po 
odwołaniu telefon posiada swoje normalne uprawnienia. 

Aby sprawdzi�, czy na dany aparat zostały przywołane na stałe uprawnienia konta, nale�y wybra� 
����������������. Je
li w słuchawce b	dzie słyszalny sygnał potwierdzenia przyj�cia usługi, oznacza to, �e na 
tym aparacie zostały przywołane na stałe uprawnienia jakiego
 konta. Je
li natomiast usłyszymy 
sygnał nieosi�galno�ci - oznacza to, �e ten telefon nie ma przywołanych �adnych uprawnie� konta na 
stałe.  

Tabela 25 - Przywołanie uprawnie� konta na stałe 

Numer na „#” Numer na „9” Znaczenie 
���������������������������������������������������� 	��	��	��	������������������������������������������  Przywołanie uprawnie� konta na stałe (a� 

do odwołania) 
������������ i odł. słuchawki 
(lub ����������������)����

	��	��	��	�� i odł. słuchawki 
(lub 	���	���	���	���)����

Odwołanie uprawnie� konta przywołanych 
na stałe 

�������������������� 	���	���	���	������� Test przywołanych uprawnie� 
 



   
2.6-3 CCA 2720 

Przykład: Je
li wiesz, �e z danego telefonu b	dziesz telefonowa� do miasta cz	
ciej, a posiadasz 
konto 154 o kluczu dost	pu 6543, wybierz na tym telefonie �����
���
������
���
������
���
������
���
�. Od tego momentu 
mo�emy dzwoni� "przez zero" bez potrzeby uprzedniego wybierania innych cyfr. Rozmowy b	dziemy 
przeprowadza� na własny koszt, podobnie jak zostało to opisane wy�ej. Gdy zdecydujesz, �e nie 
potrzebujesz ju� własnego konta na tym aparacie, wybierz ������������ i odłó� słuchawk	. Przywołanie 
uprawnie� konta zostanie anulowane.  
Uwaga!: Je�li po stałym przywołaniu konta nie anulujemy go, ka�da osoba dzwoni�ca z tego 
aparatu b�dzie to robiła na nasz koszt!!! 
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2.7-1 CCA 2720 

2.7. Wybieranie z zewn�trz numeru abonenta wewn�trznego 

2.7.1. Korzystanie z zapowiedzi słownej 
Je
li centrala "SLICAN-CCA 2720" jest wyposa�ona w moduł zapowiedzi słownej to abonent 

z zewn�trz mo�e otrzyma� poł�czenie z numerem wewn	trznym centrali bez udziału abonenta 
po
rednicz�cego (telefonistki).  
Poni�ej opisujemy przebieg poł�czenia abonenta z sieci publicznej: 

Je
li chcesz zadzwoni� do abonenta wewn	trznego z zewn�trz to wybierasz numer  w centrali 
miejskiej. Je
li na linii miejskiej, do której dzwonisz serwis zaprogramował wł�czanie zapowiedzi 
(mo�e by� ona wł�czana tylko w niektórych godzinach) to po wybraniu numeru w centrali miejskiej 
poczekaj na zapowied� słown� z centrali „SLICAN-CCA 2720”. W trakcie słuchania zapowiedzi 
przeł�cz twój aparat na wybieranie tonowe i wybierz numer abonenta wewn	trznego. Po wybraniu 
numeru w trakcie trwania zapowiedzi słownej: 
a) otrzymasz sygnał zwrotny wywołania je
li abonent wewn	trzny b	dzie wolny. Oczekuj wówczas 

zgłoszenia si	 tego abonenta, 
b) otrzymasz sygnał zaj�to�ci je
li abonent wewn	trzny jest zaj	ty, 
c) centrala zako�czy poł�czenie je
li wybrałe
 nieistniej�cy numer lub nie masz uprawnie� do 

bezpo
redniego ł�czenia si	 z tym abonentem. Musisz zadzwoni� jeszcze raz. 
W sytuacjach a i b mo�esz wybra� ���� (gwiazdk	), po czym otrzymasz sygnał zgłoszenia centrali a 

nast	pnie mo�esz  wybra� numer innego abonenta. 
Je
li w trakcie słuchania zapowiedzi nie wybierzesz �adnego numeru to wywołanie  b	dzie 

skierowane na abonenta po
rednicz�cego (telefonistk	), którego numer zaprogramował serwis centrali. 
 
Uzyskanie bezpo
redniego poł�czenia si	 z wybranym abonentem wewn	trznym jest mo�liwe tylko 
wtedy, gdy dana linia miejska ma mo�liwo
� poł�czenia si	 bezpo
rednio z ��danym abonentem 
wewn	trznym. Przykładowo mo�na zabroni� bezpo
redniego dost	pu z miasta do dyrektora, do 
którego mo�na si	 „dodzwoni�” tylko za po
rednictwem sekretarki. 

 
Uwaga: zaliczenie rozmowy dla abonenta dzwoni�cego z miasta nast	puje ju� przy rozpocz	ciu 
słuchania zapowiedzi słownej. Mo�e si	 wi	c zdarzy�, �e po wybraniu numeru abonenta 
wewn	trznego oka�e si	, �e nie ma go akurat w pracy. Mimo to abonent  dzwoni�cy z miasta b	dzie 
musiał zapłaci� za rozmow	. (w przeciwie�stwie do ruchu automatycznego, patrz ni�ej).  

 

2.7.2. Ruch w pełni automatyczny 
Centrale CCA wyposa�one w odpowiednie ł�cza mi	dzycentralowe mog� umo�liwia� 

dodzwonienie si	 z miasta do abonenta centrali CCA po wyborze tylko jednego, zwykle 
siedmiocyfrowego numeru telefonu. Zwykle do dyspozycji abonentów wewn	trznych jest wtedy kilka 
(lub kilkadziesi�t, kilkaset) takich numerów. Zalety takiego rozwi�zania to mi	dzy innymi: 

• jeden numer do konkretnego abonenta centrali CCA (nie trzeba pami	ta� numeru centrali i 
numeru wewn	trznego) 

• szybko
� poł�czenia (nie jest konieczne słuchanie zapowiedzi słownej),  
• zaliczenie rozmowy dla abonenta dzwoni�cego z miasta nast	puje dopiero po podniesieniu 

słuchawki przez abonenta docelowego, 
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2.8-1 CCA 2720 

2.8. Instrukcja obsługi aparatu po�rednicz�cego sekretarki 

2.8.1. Przyjmowanie wywoła� z zewn�trz 
W centrali "SLICAN-CCA 2720" mo�na wyznaczy� dowolne telefony do przyjmowania wywoła� 

z zewn�trz. Posiadasz wewn	trzny aparat telefoniczny centrali "SLICAN-CCA 2720" wyznaczony 
przez serwis centrali do odbierania wywoła� z zewn�trz. Je
li nast�pi wywołanie z centrali nadrz	dnej 
to twój aparat zacznie dzwoni� (dzwonek wywołania zewn	trznego). Je
li prowadzisz rozmow	 to o 
wywołaniu z centrali nadrz	dnej poinformuje Ci	 sygnał ponaglenia  na tle rozmowy8. Jeste
 
wówczas zobowi�zany(a) zako�czy� prowadzon� rozmow	, odebra� to wywołanie, dowiedzie� si	 do 
jakiego abonenta wewn	trznego kierowana jest rozmowa i przekaza� j� na identycznych zasadach jak 
opisali
my w instrukcji obsługi aparatu wewn	trznego. Zazwyczaj serwis centrali powinien 
abonentom przyjmuj�cym wywołania z zewn�trz przydzieli� równie� uprawnienia sekretarki. 

2.8.2. Oferowanie rozmowy (wej�cie na trzeciego). 
Funkcja ta jest dost	pna tylko dla abonenta-sekretarki. Je
li przy przekazywaniu rozmowy, po 

wybraniu numeru ��danego abonenta wewn	trznego usłyszysz sygnał zaj�to�ci to w celu 
zaoferowania mu rozmowy mo�esz wej
� "na trzeciego" do prowadzonej przez niego rozmowy 
poprzez wybranie na tle sygnału zaj�to�ci cyfry ����. Je
li nie chcesz mu przeszkadza� to zamiast cyfry 
"3" wybierz FLASH, spowoduje to powrót do abonenta oczekuj�cego na rozmow	. Mo�esz wtedy 
drugi raz przekaza� t	 rozmow	 do innego abonenta wewn	trznego lub zako�czy� poł�czenie. 

Gdy ju� wł�czyłe
 si	 na trzeciego (wybrałe
 na tle sygnału zaj�to�ci cyfr	 ����) do rozmowy 
abonenta ��danego to masz do wyboru dwa warianty opuszczenia tego stanu: 
Wariant 1. Odkładasz słuchawk	. Od tej chwili linia przychodz�ca lub abonent jest w stanie 

podtrzymania i oczekuje na zwolnienie si	 abonenta ��danego bez twojego udziału. Je
li abonent 
��dany nie zwolni si	 przez okres czasu około 1 minuty to wywołanie b	dzie ponownie 
kierowane do Ciebie (otrzymasz wtedy dzwonek powrotny).  

Wariant 2. Wybierasz FLASH, powracasz do abonenta oczekuj�cego na rozmow	 i informujesz go o 
zaistniałej sytuacji (mo�esz przekaza� teraz rozmow	 np. do "zast	pcy" lub całkowicie 
zrezygnowa� z przekazywania).  

 

2.8.3. Zestawianie zamawianych poł�cze�.  
Je
li masz uprawnienia sekretarki to mo�esz na zamówienie abonenta wewn	trznego centrali 

„SLICAN-CCA 2720” zestawia� dla niego poł�czenia wychodz�ce do central nadrz	dnych. Sposób 
zamawiania z punktu widzenia abonenta wewn	trznego został opisany w instrukcji obsługi jego 
aparatu.  

Je
li odbierzesz wywołanie od abonenta zamawiaj�cego ze zleceniem realizacji poł�czenia 
wychodz�cego to mo�esz zrealizowa� to zlecenie w nast	puj�cy sposób:  

Odbierasz zamówienie od zamawiaj�cego abonenta wewn	trznego i pytasz o jego numer 
wewn	trzny. Ko�czysz rozmow	 zamawiaj�c� poprzez odło�enie słuchawki na widełki i w 
najbli�szym czasie realizujesz poł�czenie wychodz�ce poprzez wybranie "0" ("8" je
li zamawiane 
poł�czenie dotyczy abonenta sieci resortowej) i wybieranie numeru abonenta ��danego w centrali 
nadrz	dnej. Po zgłoszeniu si	 ��danego abonenta przekazujesz rozmow	 abonentowi zamawiaj�cemu 
według zasad przekazywania rozmowy wcze
niej opisanego w instrukcji obsługi aparatu abonenta 
wewn	trznego.  

Je
li abonent-sekretarka ma przywołane konto z uprawnieniami do rozmów tranzytowych, mo�e 
rozmow	 przychodz�c� „z miasta” przekaza� z powrotem na wybrany numer miejski.  

Je
li abonent ��dany jest zaj	ty mo�esz za jaki
 czas ponownie spróbowa� poł�czy� si	 z nim, a 
dopiero wtedy gdy uzyskasz poł�czenie przekaza� je abonentowi zamawiaj�cemu.  

                                                      
8 Stanie si	 tak tylko wtedy, gdy serwis centrali umie
cił Twój telefon w grupie wywoływanej z miasta (w grupie awiz), 
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2.8.4. Funkcja pilnego dzwonienia 
Funkcja pilnego dzwonienia przeznaczona jest do specjalnego, szybkiego poł�czenia z wybranym 

abonentem, przy czym poł�czenie zostaje zrealizowane w sposób zale�ny od abonenta, do którego 
dzwonimy (abonenta docelowego). : 

• je
li abonent docelowy jest wolny, nast	puje wywołanie (wysłanie do niego dzwonka), w 
przypadku aparatów systemowych Panasonic poł�czenie nast	puje od razu , bez dzwonka, przy 
czym automatycznie wł�czony zostaje tylko gło
nik aparatu docelowego (chyba, �e aparat miał 
wł�czon� funkcj	 automatycznej odpowiedzi, wtedy wł�czy si	 równie� mikrofon). Osoba 
dzwoni�ca mo�e wtedy powiadomi� o czym
 adresata poł�czenia. Adresat mo�e nast	pnie 
wł�czy� SP_PHONE lub podnie
� słuchawk	 i porozmawia� z dzwoni�cym. Je
li dzwoni�cy 
odło�y słuchawk	 zanim abonent docelowy wł�czy si	 do rozmowy, aparat docelowy 
automatycznie rozł�czy poł�czenie.  

• je
li aparat abonenta docelowego dzwoni, nast	puje przechwycenie jego dzwonka (innego 
poł�czenia do niego kierowanego), 

• je
li abonent docelowy jest zaj	ty, a telefon dzwoni�cego ma odpowiednie uprawnienia, 
nast	puje wej
cie „na trzeciego” do prowadzonej przez niego rozmowy (uwaga, w tym 
przypadku aparat abonenta docelowego musi znajdowa� si	 w stanie rozmowy, funkcja nie 
zadziała, je
li abonent docelowy dopiero wybiera cyfry).  

Funkcja pilnego dzwonienia dost	pna jest wył�cznie abonentom z uprawnieniami sekretarki i 
przeznaczona jest głównie do komunikacji pomi	dzy dyrektorem a sekretark�.  

Tabela 26 - Pilne dzwonienie 

Numer na „#” Znaczenie 
�������������������������������� Pilny dzwonek do abonenta XXXX 

 

2.8.5. Przekazywanie rozmów tranzytowych 
Centrala CCA2720 pozwala na dokonywanie tak zwanych poł�cze� tranzytowych. W poł�czeniach 

takich osoba dzwoni�ca z miasta otrzymuje poł�czenie ponownie na miasto.  
Je
li serwis centrali nada Ci takie uprawnienia, mo�esz przekazywa� rozmowy z miasta ponownie 

na miasto. Odbywa si	 to nast	puj�co: 
1. Otrzymujesz wywołanie z miasta. Dzwoni osoba, która prosi o poł�czenie z innym numerem 

miejskim (lub np. z abonentem za granic�).  
2. Zapisujesz numer, z którym chce si	 ta osoba poł�czy�,  
3. Wybierasz Flash, nast	pnie cyfr	 wyj
cia na miasto (zwykle jest to „0”), 
4. Na tle sygnału miejskiego wybierasz zapisany numer, 
5. Mo�esz teraz odło�y� słuchawk	 lub poczeka� na zgłoszenie si	 abonenta i zapowiedzie� mu 

przekazywan� rozmow	, 
6. Po odło�eniu przez Ciebie słuchawki nast�pi poł�czenie pomi	dzy abonentem ��daj�cym 

poł�czenia tranzytowego, a ��danym. 
 

Uwaga 1: W niektórych przypadkach podczas rozmowy tranzytowej nale�y przedłu�a� czas rozmowy. 
Musisz wtedy  poinformowa� osob	 ��daj�c�, �e po usłyszeniu sygnału tonowego w słuchawce musi 
wybra� na telefonie „*” (gwiazdk	). Zapytaj serwis centrali, czy jest to konieczne. 
Uwaga 2: Rozmowy tranzytowe przekazywane przez Ciebie s� zaliczane na Twój koszt. Zestawiaj 
takie poł�czenia tylko osobom Ci znanym, zapisuj�c sobie dat	, czas i numer kierunkowy na jaki 
rozmow	 przekazujesz. 
Uwaga 3: Musisz mie� specjalne uprawnienia, aby zestawia� poł�czenia tranzytowe.    . 
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3. Inne urz�dzenia podł�czane do centrali 

3.1. Instrukcja obsługi telefonu systemowego HTP-0535 (Digital) 

3.1.1. Wst�p. 
Urz�dzenie HTP-0535 (Digital) pełni rol	 awiza telefonistki oraz telefonu systemowego, 

podł�czanego do central firmy „Slican”. Umo�liwia proste przekazywanie rozmów oraz obserwacj	 
stanu 40 dowolnie zdefiniowanych portów centrali (zarówno linii miejskich jak i abonentów 
wewn	trznych). Na wy
wietlaczu HTP-0535 (Digital) przedstawione s� mi	dzy innymi informacje o: 

• numerze dzwoni�cego (równie� dzwoni�cego z miasta), 
• koszcie rozmowy z miastem, 
• przeniesieniu wywoła�, 
• przywołaniu uprawnie� konta (lub innych uprawnie� abonenckich), blokadzie telefonu, 
• numerze abonenta oczekuj�cego w kolejce na poł�czenie, 
• braku napi	cia zasilaj�cego central	, 
  

Przed przeczytaniem nast	pnych punktów tego rozdziału nale�y zapozna� si	 z instrukcj� obsługi 
aparatu systemowego HTP-0535 (Digital), która jest doł�czona do niego. 

 
Istniej� dwie wersje telefonu systemowego HTP0535: 

• wersja analogowa (HTP 0535) - podł�czana do centrali za pomoc� dwóch lub trzech par 
przewodów, 

• wersja cyfrowa. (HTP 0535 Digital) – podł�czana do centrali za pomoc� jednej pary 
przewodów 

Wersje te nie ró�ni� si	 od siebie pod wzgl	dem funkcjonalno
ci i sposobu odbierania i 
przekazywania poł�cze� (wersja Digital mo�e natomiast udost	pnia� szereg dodatkowych funkcji 
specjalnych). Szczegółowy opis funkcji obu wersji aparatów systemowych zawarty jest w instrukcjach 
doł�czonych do tych aparatów. Niniejszy rozdział odnosi si	 do obu wersji telefonów. 

3.1.2. Praca z aparatem  
W niniejszym opisie zakłada si	, �e telefon systemowy oraz centrala zostały zaprogramowane 

nast	puj�co: 
• kolejnym przyciskom linii wewn	trznych w aparacie HTP-0535 przypisane zostały kolejne 

numery katalogowe od 201 do 235 (pierwszemu przyciskowi z górnego rz	du numer 201, 
drugiemu 202 itd.), 

• przyciskom L1 do L5 przypisane zostały numery pi	ciu linii miejskich, dost	pnych 
w centrali, 

• wyj
cie na miasto z centrali nast	puje po wybraniu cyfry „0”, 
• aparatowi HTP-0535 przydzielono w centrali uprawnienia sekretarki,  

Uwaga: serwis centrali mo�e ka�demu z przycisków pulpitu przypisa� dowolny numer abonenta 
wewn	trznego, linii miejskiej, numer funkcji specjalnej itp. Przypisanie pierwszemu przyciskowi 
numeru 201, drugiemu 202 itd. zostało podane tylko w celu łatwiejszej prezentacji sposobu 
posługiwania si	 pulpitem. W dalszej cz	
ci tej instrukcji b	dziemy posługiwa� si	 wła
nie tak� 
numeracj�.  

3.1.2.1. Realizacja poł�cze� wewn�trznych 
Sposób inicjowania poł�cze� wewn	trznych zale�y od tego czy numer abonenta, z którym chcemy 

si	 poł�czy� został przypisany jednemu z przycisków pulpitu, czy te� nie. 
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I. Je
li na pulpicie został zaprogramowany przycisk dla tego numeru: sprawd�, czy lampka 
przy tym przycisku si	 
wieci - je
li nie, oznacza to, �e abonent z którym chcesz si	 poł�czy� 
jest wolny i mo�esz do niego zadzwoni�. Podnie
 słuchawk	 telefonu i naci
nij przycisk z 
numerem tego abonenta.  Aparat HTP-0535 sam wybierze zaprogramowany numer 
abonenta. 

II. Je
li na pulpicie nie ma zaprogramowanego przycisku dla tego numeru: podnie
 słuchawk	 
telefonu i wybierz numer abonenta za pomoc� klawiatury numerycznej na pulpicie. Je
li 
abonent jest wolny, usłyszysz sygnał wywołania, w przeciwnym wypadku usłyszysz sygnał 
zaj�to�ci lub nieosi�galno�ci.  

3.1.2.2. Realizacja poł�cze� wychodz�cych z centrali 
Aby zadzwoni� do abonenta, którego telefon podł�czony jest do sieci publicznej mo�na post�pi� na 

dwa sposoby. Po podniesieniu słuchawki telefonu nale�y: 
I. Wybra� z klawiatury numerycznej pulpitu cyfr	 „0”. Centrala sama wybierze jedn� 

z wolnych linii miejskich które s� dost	pne. Je
li �adna z dost	pnych linii miejskich nie jest 
wolna, usłyszysz w słuchawce sygnał zaj�to�ci - poł�czenie nie b	dzie mogło doj
� do 
skutku. W takim przypadku odłó� słuchawk	 i poczekaj na zwolnienie si	 linii miejskiej.  

II. Sprawdzi�, która linia miejska jest wolna, to znaczy lampka którego przycisku „L1” ... „L5” 
nie 
wieci si	 i nacisn�� ten przycisk - ruch zostanie skierowany na konkretn� lini	 miejsk�, 
zaprogramowan� pod tym przyciskiem. Je
li �adna z linii miejskich nie jest wolna, poczekaj 
na jej zwolnienie.  

Po wykonaniu jednej z tych czynno
ci w słuchawce powinien by� słyszalny sygnał zgłoszenia 
centrali miejskiej. Nast	pnie mo�esz wybra� (za pomoc� klawiatury numerycznej pulpitu) numer 
abonenta w sieci publicznej.  

3.1.2.3. Przyjmowanie wywoła� 
Przyjmowanie wywołania odbywa si	 tak samo jak przy zwykłym aparacie telefonicznym. 

3.1.2.4. Przekazywanie rozmów 
Sposób przekazania rozmowy abonentowi wewn	trznemu jest uzale�niony od tego czy dany 

abonent posiada na twoim pulpicie przyporz�dkowany przycisk. W poni�szych opisach okre
lenie 
„wybierz przycisk” oznacza, �e operator powinien, spogl�daj�c na pulpit, dokona� wyboru przycisku, 
który odpowiada danemu abonentowi, jednak nie naciska� jeszcze przycisku. Wyja
nienie 
przekazywania rozmów podzielono na dwie sytuacje A i B. Obie sytuacje opisane zostały od 
momentu, kiedy podczas rozmowy z pewnym abonentem zdecydujesz si	 na przekazanie tej rozmowy 
komu
 innemu. 

Sytuacja A: Je�li abonent, któremu chcesz przekaza	 rozmow� ma przydzielony mu przycisk, 
post�puj według poni�szego opisu: 

1. Sprawd�, czy lampka nad tym przyciskiem 
wieci si	. Je
li nie, abonent ten jest wolny i 
mo�na mu przekaza� rozmow	 - przejd� do punktu 2. Je
li natomiast lampka ta 
wieci si	 na 
czerwono lub zielono, oznacza to, �e abonent któremu chcesz przekaza� rozmow	 jest zaj	ty 
- przejd� do punktu 3. 

2. Abonent, któremu chcesz przekaza� rozmow	 jest wolny. Naci
nij wi	c przycisk przypisany 
temu abonentowi. Otrzymasz sygnał wywołania. Mo�esz teraz: 

• Odło�y	 słuchawk�. (Koniec przekazania) Abonent z którym rozmow	 chcesz 
przekaza� b	dzie słuchał sygnału wywołania, a� do momentu zgłoszenia si	 
abonenta wywoływanego. Je
li abonent wywoływany nie zgłosi si	 w czasie ok. 40 
sekund to rozmowa powróci do Ciebie. 
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• Poczeka	, a� abonent któremu chcesz przekaza	 rozmow� zgłosi si�. Mo�esz 
wtedy porozmawia� z tym abonentem, zaoferowa� mu rozmow	 i, je
li si	 na to 
zgodzi, przekaza� mu rozmow	 odkładaj�c słuchawk	. (Koniec przekazania). Je
li 
natomiast abonent nie zgodzi si	 na przekazanie rozmowy, mo�esz albo powróci� 
do rozmowy z abonentem pierwszym (przez naci
ni	cie jego przycisku.9 lub 
dwukrotne naci
ni	cie FLASH), albo spróbowa� przekaza� rozmow	 komu
 
innemu (w takim przypadku wybierz przycisk przypisany innemu abonentowi, 
któremu chcesz przekaza� rozmow	 i przejd� do punktu pierwszego10). 

3. Abonent, któremu chcesz przekaza� rozmow	 jest zaj	ty. Mo�esz teraz: 
• Zrezygnowa	 z przekazania rozmowy - powiadomi� abonenta ��daj�cego, �e 

przekazanie rozmowy jest niemo�liwe i odło�y� słuchawk	. (Koniec przekazania). 
• Przekaza	 rozmow� innemu abonentowi. W tym celu wybierz przycisk 

przypisany innemu abonentowi, któremu chcesz przekaza� rozmow	 i przejd� do 
punktu pierwszego11. 

• „Wej�	 na trzeciego” do rozmowy i powiadomi� abonenta, �e ma now� 
rozmow	. W tym celu wci
nij przycisk przypisany abonentowi któremu chcesz 
przekaza� rozmow	. Usłyszysz sygnał zaj�to�ci. Naci
nij wtedy przycisk „3” na 
klawiaturze numerycznej i  poinformuj abonenta o nowej rozmowie. Mo�esz potem 
odło�y� słuchawk	 - wtedy abonent oczekuj�cy na poł�czenie b	dzie oczekiwał na 
zwolnienie si	 abonenta wywoływanego. (Koniec przekazania) Je
li natomiast 
abonent ��dany powie, �e nie chce przyjmowa� tego telefonu mo�esz Przekaza	 
rozmow� innemu abonentowi, (przejd� do odpowiedniego podpunktu punktu 3), 
powiadomi� abonenta ��daj�cego, �e przekazanie rozmowy nie jest mo�liwe 
(wci
nij jego przycisk lub dwukrotnie FLASH, porozmawiaj z nim i odłó� 
słuchawk	) 

• Mimo wszystko przekaza	 rozmow� zaj�temu abonentowi. Wci
nij przycisk 
przypisany abonentowi, któremu chcesz przekaza� rozmow	 i odłó� słuchawk	 
(Koniec przekazania). Abonent ��daj�cy przekazania b	dzie oczekiwał na 
zwolnienie si	 abonenta ��danego. Je
li  przez czas ok. 3 minut. abonent ��dany si	 
nie zwolni, rozmowa powróci do Ciebie.  

Sytuacja B: Je�li abonent, któremu chcesz przekaza	 rozmow� nie ma przydzielonego 
przycisku, post�puj według poni�szego opisu: 

1. Wci
nij przycisk „FLASH” a nast	pnie numer abonenta, któremu chcesz przekaza� 
rozmow	. Je
li usłyszysz sygnał wywołania, abonent ten jest wolny i mo�na mu przekaza� 
rozmow	 - przejd� do punktu 2. Je
li natomiast w słuchawce usłyszysz sygnał zaj�to�ci, 
oznacza to, �e abonent któremu chcesz przekaza� rozmow	 jest zaj	ty - przejd� do punktu 3. 

2. Abonent, któremu chcesz przekaza� rozmow	 jest wolny. Mo�esz teraz: 
• Odło�y	 słuchawk�. (Koniec przekazania) Abonent z którym rozmow	 chcesz 

przekaza� b	dzie słuchał sygnału wywołania, a� do momentu zgłoszenia si	 
abonenta wywoływanego. Je
li abonent wywoływany nie zgłosi si	 w czasie ok. 40 
sekund to rozmowa powróci do Ciebie. 

                                                      
9 Je
li abonent, z którym rozmow	 chcemy przekaza� jest abonentem wewn	trznym, nale�y wcisn�� przycisk mu przyporz�dkowany, je
li 

natomiast jest to osoba dzwoni�ca z miasta, nale�y wcisn�� przycisk przyporz�dkowany danej linii miejskiej. Ten sam efekt uzyska� 
mo�na przez dwukrotne naci
ni	cie klawisza FLASH 

10 Je
li abonent ten nie posiada przypisanego mu klawisza na pulpicie, przejd� do punktu 1 sytuacji B. 
11 Je
li abonent ten nie posiada przypisanego mu klawisza na pulpicie, przejd� do punktu 1 sytuacji B. 
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• Poczeka	, a� abonent któremu chcesz przekaza	 rozmow� zgłosi si�. Mo�esz 
wtedy porozmawia� z tym abonentem, zaoferowa� mu rozmow	 i, je
li si	 na to 
zgodzi, przekaza� mu rozmow	 odkładaj�c słuchawk	. (Koniec przekazania). Je
li 
natomiast abonent nie zgodzi si	 na przekazanie rozmowy, mo�esz albo powróci� 
do rozmowy z abonentem pierwszym (przez naci
ni	cie jego przycisku.12 lub 
dwukrotne naci
ni	cie „FLASH”), albo spróbowa� przekaza� rozmow	 komu
 
innemu (w takim przypadku przejd� do punktu pierwszego13). 

3. Abonent, któremu chcesz przekaza� rozmow	 jest zaj	ty. Mo�esz teraz: 
• Zrezygnowa	 z przekazania rozmowy - powiadomi� abonenta ��daj�cego, �e 

przekazanie rozmowy jest niemo�liwe i odło�y� słuchawk	. W tym celu wci
nij 
dwa razy przycisk FLASH  - powrócisz do rozmowy z abonentem ��daj�cym 
przekazania Po rozmowie z tym abonentem odłó� słuchawk	.(Koniec przekazania). 

• Przekaza	 rozmow� innemu abonentowi. W tym celu przejd� do punktu 
pierwszego14. 

• „Wej�	 na trzeciego” do rozmowy i powiadomi� abonenta, �e ma now� rozmow	. 
Na tle sygnału zaj�to�ci naci
nij przycisk „3” na klawiaturze numerycznej i  
poinformuj abonenta o nowej rozmowie. Mo�esz potem odło�y� słuchawk	 - 
abonent oczekuj�cy na poł�czenie b	dzie oczekiwał na zwolnienie si	 abonenta 
wywoływanego. (Koniec przekazania) Je
li natomiast abonent ��dany powie, �e 
nie chce przyjmowa� tego telefonu mo�esz Przekaza	 rozmow� innemu 
abonentowi, (przejd� do punktu pierwszego15), powiadomi� abonenta ��daj�cego, 
�e przekazanie rozmowy nie jest mo�liwe (wci
nij dwukrotnie FLASH, 
porozmawiaj z nim i odłó� słuchawk	) 

• Mimo wszystko przekaza	 rozmow� zaj�temu abonentowi. Na tle sygnału 
zaj�to�ci odłó� słuchawk	 (Koniec przekazania). Abonent ��daj�cy przekazania 
b	dzie oczekiwał na zwolnienie si	 abonenta ��danego. Je
li  przez czas ok. 3 
minut. abonent ��dany si	 nie zwolni, rozmowa powróci do Ciebie.  

3.1.2.5. Parkowanie rozmów 
Mo�e si	 zdarzy�, �e odebrana rozmowa nie mo�e zosta� w danej chwili nikomu przekazana. Nie 

jest wtedy konieczne natychmiastowe jej zako�czenie - osoba obsługuj�ca awizo mo�e tak� rozmow	 
„zaparkowa�”, to znaczy tymczasowo zawiesi�, aby po pewnym czasie powróci� do niej i np. 
przekaza� innej osobie. Parkowanie rozmowy za pomoc� aparatu HTP-0535 polega na wci
ni	ciu 
przycisku przyporz�dkowanego linii, z której rozmow	 nale�y zaparkowa�. Powrót do zaparkowanej 
rozmowy nast	puje po ponownym wci
ni	ciu tego przycisku (przy podniesionej słuchawce).  

Na przykład, otrzymujesz wywołanie z linii miejskiej L1. Podnosisz słuchawk	 telefonu, 
rozmawiasz z osob� dzwoni�c�, nast	pnie wciskasz przycisk oznaczony L1. Lampka nad tym 
przyciskiem zaczyna miga� krótkimi podwójnymi impulsami - oznacza to, �e rozmowa została 
zaparkowana. Mo�esz teraz ł�czy� si	 z innymi abonentami, odbiera� inne wywołania itp. Aby 
powróci� do zaparkowanej rozmowy, przy podniesionej słuchawce wci
nij ponownie przycisk L116.  

                                                      
12 Je
li abonent, z którym rozmow	 chcemy przekaza� jest abonentem wewn	trznym, nale�y wcisn�� przycisk mu przyporz�dkowany, je
li 

natomiast jest to osoba dzwoni�ca z miasta, nale�y wcisn�� przycisk przyporz�dkowany danej linii miejskiej. Ten sam efekt uzyska� 
mo�na przez dwukrotne naci
ni	cie klawisza FLASH 

13 Je
li abonent, któremu chcesz teraz przekaza� rozmow	 ma przypisany przycisk na pulpicie, przejd� do punktu pierwszego sytuacji A 
14 Je
li abonent, któremu chcesz teraz przekaza� rozmow	 ma przypisany przycisk na pulpicie, przejd� do punktu pierwszego sytuacji A 
15  Je
li abonent, któremu chcesz teraz przekaza� rozmow	 ma przypisany przycisk na pulpicie, przejd� do punktu pierwszego sytuacji A 
16 Je
li nie powrócisz do zaparkowanej rozmowy w ci�gu 3 minut, otrzymasz wywołanie i rozmowa wróci do Ciebie sama. 
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3.2. Instrukcja obsługi telefonu systemowego Panasonic 
Centrala CCA2720 mo�e współpracowa� z telefonami systemowymi Panasonic, modele KX-

T7030, KX-T7130, KX-T7720, KX-T7730, KX-T7740, KX-T7750 konsolami KX-T7040, KX-T7740 
oraz zgodnymi. Funkcjonalnie aparaty te s� dostosowane do współpracy z centralami Slican, st�d 
mo�e si	 zdarzy�, �e niektóre operacje przeprowadza si	 inaczej ni� w telefonach podł�czonych do 
centrali Panasonic.  

Wi	kszo
� podstawowych usług (przekazanie rozmowy, zawieszenie, zaparkowanie rozmowy) 
wykonywane s� w taki sam sposób jak to było opisane przy okazji telefonu systemowego SLICAN 
HTP0535. 

 
Przed przeczytaniem nast	pnych punktów tego rozdziału nale�y zapozna� si	 z instrukcj� obsługi 
aparatu systemowego Panasonic, udost	pnian� przez firm	 SLICAN. 

 
Poni�ej opisano pokrótce podstawowe cechy aparatów współpracuj�cych z central� SLICAN 

CCA2720: 
• 12 przycisków z dwukolorowymi lampkami, standardowo oznaczane jako CO1 - CO12. Pod 

ka�dym z tych przycisków mo�na zaprogramowa� numer katalogowy aparatu wewn	trznego. 
Pozwoli to na szybkie wybieranie tego numeru (przez przyci
ni	cie danego przycisku) oraz 
obserwacj	 stanu aparatu, którego numer jest zaprogramowany (np. czy abonent rozmawia, 
czy jego aparat dzwoni itp.). Pod przyciskami zaopatrzonymi w lampki mo�na zapisa� numer 
składaj�cy si	 maksymalnie z czterech cyfr - s� to bowiem przyciski przeznaczone do 
szybkiego wybierania numerów wewn	trznych. 

• 12 przycisków bez lampek17, standardowo oznaczane jako F1 - F12. Pod ka�dym z tych 
przycisków mo�na zaprogramowa� dowolny numer, w tym numery miejskie. Maksymalna 
liczba cyfr (a tak�e znaków typu „pauza”, „gwiazdka” „krzy�yk”) w tym przypadku wynosi 
20.  

• Wy
wietlacz o długo
ci 16 znaków, na którym pokazane s� informacje o bie��cym stanie 
aparatu, mi	dzy innymi: 

♦ Czas i tryb pracy centrali, 
♦ Informacja o przeniesieniu wywoła� z tego aparatu, wyczerpanym limicie 

impulsów, wł�czonej usłudze budzenia, 
♦ Informacja o przywołaniu uprawnie� (np. konto),  
♦ Numer abonenta (wewn	trzny lub miejski) który Ci	 wywołuje lub którym 

nast�piło poł�czenie, 
♦ Komentarz, który został przypisany abonentowi wewn	trznemu przez serwis 

centrali, 
♦ Bie��cy koszt rozmowy w złotówkach w przypadku rozmów wychodz�cych, 

• System gło
nomówi�cy,  
• Ró�ne brzmienia dzwonków w zale�no
ci od rodzaju wywołania (dzwonek miejski, lokalny, 

specjalny, ostrzegawczy),  
• Funkcja automatycznej odpowiedzi na dzwonek,  
• Funkcja pilnego dzwonienia,  
• Zapami	tywanie ostatniego nieodebranego dzwonka,  
• Pami	� na karcie w centrali przechowuje numery zaprogramowane pod przyciskami 

telefonów, informacje te nie s� tracone nawet po wymianie telefonu, wył�czeniu centrali czy 
jej twardym resecie. 

 
Rysunek 3-1 przedstawia widok ogólny aparatu Panasonic KX-T7130 wraz z krótkim opisem 

przycisków.  
 

                                                      
17Telefon KX-T7030 ma mniejsz� liczb	 przycisków - 4 
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Rysunek 3-1 - Widok ogólny telefonu systemowego Panasonic 

3.2.1. Cechy funkcjonalne aparatów Panasonic 

3.2.1.1. Informacje na wy�wietlaczu 
W pozycji spoczynkowej na wy
wietlaczu pojawiaj� si	 informacje o trybie pracy centrali i czasie 

centralowym. Je
li centrala jest w trybie dziennym (tryb 1), na wy
wietlaczu znajduje si	 napis „ * 
SLICAN *” i aktualny czas. Je
li centrala przejdzie w tryb nocny, wyraz SLICAN zostanie zast�piony 
wyrazem „Noc” („Night”) i ewentualnie cyfr� oznaczaj�c� numer trybu. 

W przypadku przeniesienia wywoła� na inny aparat (usługa ������������), w miejsce słowa okre
laj�cego 
tryb pracy pojawi si	 napis „Przenies.” („Forward”).  

Je
li na aparat przywołane s� uprawnienia konta (b�d� uprawnienia innego aparatu - usługa ����������������i 
������������) na wy
wietlaczu pojawi si	 napis „Konto” („Account”). 

W momencie, gdy prowadzona jest rozmowa wychodz�ca, na wy
wietlaczu pojawia si	 napis 
informuj�cy o koszcie rozmowy.  

Na wy
wietlaczu pojawia si	 równie� informacja o rozmówcy: który dzwoni do nas, do którego 
dzwonimy, lub z którym rozmawiamy obecnie. Je
li aparatowi abonenta serwis centrali przypisał 
komentarz, to na wy
wietlaczu pojawi si	 ten komentarz wraz z numerem katalogowym rozmówcy. 
Je
li wyposa�enie rozmówcy nie posiada komentarza, na wy
wietlaczu poka�e si	 tylko numer 
katalogowy.  

3.2.1.2. Tryb pilnego dzwonienia  
Telefony systemowe mog� pracowa� w trybie zwykłym lub specjalnym: „pilnego dzwonienia”.  

Przeł�czanie mi	dzy tymi trybami odbywa si	 przyciskiem AUTO_DIAL (
wiec�ca lampka 
wiadczy 
o wł�czeniu funkcji pilnego dzwonienia). W trybie pilnego dzwonienia dost	p do abonentów jest 
realizowany wci
ni	ciem jednego przycisku z lampk�. Wci
ni	cie przycisku z lampk� w tym trybie 
powoduje przy odło�onej słuchawce telefonu automatyczne wł�czenie systemu gło
nomówi�cego i 
wybranie numeru abonenta zaprogramowanego pod przyciskiem. Dalsza realizacja poł�czenia jest 
zale�na od stanu abonenta docelowego: 

• je
li abonent docelowy jest wolny, nast	puje wywołanie (wysłanie do niego dzwonka), w 
przypadku aparatów systemowych Panasonic poł�czenie nast	puje od razu , bez dzwonka, przy 
czym automatycznie wł�czony zostaje tylko gło
nik aparatu docelowego (chyba, �e aparat miał 
wł�czon� funkcj	 automatycznej odpowiedzi, wtedy wł�czy si	 równie� mikrofon). Osoba 
dzwoni�ca mo�e wtedy powiadomi� o czym
 adresata poł�czenia. Adresat mo�e nast	pnie 
wł�czy� SP_PHONE lub podnie
� słuchawk	 i porozmawia� z dzwoni�cym. Je
li dzwoni�cy 
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odło�y słuchawk	 zanim abonent docelowy wł�czy si	 do rozmowy, aparat docelowy 
automatycznie rozł�czy poł�czenie.  

• je
li aparat abonenta docelowego dzwoni, nast	puje przechwycenie jego dzwonka, (innego 
poł�czenia do niego kierowanego), 

• je
li abonent docelowy jest zaj	ty, a telefon dzwoni�cego ma odpowiednie uprawnienia, 
nast	puje wej
cie „na trzeciego” do prowadzonej przez niego rozmowy (uwaga, w tym 
przypadku aparat abonenta docelowego musi znajdowa� si	 w stanie rozmowy, funkcja nie 
zadziała, je
li abonent docelowy dopiero wybiera cyfry).  

Je
li korzystaj�c z usługi pilnego dzwonienia abonent A dzwoni do abonenta B, posiadaj�cego 
aparat systemowy Panasonic, aparat B automatycznie zmieni swój stan w zale�no
ci od trybu, w jakim 
si	 znajduje: 

• je
li aparat B miał WYŁ�CZON� funkcj	 „AUTOMATYCZNEJ ODPOWIEDZI” , dzwonek 
zostanie natychmiast automatycznie odebrany, przy czym wł�czony zostanie tylko gło
nik 
aparatu B (mikrofon pozostanie wył�czony)18. Abonent B b	dzie słyszał abonenta A, jednak 
sam nie b	dzie słyszany.  

• je
li aparat B miał WŁ�CZON� funkcj	 AUTOMATYCZNEJ ODPOWIEDZI, dzwonek 
zostanie natychmiast automatycznie odebrany, przy czym wł�czony zostanie zarówno gło
nik 
jak i mikrofon aparatu B. Abonenci A i B b	d� mogli rozmawia� ze sob�.   

Funkcja pilnego dzwonienia jest szczególnie polecana we współpracy dyrektora i sekretarki.  
 

UWAGA: Tryb pilnego dzwonienia mo�e by� stosowany wył�cznie przez abonentów z 
uprawnieniami sekretarki.  

3.2.1.3. Funkcja automatycznej odpowiedzi 
Funkcja automatycznej odpowiedzi polega na automatycznym odbieraniu wywoła� przez telefon 

bez konieczno
ci podnoszenia słuchawki lub wł�czania aparatu gło
nomówi�cego. 
Wł�czenie tej funkcji nast	puje po naci
ni	ciu przycisku oznaczonego napisem AUTO_ANSWER.  

�wiec�ca si	 na czerwono lampka tego przycisku 
wiadczy o uaktywnieniu funkcji. O automatycznym 
wł�czeniu aparatu gło
nomówi�cego po odebraniu dzwonka  informuje sygnał ostrzegawczy i miganie 
lampki przycisku SP_PHONE 

Je
li funkcja AUTOMATYCZNEJ ODPOWIEDZI jest wł�czona: 
• wywołania w trybie pilnym (patrz wy�ej) s� odbierane natychmiast, przy czym wł�czany jest 

zarówno mikrofon jak i gło
nik aparatu,  
• inne wywołania odbierane s� automatycznie po jednym dzwonku (gło
nik + mikrofon). 
Je
li wł�czona jest funkcja automatycznej odpowiedzi i otrzymamy wywołanie, po jednym 

dzwonku aparat automatycznie odbierze wywołanie (zostanie wł�czony system gło
nomówi�cy). Od 
tej chwili lampka SP_PHONE zacznie miga� i usłyszymy sygnał ostrzegawczy. Mo�emy wtedy 
zacz�� rozmawia� z dzwoni�cym abonentem. Je
li podczas rozmowy abonent dzwoni�cy odło�y 
słuchawk	, nasz aparat systemowy automatycznie rozł�czy poł�czenie. Czas rozmowy dla funkcji 
automatycznej odpowiedzi ograniczony jest do jednej minuty. Oznacza to, �e je
li abonent do którego 
si	 dodzwoniono nie podniesie słuchawki ani nie naci
nie przycisku SP_PHONE, telefon 
automatycznie dokona rozł�czenia po upłyni	ciu jednej minuty od rozpocz	cia rozmowy.  

                                                      
18  Zabezpiecza to przed mo�liwo
ci� podsłuchiwania abonenta B 
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3.2.1.4. Pami�tanie nieodebranych wywoła� 
Posiadaj�c telefon systemowy Panasonic mo�emy kontrolowa�, kto do nas dzwonił podczas naszej 

nieobecno
ci. Je
li przy wył�czonej funkcji AUTOMATYCZNEJ ODPOWIEDZI  na aparat systemowy 
zostanie skierowane wywołanie i nie zostanie ono odebrane, zapali si	 lampka przycisku MESSAGE. 
Oznacza to, �e przynajmniej jeden dzwonek na dany aparat pozostał bez odpowiedzi. Aby sprawdzi�, 
kto ostatnio do nas dzwonił, nale�y nacisn�� przycisk MESSAGE. Zostanie wy
wietlony numer 
katalogowy dzwoni�cego i (ewentualnie) komentarz jaki został temu abonentowi przydzielony przez 
serwis centrali. Po naci
ni	ciu przycisku MESSAGE jego lampka zga
nie, jednak informacja o 
dzwoni�cym abonencie nie zostanie skasowana. W celu wybrania numeru abonenta, który do nas 
dzwonił nale�y podnie
� słuchawk	 (wł�czy� aparat gło
nomówi�cy) i nacisn�� przycisk MESSAGE. 
Zostanie wtedy wybrany FLASH i numer katalogowy osoby, która do nas dzwoniła ostatnio.  

Ka�dy aparat systemowy zapami	tuje tylko jeden, ostatni nieodebrany dzwonek, nast	pne 
nieodebrane dzwonki kasuj� poprzednie. Nie s� zapami	tywane dzwonki miejskie.  

3.2.1.5. Lampki na telefonie systemowym 
Lampki przycisków CO1 .. CO12 wskazuj� na stan aparatu, którego numer jest zaprogramowany 

pod przyciskiem. Je
li lampka 
wieci si	 na czerwono, stan aparatu nie jest w �adnym stopniu zale�ny 
od nas, natomiast kolor zielony oznacza, �e stan aparatu jest zale�ny od nas (np. kto
 do nas dzwoni, 
my dzwonimy do kogo
, zawiesili
my jak�
 rozmow	 itp.). Dodatkowo lampki na przyciskach mog� 
miga� w ró�ny sposób, lub 
wieci� 
wiatłem ci�głym: 

- lampka 
wieci si	 ci�głym 
wiatłem: aparat o danym numerze ma podniesion� słuchawk	 (jest 
zaj	ty), je
li lampka 
wieci si	 w kolorze zielonym, oznacza to, �e abonent rozmawia z nami 
(wzgl	dnie dzwoni do nas) 

- lampka miga wolno - abonent jest wywoływany (otrzymuje dzwonek) 
- lampka miga dwa razy szybko, po czym nast	puje dłu�sza przerwa - abonent jest zaparkowany,  
- lampka miga szybko (na czerwono) - aparat abonenta jest uszkodzony 

Dodatkowo, oprócz lampek zwi�zanych z przyciskami programowalnymi, u�ywane s� inne lampki: 
- Lampka INTERCOM - wskazuje na stan aparatu. �wieci si	 na zielono 
wiatłem ci�głym, 

je
li aparat jest u�ywany (rozmowa), miga wolno , je
li otrzymujemy dzwonienie, miga dwa 
razy szybko z dłu�sza przerw�, gdy nasza rozmowa zostaje zawieszona i miga szybko, gdy 
nasz aparat jest oznaczony w centrali jako uszkodzony (np. �le odło�yli
my słuchawk	 - w 
takim przypadku, je
li wł�czony jest tylko SP_PHONE, a słuchawka jest odło�ona, aparat 
automatycznie wył�czy system gło
nomówi�cy).  

- Lampka przycisku SP_PHONE - ci�głe 
wiecenie informuje o korzystaniu z aparatu 
gło
nomówi�cego, je
li lampka ta miga, oznacza to, �e telefon systemowy automatycznie 
odebrał wywołanie w wyniku pilnego dzwonienia lub w wyniku wł�czonej funkcji 
automatycznej odpowiedzi - mo�na wtedy przej
� do rozmowy przez naci
ni	cie przycisku 
SP_PHONE. , 

- Lampka przycisku AUTO_ANSWER - informuje o wł�czeniu funkcji automatycznej 
odpowiedzi na dzwonek,  

- Lampka przycisku AUTO_DIAL - 
wieci, gdy telefon znajduje si	 w trybie pilnego 
dzwonienia,  miga, gdy aparat znajduje si	 w trybie programowania, 

- Lampka przycisku MESSAGE - 
wieci si	, gdy zapami	tana została nowa informacja o 
nieodebranym dzwonku na dany aparat,  

3.2.1.6. Przyciski programowalne telefonu 
Przyci
ni	cie jednego z przycisków programowalnych (CO1 ... CO12 i F1 ... F12) powoduje taki 

sam efekt, wybranie numeru zaprogramowanego pod danym przyciskiem. Dodatkowo, dla przycisków 
CO1 ... CO12 przed numerem katalogowym generowany jest sygnał FLASH. Oznacza to, �e np. 
przekazanie prowadzonej wła
nie rozmowy nast	puje po naci
ni	ciu jednego z zaprogramowanych 
przycisków i odło�eniu słuchawki. Zawieszenie abonenta z którym rozmawiamy nast	puje natomiast 
po naci
ni	ciu jego przycisku.  
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3.2.1.7. Lampki na konsoli 
Lampki konsoli mog� 
wieci� si	 tylko na czerwono. Oznacza to, �e 
wiecenie lampki konsoli 

oznacza� mo�e zarówno rozmow	, jak i wywołanie czy wybieranie numerów. Ogólnie mo�na przyj��, 
�e 
wiecenie lampki na konsoli oznacza, �e abonent, którego numer zaprogramowano pod przyciskiem 
jest zaj	ty.  

3.2.1.8. Inne przyciski funkcyjne. 
- REDIAL - przy podniesionej słuchawce (lub wł�czonym aparacie gło
nomówi�cym) powoduje 

automatyczne wysłanie do centrali ostatnio wybieranych  za pomoc� klawiatury numerycznej cyfr. 
Pod przyciskiem REDIAL mo�e by� zapami	tanych maksymalnie 20 cyfr (nie s� zapami	tywane 
przyci
ni	cia przycisków programowalnych, FLASH oraz cyfry po naci
ni	ciu przycisku „#”). 
Naci
ni	cie REDIAL przy odło�onej słuchawce i wył�czonym telefonie gło
nomówi�cym 
powoduje tylko wy
wietlenie na wy
wietlaczu zawarto
ci bufora REDIALA. 

- FLASH - u�ywany np. przy przekazywaniu,  
- HOLD - powoduje tzw. zaparkowanie rozmowy, to jest wybranie FLASH i numeru własnego 

aparatu, 
- SP_PHONE - naci
ni	cie powoduje wł�czenie lub wył�czenie aparatu gło
nomówi�cego  (o jego 

wł�czeniu powiadamia 
wiec�ca si	 
wiatłem stałym czerwona lampka). Lampka na tym 
przycisku miga, je
li aparat wł�czył si	 automatycznie w wyniku pilnego wywołania lub 
wł�czonej funkcji automatycznej odpowiedzi.  

- PAUSE - przycisk stosowany głównie do programowania przycisków, powoduje wysłanie do 
centrali znacznika „pauza”, (w zale�no
ci od sytuacji, mo�e on oznacza� oczekiwanie na sygnał 
zgłoszenia centrali miejskiej lub odczekanie okre
lonego czasu przed wybraniem nast	pnej cyfry).  

- TRANSFER - w normalnej pracy telefonu równoznaczny z FLASH, przy programowaniu 
wykorzystany do kasowania numerów pod przyciskami. 

- MESSAGE - naci
ni	cie przy podniesionej słuchawce (wł�czonym aparacie gło
nomówi�cym) 
powoduje wybranie numeru abonenta, który dzwonił do nas ostatnio podczas naszej nieobecno
ci. 
Przy odło�onej słuchawce wy
wietla informacje o tym abonencie. 
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4. Ustawienie trybu pracy centrali (nr �������������������� / 	�	�	�	�����	��	��	��	������	��	��	��	����������) 

4.1. Wst�p 
Centrala „SLICAN-CCA 2720” ma mo�liwo
� pracy w kilku trybach, które pozwalaj� na 

konfiguracj	 ruchu telefonicznego w zale�no
ci od pory dnia i nocy. Pierwszym trybem pracy centrali 
jest tryb DZIE�. Je
li centrala ustawiona jest w ten tryb, pracuje zgodnie z poni�szymi zasadami: 
- aparaty abonentów posiadaj� uprawnienia nadane przez serwis centrali dla pracy dziennej,  
- linie miejskie poł�czone s�  „gor�c� lini�” z aparatami zgodnie z ustaleniami dla trybu pracy 

dziennej, 
- je
li serwis centrali ustawił na liniach miejskich zapowiedzi słowne, odgrywane s� zapowiedzi 

słowne przeznaczone dla trybu dziennego,  
Je
li natomiast centrala pracuje w jednym z trybów nocnych (od 2 do 9): 

- aparaty abonentów posiadaj� uprawnienia nadane przez serwis centrali dla pracy nocnej, s� to 
zwykle uprawnienia ograniczone w stosunku do dziennych,  

- linie miejskie poł�czone s� „gor�c� lini�” z aparatami zgodnie z ustaleniami dla trybu pracy 
nocnej (np. z aparatem stró�a nocnego), 

- je
li serwis centrali ustawił na liniach miejskich zapowiedzi słowne, odgrywane s� zapowiedzi 
przeznaczone dla trybu nocnego. 

Serwis deklaruje w centrali tygodniowy kalendarz godzin pracy nocnej, dzi	ki któremu centrala 
samoczynnie przeł�cza si	 o okre
lonym czasie w odpowiedni tryb. Bywaj� jednak sytuacje, 
w których potrzebne jest odst	pstwo od tego kalendarza, np. dodatkowy dzie� wolny od pracy, inne 
godziny urz	dowania itp. W takich przypadkach uprawniony abonent centrali mo�e zmieni� tryb 
pracy centrali r	cznie. R	czne ustawienie trybu pracy obowi�zuje do najbli�szej zmiany trybu 
wywołanej zarówno r	cznie jak i automatycznie z kalendarza pracy nocnej. 

 
Uwaga: aby zmieni� tryb pracy centrali trzeba zna� klucz dost	pu do tej usługi, definiowany przez 
serwis centrali. 
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4.2. Zmiana trybu pracy centrali 
Usługa zmiany trybu pracy dost	pna jest na dwa sposoby: 

- poprzez usług	 ������������ 
lub 

- poprzez wywołanie usługi 	��	��	��	�� 

Zmiana trybu pracy usług� #87 

- ������������ - numer usługi zmiany trybu pracy, 
- ��������������������- klucz dost	pu do usługi  - standardowo brak, 
- ���� - tryb pracy, w jaki chcesz wprowadzi� central	: 

� ���� - centrala natychmiast przeł�czy si	 w odpowiedni tryb, zgodnie z tygodniowym 
kalendarzem pracy centrali,  

�  - przeł�czenie centrali w tryb pracy dziennej, na wy
wietlaczu centrali (ekran 
podstawowy) pojawi si	 napis „Tryb: DZIE�”, 

� ���� ... 				 - przeł�czenie centrali w jeden z trybów pracy nocnej, na wy
wietlaczu centrali 
(ekran podstawowy) pojawi si	 napis „Tryb: NOC-X”, gdzie X to numer trybu.  

Poszczególne tryby nocne wykorzystywane s� w konfiguracji ruchu telefonicznego w centrali 
w zale�no
ci od pory dnia.  
Klucz dost	pu do usługi jest kluczem dost	pu do konta trybu pracy (	��	��	��	��). Mo�e go nada� / zmieni� 
serwis lub u�ytkownik poprzez usług	 zmiany klucza dost	pu ������������. 

Zmiana trybu pracy usług� 986 

Aby zmieni� tryb pracy centrali usług� 	��	��	��	�� musisz najpierw przywoła� uprawnienia konta 
o numerze 	��	��	��	��, które ma mo�liwo
� zmiany trybu pracy, nale�y wybra� : 	�	�	�	�����	��	��	��	��������������������������	��	��	��	����������, 
gdzie: 

- 	�	�	�	� – numer usługi przywołania konta, 
- 	��	��	��	�� – numer katalogowy konta uprawnionego do zmiany trybu pracy centrali, 
- ���������������� – klucz dost	pu do konta - standardowo brak, 
- 	��	��	��	�� – numer usługi zmiany trybu pracy, 
- ���� - tryb pracy, w jaki chcesz wprowadzi� central	 – od 0 do 9 

Tabela 27 - Zmiana trybu pracy centrali 

Numer na „#” Numer na „9” Znaczenie 
���������������������������������������� 	�	�	�	�����	��	��	��	������������������������������ Ustawienie bie��cego trybu pracy centrali na tryb T. Klucz 

dost	pu do konta zmiany trybu pracy ma warto
� KKKK 
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5. Przegl�danie i drukowanie danych z taryfikatora rozmów  
(nr �	����	����	����	��� / 	�	�	�	�����	��	��	��	������	��	��	��	��) 
Dost	p do taryfikatora jest mo�liwy z dowolnego telefonu z wybieraniem tonowym (DTMF). 

Warunkiem dost	pu jest znajomo
� klucza dost	pu. Aby poł�czy� si	 z taryfikatorem musisz wybra� 
	�	�	�	�����	��	��	��	��������������������������	��	��	��	��, gdzie: 

- 	�	�	�	� - numer usługi przywołania konta, 
- 	��	��	��	�� - numer konta uprawnionego do wej
cia w taryfikator, 
- ���������������� - klucz dost	pu do usługi (ustawiany przez serwis) - standardowo brak, 
- 	��	��	��	�� - numer katalogowy usługi taryfikatora, 
W przypadku usługi na ���� aby wej
� do taryfikatora nale�y wybra� �	���	���	���	��������������������������, gdzie ���������������� jak 

wy�ej. (Uwaga, po podaniu klucza dost	pu do konta nale�y wcisn�� gwiazdk	!) 

Tabela 28 - Wej�cie do taryfikatora centrali 

Numer na „9” Numer na „#” Znaczenie 
	�	�	�	�����	��	��	��	��������������������������	��	��	��	�� �	���	���	���	�������������������������� Wej
cie do taryfikatora centrali 

 

5.1. Organizacja danych taryfikatora 
Liczniki abonentów, kont i translacji, dane rejestratora rozmów itp. zorganizowane s� w arkuszach 

(na wzór arkuszy kalkulacyjnych). Wiersze arkuszy liczników posortowane s� według numerów 
fizycznych, natomiast wiersze arkusza rozmów ponumerowane s� liczb� porz�dkow�. Ka�dy wiersz 
dotyczy jednego abonenta, konta, translacji lub rozmowy. W kolumnach arkusza znajduj� si	 pola 
arkusza. Struktura wszystkich wierszy w arkuszu jest jednakowa. 

Przykład wiersza arkusza na wy
wietlaczu LCD: 

FiltrRozm  Kierunek OdDnia OdGodz * 
0001 < __________ 00.00 00.00 > 

5.1.1. Poruszanie si� po arkuszu i jego edycja 
Kolumny arkuszy opisane s� w górnym wierszu wy
wietlacza LCD nazwami pól. Je�eli wiersz 

arkusza nie mie
ci si	 na wy
wietlaczu LCD widoczny jest wycinek tego arkusza. Znak ">" z prawej 
strony lub "<" z lewej pokazuj�, �e z prawej lub z lewej strony s� jeszcze jakie
 pola w arkuszu. 
Pierwsza kolumna w wierszu nie jest przewijana. Dzi	ki temu zawsze wida� jaki arkusz i który wiersz 
arkusza znajduje si	 obecnie na wy
wietlaczu. Pierwsze pole jest opisane nazw� arkusza (FiltrRozm). 
Nast	pne tytuły s� ju� nazwami poszczególnych pól (Kierunek, OdDnia, OdGodz). Znak "*" 
w prawym górnym rogu wy
wietlacza wskazuje na zmiany wprowadzone w wierszu arkusza 
edytowalnego. Znak ten b	dziemy dalej nazywa� gwiazdk� zmian. 
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Znaczenie przycisków podczas przegl�dania menu taryfikatora: 
 

 ↑  

 2  
   

   
 ↓  

 8  
Enter Esc  Opr 

* 0 # 

� ↑,  ↓ - wybieranie odpowiednio poprzedniego i nast	pnego wiersza menu 

� Enter - wej
cie do wybranej opcji menu, 

�  Esc - wyj
cie z bie��cej opcji menu do opcji o jeden poziom wy�szej,  

� Opr - przej
cie do menu operacji na arkuszach 

Operacje na arkuszach: 
1.  Druk arkusza - je
li w momencie wybrania menu  operacji na arkuszach na wy
wietlaczu 

centralowym była pokazana opcja „Porty” lub „Parametry”, wydrukowane zostan� wszystkie 
arkusze zawarte w tej opcji, je
li natomiast na wy
wietlaczu pokazana była nazwa konkretnego 
arkusza, zostanie wydrukowany konkretny arkusz 
 

Znaczenie przycisków telefonu podczas programowania centrali   

Klawiatura telefonu programuj�cego działa w dwóch trybach – nawigacji i wprowadzania: 

A. TRYB NAWIGACJI - słu�y do przesuwania kursora po arkuszu i wyboru pól i wierszy. Tryb 
nawigacji rozpoznasz po małym kursorze. 

Insert ↑ Home / End 

1 2 3 
← Go To → 

4 5 6 
Delete ↓  

7 8 9 
Enter Esc  Opr 

* 0 # 

Znaczenie przycisków w trybie nawigacji: 

• Insert - wstawienie wiersza do arkusza o podanym numerze, 
• Delete - skasowanie wiersza w arkuszu o podanym numerze, 
• Home/End - przej
cie na pocz�tek lub koniec wiersza, 
• Go To - skok do wiersza o numerze..., 
• Enter - przejd� do trybu wprowadzania - edytuj bie��ce pole 
• Esc - wyj
cie z edycji arkusza, 
• Opr - operacje na wierszu arkusza - wej
cie w menu operacji gdzie mo�na wybra� 

operacje wykonywane na danym wierszu, patrz ni�ej. Naci
ni	cie tego przycisku 
podczas gdy na wy
wietlaczu centralowym znajduje si	 nazwa arkusza umo�liwi 
wydrukowanie całego arkusza na drukarce przył�czonej do centrali. 

• ←,→ , ↑, ↓  - poruszanie kursorem i przewijanie ekranem. 
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Zestaw operacji na wierszu arkusza: 
1. „Zapisz wiersz” - weryfikacja, a nast	pnie zapis wiersza do bazy danych,  

2. „Rezygnacja” - rezygnacja z wprowadzonych zmian i powrót do warto
ci zapisanych w 
bazie danych centrali,  

3. „Testuj wiersz” - test poprawno
ci wprowadzonych danych, je
li dane w którym
 z pól 
wiersza nie s� poprawne, w polu tym pojawi� si	 znaki zapytania,  

4. „Powielaj” - powielenie wiersza arkusza z takimi samymi warto
ciami w polach i nadanie 
mu nowego numeru (fizycznego lub liczby porz�dkowej), 

5. „Wstaw wiersz” - wstawienie pustego wiersza, po wybraniu tej opcji nale�y wpisa� numer 
fizyczny (lub numer porz�dkowy) nowego wiersza lub zatwierdzi� numer domy
lny 
przyciskiem „*” 

6. „Kasuj wiersz” - skasowanie bie��cego wiersza, operacj	 nale�y potwierdzi� przyci
ni	ciem 
przycisku „*”, naci
ni	cie jakiegokolwiek innego przycisku spowoduje rezygnacj	 z 
kasowania wiersza 

7. „Szukaj wiersz” - odszukanie wiersza o podanym numerze fizycznym (lub o podanym 
numerze porz�dkowym)  w aktualnym arkuszu, 

B. TRYB WPROWADZENIA - słu�y do zmiany warto
ci pola wybranego w trybie nawigacji. Tryb 
wprowadzania rozpoznasz po du�ym kursorze. 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Enter 
* 0 

Symbol 
# 

Znaczenie przycisków  w trybie wprowadzania: 

� 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 - wpisanie cyfry 
� Enter - zatwierdzenie zawarto
ci pola i wyj
cie do trybu nawigacji 
� Symbol - wprowadzanie dodatkowych znaków: 

 „|” - pauza,”/” - Flash, „*” - gwiazdka, „#” - Hash, „_” - znak pusty 
 
Uwaga: Po zmianie zawarto
ci którego
 z pól arkusza przy wyj
ciu z edycji tego wiersza arkusza 

nast	puje próba zapisu tego wiersza do centrali. Je�eli próba ta si	 powiedzie (wszystkie pola zwieraj� 
prawidłowe warto
ci), program centrali zezwoli na wyj
cie. W przeciwnym wypadku bł	dnie 
wypełnione pole (pola) zostanie wypełnione znakami zapytania. Aby wyj
� w takim wypadku mo�na: 
wpisa� prawidłowe warto
ci, zrezygnowa� z wprowadzanych warto
ci lub przywróci� standardowe 
warto
ci pól wiersza. 

 
 
 

5.1.2. Menu taryfikatora 
Po poł�czeniu si	 z taryfikatorem (po wpisaniu 92-982-KKKK-987) na wy
wietlaczu centrali 

pojawi si	 menu taryfikatora. W górnej linii wy
wietlacza jest nazwa menu, w drugiej za
 jedna z 
opcji tego menu. 
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Wykaz opcji menu taryfikatora: 

** Taryfikator ** 

1. LiczAbon 
2. LiczTran 
3. LiczAbonIsdn 
4. LiczTranIsdn 
5. LiczKont 
6. FiltrRozm 
7. RozmWych 
8.RozmWych_80 
9. RozmPrzy 
8. Alarmy 
9. ParTar 
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5.2. Arkusz liczników impulsów abonentów (arkusz LiczAbon) 
 

LiczAbon NrKat Komentarz Licznik Limit Konto Pnumer Ptyp Pmst Pdzw StanWyp 
0101 101_ Opis_____ 00000120 99 1015 _______ 0 0 2 5 
gdzie: 
LiczAbon - 0101 - numer fizyczny abonenta, 
NrKat - numer katalogowy abonenta, 
Komentarz - komentarz, opis okre
laj�cy np. nazw	 abonenta do którego nale�y licznik 
Licznik - stan licznika abonenta, 
Limit - aktualnie ustawiony limit impulsów licznikowych rozumiany jako setki impulsów. 
 W przypadku, gdy warto
� licznika przekroczy warto
� limitu*100, zmieniaj� si	  
 uprawnienia dla rozmów miejskich na stał� warto
� 1 (UprD=UprN=1). 

 00 -brak dost	pu do rozmów miejskich płatnych 
 99 -nieograniczony limit impulsów 
 01-98 -zadeklarowany limit w setkach impulsów porównywany z aktualn�  
   zawarto
ci� licznika 

Konto - numer fizyczny abonenta (lub konta), którego uprawnienia s� przywołane na stałe w tym 
telefonie (usług� ������������), domy
lnie wpisywany jest tu numer 0000,  

Pnumer – numer, na jaki abonent ustawił przeniesienie (usług� ������������, ������������ lub ��
��
��
��
), je
li 
przeniesienie na telefon wewn	trzny – numer katalogowy telefonu, je
li na numer miejski – numer 
miejski ewentualnie poprzedzony cyfr� wyj
cia (zwykle „0”). 

Ptyp – typ przeniesienia wywoła�, jakie zostało ustawione dla abonenta: 
0 – brak przeniesienia, 
1 – przeniesienie, gdy nie odpowiada (ustawione usług� ������������),  
2 – przeniesienie, gdy zaj	ty (ustawione usług� ������������),  
3 – przeniesienie bezwarunkowe (ustawione usług� ��
��
��
��
) 

Pmst – rodzaj wywoła�, jakie b	d� przenoszone przy aktywnej usłudze przeniesienia: 
0 – wszystkie wywołania, 
1 – tylko wywołania miejskie,  
2 – tylko wywołania wewn	trzne,  
3 – tylko wywołania przekazywane,  

Pdzw  -  liczba dzwonków, po których wywołanie na tego abonenta zostanie przeniesione (zgodnie z 
parametrami usługi przeniesienia, gdy nie odpowiada (ustawiane usług� ��������). Mo�liwe warto
ci: 
0...9. 

StanWyp - aktualny stan wyposa�enia  
1. uszkodzony,  
2. wył�czony,  
3. brak wyposa�enia,  
4. - 
5. wolny,  
6. zaj	ty,  
7. rozmowa, 
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5.3. Arkusz liczników impulsów translacji (arkusz LiczTran) 
 

LiczTran NrKat Komentarz Licznik LiczRozmPrz StanWyp 
0201 280_ Opis_____ 00000120 00000 5 
gdzie: 
LiczTran - identyfikator arkusza, 0201 - numer fizyczny translacji, 
NrKat - numer katalogowy translacji 
Komentarz - komentarz do translacji 
Licznik - stan licznika translacji. 
LiczRozmPrz - liczba rozmów przychodz�cych, jest to licznik zliczaj�cy rozmowy przychodz�ce przez 

dan� translacj	 
StanWyp - aktualny stan wyposa�enia: 

1. uszkodzony,  
2. wył�czony,  
3. brak wyposa�enia,  
4. - 
5. wolny,  
6. zaj	ty 
7. rozmowa 
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5.4. Arkusz liczników impulsów abonentów ISDN (LiczAbonIsdn) 
 

LiczAbonISDN NrKat Komentarz Licznik Limit Konto Pnumer Ptyp Pmst Pdzw 
0101 101_ Opis_____ 00000120 99 1015 ______ 0 0 2 
gdzie: 
LiczAbonISDN - 0101 - numer fizyczny abonenta, 
NrKat - numer katalogowy abonenta, 
Komentarz - komentarz, opis okre
laj�cy np. nazw	 abonenta do którego nale�y licznik 
Licznik - stan licznika abonenta ISDN, 
Limit - aktualnie ustawiony limit impulsów licznikowych rozumiany jako setki impulsów. 
 W przypadku, gdy warto
� licznika przekroczy warto
� limitu*100, zmieniaj� si	  
 uprawnienia dla rozmów miejskich na stał� warto
� 1 (UprD=UprN=1). 

 00 -brak dost	pu do rozmów miejskich płatnych 
 99 -nieograniczony limit impulsów 
 01-98 -zadeklarowany limit w setkach impulsów porównywany z aktualn�  
   zawarto
ci� licznika 

Konto - numer fizyczny abonenta (lub konta), którego uprawnienia s� przywołane na stałe w tym 
telefonie (usług� ������������), domy
lnie wpisywany jest tu numer 0000,  

StanHT - stan hotelowy (0..9) ustawiany usług� ����������������
Pnumer – numer, na jaki abonent ustawił przeniesienie (usług� ������������, ������������ lub ��
��
��
��
), je
li 

przeniesienie na telefon wewn	trzny – numer katalogowy telefonu, je
li na numer miejski – numer 
miejski ewentualnie poprzedzony cyfr� wyj
cia (zwykle „0”). 

Ptyp – typ przeniesienia wywoła�, jakie zostało ustawione dla abonenta: 
0 – brak przeniesienia, 
1 – przeniesienie, gdy nie odpowiada (ustawione usług� ������������),  
2 – przeniesienie, gdy zaj	ty (ustawione usług� ������������),  
3 – przeniesienie bezwarunkowe (ustawione usług� ��
��
��
��
) 

Pmst – rodzaj wywoła�, jakie b	d� przenoszone przy aktywnej usłudze przeniesienia: 
0 – wszystkie wywołania, 
1 – tylko wywołania miejskie,  
2 – tylko wywołania wewn	trzne,  
3 – tylko wywołania przekazywane,  

Pdzw  -  liczba dzwonków, po których wywołanie na tego abonenta zostanie przeniesione (zgodnie z 
parametrami usługi przeniesienia, gdy nie odpowiada (ustawiane usług� ��������). Mo�liwe warto
ci: 
0...9. 

StanWyp - aktualny stan wyposa�enia  
1. uszkodzony,  
2. wył�czony,  
3. brak wyposa�enia,  
4. - 
5. wolny,  
6. zaj	ty,  
7. rozmowa 
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5.5. Arkusz liczników translacji ISDN (LiczTranIsdn) 
LiczTranIsdn NrKat Komentarz Licznik LiczRozmPrz StanWyp 
0201 280_ Opis_____ 00000120 00000 5 
gdzie: 
LiczTranIsdn - identyfikator arkusza, 0201 - numer fizyczny translacji, 
NrKat - numer katalogowy translacji 
Komentarz - komentarz do translacji 
Licznik - stan licznika translacji. 
LiczRozmPrz - liczba rozmów przychodz�cych, jest to licznik zliczaj�cy rozmowy przychodz�ce przez 

dan� translacj	 
StanWyp - aktualny stan wyposa�enia: 

1. uszkodzony,  
2. wył�czony,  
3. brak wyposa�enia,  
4. – 
5. wolny,  
6. zaj	ty, 
7. rozmowa, 
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5.6. Arkusz liczników impulsów kont (arkusz LiczKont) 
 

LiczKont NrKat Komentarz Licznik Limit Pnumer Ptyp Pmst Pdzw StanWyp 
1001 982_ Opis_____ 00000120 99 _______ 0 0 2 5 
gdzie: 
LiczKont - identyfikator arkusza, 1001 - numer fizyczny konta, 
NrKat - numer katalogowy konta, 
Komentarz - komentarz, opis okre
laj�cy np. nazw	 abonenta do którego nale�y konto 
Licznik - stan licznika konta, 
Limit - aktualnie ustawiony limit impulsów licznikowych rozumiany jako setki impulsów. 
 W przypadku, gdy warto
� licznika przekroczy warto
� limitu*100, zmieniaj� si	  
 uprawnienia dla rozmów miejskich na stał� warto
� 1 (UprD=UprN=1). 

 00 -brak dost	pu do rozmów miejskich płatnych 
 99 -brak limitu impulsów dla rozmów miejskich 
 01-98 -zadeklarowany limit w setkach impulsów porównywany z aktualn�  
   zawarto
ci� licznika  

PrzeWyw - numer fizyczny wyposa�enia na którym zarejestrowano wywołania konta usług� 				 
StanWyp - aktualny stan wyposa�enia (1-uszkodzony, 2-wył�czony, 3-brak wyposa�enia, 5-wolny,  
      6-zaj	ty, 7-rozmowa) 
StanHT - stan hotelowy (0..9) ustawiany usług� 	��	��	��	������

Pnumer – numer, na jaki abonent ustawił przeniesienie (usług� ������������, ������������ lub ��
��
��
��
), je
li 
przeniesienie na telefon wewn	trzny – numer katalogowy telefonu, je
li na numer miejski – numer 
miejski ewentualnie poprzedzony cyfr� wyj
cia (zwykle „0”). 

Ptyp – typ przeniesienia wywoła�, jakie zostało ustawione dla abonenta: 
0 – brak przeniesienia, 
1 – przeniesienie, gdy nie odpowiada (ustawione usług� ������������),  
2 – przeniesienie, gdy zaj	ty (ustawione usług� ������������),  
3 – przeniesienie bezwarunkowe (ustawione usług� ��
��
��
��
) 

Pmst – rodzaj wywoła�, jakie b	d� przenoszone przy aktywnej usłudze przeniesienia: 
0 – wszystkie wywołania, 
1 – tylko wywołania miejskie,  
2 – tylko wywołania wewn	trzne,  
3 – tylko wywołania przekazywane,  

Pdzw  -  liczba dzwonków, po których wywołanie na tego abonenta zostanie przeniesione (zgodnie z 
parametrami usługi przeniesienia, gdy nie odpowiada (ustawiane usług� ��������). Mo�liwe warto
ci: 
0...9. 

StanWyp - aktualny stan wyposa�enia  
1. uszkodzony,  
2. wył�czony,  
3. brak wyposa�enia,  
4. - 
5. wolny,  
6. zaj	ty,  
7. rozmowa 
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5.7. Arkusz filtru rozmów (arkusz FiltrRozm) 
Arkusz filtru rozmów jest arkuszem edytowalnym i słu�y do ustawiania zakresów danych oraz 

sposobu sortowania danych wy
wietlanych i drukowanych w arkuszu zarejestrowanych rozmów. 
FiltrRozm OdDnia OdGodz DoDnia Sort Platnik Kierunek 
0001 00.00 00:00 00.00 0 ____ __________ 
 
gdzie: 
OdDnia - pocz�tkowa data wy
wietlanych (drukowanych) rozmów zarejestrowanych w arkuszu 

zdarze� - format MM.DD. Warto
� 00.00 oznacza wył�czenie daty pocz�tkowej, tzn bufor zdarze� 
b	dzie przegl�dany od pocz�tku.   

OdGodz - ko�cowa data wy
wietlanych (drukowanych) rozmów zarejestrowanych w arkuszu zdarze�. 
Warto
� 00.00 oznacza wył�czenie godziny pocz�tkowej, tzn bufor zdarze� b	dzie przegl�dany od 
pocz�tku dnia z pola OdDnia. 

DoDnia - data ko�cowa wy
wietlanych (drukowanych) rozmów umieszczonych w arkuszach rozmów 
- format MM.DD. Warto
� 00.00 oznacza wył�czenie daty ko�cowej, tzn bufor zdarze� b	dzie 
przegl�dany do ostatniej zarejestrowanej rozmowy.  

Sort - sposób grupowania wy
wietlanych (drukowanych) rozmów wg: 
0 - czasu zarejestrowania rozmowy (zako�czenia) 
1 - numerów fizycznych abonentów 
2 - numerów fizycznych translacji 
3 - numerów fizycznych kont 

Platnik - filtr numerów katalogowych płatników 
Pole to działa w sposób nast	puj�cy, przykładowo, je�eli  chcesz wydrukowa� rozmowy 
abonentów, których numery katalogowe maj� pierwsze cyfry 21xx, w pole Platnik wpisz 21__. 
Warto
ci� domy
ln� tego pola ustawian� na wej
ciu do taryfikatora jest prefiks pusty ____ 
oznaczaj�cy, �e w arkuszu rozmów znajd� si	 wszystkie numery katalogowe płatników. 

Kierunek - filtr kierunków zarejestrowanych rozmów 
Pole Kierunek działa podobnie jak pole Platnik. Warto
ci� domy
ln� tego pola jest prefiks 
pusty __________. 
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5.8. Arkusz zarejestrowanych rozmów (arkusz RozmWych) 
Arkusz rozmów: 

RozmWych Data Godz Platnik Kierunek Posred    
0001 12.31 23:59 201_ 0221234567 ____    
   CzasT Licznik Netto Brutto NrFiz Tran 
   00009 0022 2.86 3.08 0201 0281 
gdzie: 
RozmWych - identyfikator arkusza, 0001 - liczba porz�dkowa rozmowy 
Data - Data zarejestrowania rozmowy (format - miesi�c . dzie�) 
Godz - Godzina zarejestrowania rozmowy 
NrFiz - Numer fizyczny portu 
Platnik - numer katalogowy płatnika (np: abonent, konto) 
Posred - Numer katalogowy sekretarki, która zestawiała to poł�czenie i przekazała je danemu 

abonentowi (wychodz�ca rozmowa przekazywana). 
Kierunek - Cyfry wybieranego kierunku i numeru abonenta docelowego 
CzasT - Czas trwania rozmowy w sekundach. 
Licznik - Liczba impulsów zaliczonych w czasie rozmowy. 
Netto - Liczba impulsów pomno�ona przez aktualn� cen	 impulsu netto 
Brutto = Netto + VAT 
NrFiz - numer fizyczny wyposa�enia z którego odbyła si	 rozmowa 
Tran - numer fizyczny translacji przez któr� odbyła si	 rozmowa 

Dane w tym arkuszu s� posortowane według  sposobu sortowania okre
lanym w polu Sort, arkusza 
FiltrRozm oraz odfiltrowane zgodnie z zakresem daty i numerów katalogowych płatników i 
kierunków. 
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5.9. Arkusz zarej. rozmów - 80 znaków w linii (RozmWych_80) 
Arkusz rozmów: 

RozmWych_80 Data Godz Platnik Kierunek CzasT Licznik Netto Brutto 
0001 12.31 23:59 201_ 0221234567 00009 0022 2.86 3.08 
 
gdzie: 
RozmWych_80 - identyfikator arkusza, 0001 - liczba porz�dkowa rozmowy 
Data - Data zarejestrowania rozmowy (format - miesi�c . dzie�) 
Godz - Godzina zarejestrowania rozmowy 
Platnik - numer katalogowy płatnika (np: abonent, konto) 
Kierunek - Cyfry wybieranego kierunku i numeru abonenta docelowego 
CzasT - Czas trwania rozmowy w sekundach. 
Licznik - Liczba impulsów zaliczonych w czasie rozmowy. 
Netto - Liczba impulsów pomno�ona przez aktualn� cen	 impulsu netto 
Brutto = Netto + VAT 
 

Dane w tym arkuszu s� posortowane według  sposobu sortowania okre
lonym w polu Sort, arkusza 
FiltrRozm oraz odfiltrowane zgodnie z zakresem daty i numerów katalogowych płatników i 
kierunków. 
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5.10. Arkusz rozmów przychodz�cych 
Je�eli centrala wyposa�ona jest w mi	dzycentralowe ł�cza ISDN (2B+D lub 30B+D), serwis 

centrali mo�e wł�czy� jeden z poziomów rejestracji wywoła� i rozmów przychodz�cych. W 
zale�no
ci od ustawie�, mog� by� rejestrowane wywołania i rozmowy: 

• Rozmowy odebrane z identyfikacj� numeru rozmówcy,  
• Wszystkie rozmowy i wywołania, z wyj�tkiem wywoła� „na zaj	to
�”,  
• Wszystkie rozmowy i wywołania, 

Ponadto, mo�liwe jest (patrz usługa ������������) zarejestrowanie rozmowy jako zło
liwej.  
 

Uwaga: rejestracja poł�cze� przychodz�cych działa tylko w przypadku, gdy wywołanie z miasta 
przychodzi na translacj	 miejsk� ISDN.  

 
W arkuszu rozmów przychodz�cych zapisane s� nast	puj�ce dane o rozmowach: 

• Data, Godz, - Data i czas zako�czenia rozmowy pola 
• Rodzaj - Rodzaj rozmowy (odebrana, nieodebrana, na zaj	to
�, zło
liwa) 
• Wybrano - Numer, jaki został wybrany przez abonenta dzwoni�cego z miasta, 
• Odebrał - Numer katalogowy abonenta wewn	trznego, który odebrał dane wywołanie, 
• CzasT - Czas w sekundach, jaki trwało wywoływanie abonenta (dla rozmów 

nieodebranych), czas rozmowy (dla rozmów odebranych) 

5.10.1. Przykład wydruku arkusza rozmów przychodz�cych 

Wydruk dnia: 29 Luty 00/Wt 08:49:10      Centrala CCA 2720 nr: 0001 
Arkusz: RozmPrzy 
Lp Data Godz Rodzaj Wybrano Odebral CzasT 
00001 12.06 11:15 NOdebr 3251122___ ____ 00030 
00002 12.06 11:22 Odebr 3251172___ 72__ 00068 
00003 12.06 11:34 Zajety 3251188___ ____ 00000 
00004 12.06 11:50 Zlosli 3251199___ 299_ 00005 
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5.11. Drukowanie arkuszy 
Je
li chcesz wydrukowa� arkusz (np. liczników abonentów) nale�y : 
 
• ustali� zakres drukowanych danych i sposób sortowania według punktu "Arkusz filtru rozmów 

(arkusz FiltrRozm)", 

• w menu taryfikatora przesun�� strzałk� okno menu (druga linia wy
wietlacza LCD)  na arkusz 
liczników abonentów. Na wy
wietlaczu pojawi si	: 

Taryfikator 
1. LiczAbon 

• nast	pnie wcisn�� klawisz Opr (#) (wszedłe
 do podmenu operacji działaj�cych na arkuszu, 
który był na ekranie przed wej
ciem w to podmenu), 

Operacje na arkuszu 
1. Druk arkusza 

• wci
nij klawisz Enter ("*"), 

Druk arkusza (*) 
 

• sprawd� poł�czenie drukarki, włó� papier i wci
nij klawisz Enter ("*"),  

Drukowanie ... 
 

je�eli wci
niesz inny klawisz ni� "*" zrezygnujesz z drukowania 

5.11.1. Przykład wydruku liczników abonenckich 

Wydruk dnia: 03 Czerwca 99/Po 08:49:10      Centrala CCA 2720 nr: 0001 
Arkusz: LiczAbon 
NrFiz NrKat Komentarz Licznik Limit PrzeWyw Konto StanWyp StanHT 
0201 201_ Opis______ 00000243 99 0000 0000 5 0 
0202 202_ Opis______ 00000332 02 0000 0000 7 0 
... ... ... ... ... ... 0000 ... ... 
0395 395_ Opis______ 00000119 99 0201 0000 1 1 
0396 396_ Opis______ 00000086 00 0000 0000 5 2 

5.11.2. Przykład wydruku liczników kont 

Wydruk dnia: 03 Czerwca 99/Po 09:54:33      Centrala CCA 2720 nr: 0001 
Arkusz: LiczKont 
NrFiz NrKat Komentarz Licznik Limit PrzeWyw StanWyp StanHT 
1001 981_ Opis______ 00000032 99 0000 5 0 
1002 982_ Opis______ 00000000 02 0000 7 0 

5.11.3. Przykład wydruku liczników translacji 

Wydruk dnia: 03 Czerwca 99/Po 09:54:33      Centrala CCA 2720 nr: 0001 
Arkusz: LiczTran 
NrFiz NrKat Komentarz LiczRozmPrz Licznik StanWyp 
0281 281 1234567 00003214 00000120 5 
0282 282 2226420 00000214 00000450 7 
... ... ... ... ... ... 
0291 291 2226731 00004514 00000254 5 
0292 292 2226732 00000716 00000344 5 

5.11.4. Przykład wydruku arkusza rozmów 
Wydruk posortowany chronologicznie, bez filtrowania płatników i kierunków 
 
Wydruk dnia: 28 Sierpnia 99/Sr 11:13:55      Centrala CCA 2720 nr: 0001 
Arkusz: FiltrRozm 
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Lp    OdDnia OdGodz DoDnia Sort Platnik Kierunek    
00001 08.28  00:00  00.00  0    ____    __________  
 
Arkusz: RozmMiejskie 
Lp    Data  Godz  Platnik Kierunek   Posred CzasT Licznik Netto   Brutto  NrFiz 

Tran  
00001 08.28 07:03 60__    913_______ ____   00036 0001       0.16    0.17 0233  

0281  
00002 08.28 07:05 60__    455835____ ____   00052 0001       0.16    0.17 0233  

0285  
00003 08.28 07:09 60__    220646____ ____   00162 0001       0.16    0.17 0233  

0281  
00004 08.28 07:37 706_    095224641_ ____   00178 0009       1.44    1.54 0217  

0283  
00005 08.28 08:05 60__    051182557_ ____   00365 0023       3.68    3.94 0233  

0286  
00006 08.28 08:22 54__    223532____ ____   00023 0001       0.16    0.17 0228  

0286  
00007 08.28 08:24 54__    012373047_ ____   00101 0011       1.76    1.88 0228  

0286  
00008 08.28 09:07 43__    733666____ ____   00010 0001       0.16    0.17 0232  

0283  
00009 08.28 09:09 706_    8236211___ ____   00140 0001       0.16    0.17 0217  

0281  
00010 08.28 09:14 41__    637730____ ____   00091 0001       0.16    0.17 0221  

0282  
00011 08.28 09:17 41__    405659____ ____   00003 0001       0.16    0.17 0221  

0285  
00012 08.28 09:31 60__    433754____ ____   00055 0001       0.16    0.17 0233  

0282  
00013 08.28 09:41 47__    792818____ ____   00178 0001       0.16    0.17 0239  

0286  
00014 08.28 09:43 43__    733666____ ____   00023 0001       0.16    0.17 0232  

0283  
00015 08.28 09:47 43__    733666____ ____   00000 0001       0.16    0.17 0232  

0283  
00016 08.28 09:48 41__    92222_____ ____   00005 0001       0.16    0.17 0221  

0283  
00017 08.28 09:49 46__    463125____ ____   00073 0001       0.16    0.17 0238  

0285  
00018 08.28 09:49 46__    431916____ ____   00009 0001       0.16    0.17 0238  

0285  
00019 08.28 09:50 43__    733666____ ____   00016 0001       0.16    0.17 0232  

0283  
00020 08.28 10:03 61__    223861____ ____   00029 0001       0.16    0.17 0219  

0285  
00021 08.28 10:06 46__    210085____ ____   00087 0001       0.16    0.17 0238  

0282  
00022 08.28 10:10 61__    223861____ ____   00410 0003       0.48    0.51 0219  

0285  
00023 08.28 10:28 981_    926_______ ____   00004 0001       0.16    0.17 0210  

0282  
==================== 
SUMA: CzasT: 00002050 Licznik: 00000065, Netto:     10.40 zl, Brutto:     11.13 zl 
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5.12. Arkusz parametrów taryfikatora (arkusz ParTar) 
W tym arkuszu u�ytkownik centrali powinien wpisa� odpowiednie warto
ci do poszczególnych pól. 

ParTar CenaNetto ProcVAT TrybPracy TelAlarm 
0001 00.15 07 1 0000 
gdzie: 
CenaNetto - cena netto impulsu taryfikacyjnego, 
ProcVAT - procent podatku VAT, 
TrybPracy - tryb pracy centrali: 1-Dzienny, 2...9 -tryby nocne, 
TelAlarm - numer fizyczny telefonu alarmowego (powiadamianego przez central	 o zapełnieniu si	 

bufora rozmów w centrali). Je
li bufor rozmów w centrali zapełni si	 w 90%, po ka�dej nast	pnej 
rejestracji czasu rozmowy wysłany zostanie sygnał dzwonienia do telefonu alarmowego.  W 
przypadku gdy TelAlarm = "0000" �aden z abonentów nie b	dzie powiadamiany o zapełniaj�cym 
si	 buforze rozmów.  
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6. Program rozlicze� rozmów wychodz�cych “srozcca.exe” 

6.1. Wst�p, instalacja programu. 
 

W niniejszym rozdziale opisany został program rozliczeniowy w wersji pracuj�cej w 
rodowisku 
DOS. Wersja ta mo�e by� uruchamiana w systemach Windows 3.11/95/98/2000 w tzw. okienku 
dosowym. Dost	pna jest równie� wersja programu przeznaczona specjalnie dla 
rodowiska Windows.  

 
Program "SROZCCA.EXE" słu�y do rozlicze� abonentów wewn	trznych centrali za 

przeprowadzone rozmowy z abonentami sieci nadrz	dnej. Stosowanie programu jest opcjonalne, sama 
centrala dostarcza szereg mechanizmów pozwalaj�cych na taryfikacj	 abonentów, jednak�e 
korzystanie z programu znacznie ułatwia proces wystawiania rachunków.  

Program instaluje si	 na dysku twardym w katalogu C:\CCA2720 po uruchomieniu skryptu 
INSTALUJ.BAT. Aby umo�liwi� łatwy dost	p do programu z ka�dego katalogu w systemie zaleca si	 
dopisanie programu srozcca.exe do 
cie�ki przeszukiwanej przez system podczas uruchamiania 
programów. Aby tego dokona� nale�y dopisa� 
cie�k	 C:\CCA2720\ do zmiennej systemowej PATH 
w pliku AUTOEXEC.BAT. Je
li nie wiesz jak to zrobi�, zwró� si	 do serwisu centrali lub 
administratora systemu komputerowego w twojej firmie.  
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6.2. Praca z programem 
Aby rozpocz�� prac	 z programem, po jego uruchomieniu nale�y poda� klucz dost	pu do konta 

taryfikatora. Nast	pnie mo�na poł�czy� si	 z central� w celu dokonania rozlicze� abonentów. 
Dokona� mo�na tego na dwa sposoby: 

• w trybie interaktywnym, w którym rozlicze� dokonujemy w taki sam sposób, jak przy u�yciu 
telefonu i opcji taryfikatora (po wybraniu numeru 92-982-KKKK-987, gdzie KKKK to klucz 
dost	pu do taryfikatora), w tryb interaktywny wchodzimy naciskaj�c klawisze Ctrl-F10 lub 
wybieraj�c opcj	 Centrala->Tryb interaktywny 

• w trybie wsadowym, podczas którego mo�na najpierw 
ci�gn�� dane z centrali i przetworzy� 
je przy pomocy komputera. 

Czynno
ci podejmowane w trybie interaktywnym opisano w rozdziale po
wi	conym przegl�daniu 
i drukowaniu danych z taryfikatora.. Je
li podali
my niewła
ciwy klucz dost	pu do konta taryfikatora, 
podczas próby poł�czenia z central� wy
wietlony zostanie stosowny komunikat i poł�czenie nie 
dojdzie do skutku. Na pocz�tku transmisji sprawdzany jest równie� numer seryjny centrali, je
li nie 
jest on zgodny z numerem zapisanym wcze
niej na dysku, program powiadomi o tym. W takim 
przypadku kontynuacja nie jest wskazana, poniewa� dane z centrali z któr� si	 ł�czymy zostan� 
dopisane do pliku zawieraj�cego dane z innej centrali.  

Je�li ł�czymy si� za pomoc� komputera z wi�cej ni� jedn� central� konieczne jest utworzenie 
osobnych katalogów dla danych z poszczególnych central.19 

 

6.2.1. Tryb interaktywny. 
W trybie interaktywnym mo�liwa jest współpraca z centrala na takich samych zasadach jak to 

opisano w rozdziale po
wi	conym taryfikatotowi. Dodatkowo, przycisk „F1” w trybie interaktywnym 
odpowiada naci
ni	ciu przycisku „#” w przypadku współpracy z telefonem - powoduje wywołanie 
menu operacji na arkuszach / wierszach..  
 

6.2.2. Tryb wsadowy. 
W trybie wsadowym najpierw nale�y wczyta� do komputera dane z centrali przez naci
ni	cie 

klawisza F8 lub wybranie opcji Centrala->Import z centrali. Nast	pnie mo�na ustali� posta� raportu 
wybieraj�c opcj	 Raport->Parametry Raportu. W wy
wietlonym oknie mo�na zaznaczy� parametry 
rozmów, które nas aktualnie interesuj�: 
 

                                                      
19 Zwró� si	 do serwisu centrali, aby dowiedzie� si	, jak to zrobi� 
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• ‘Od daty’, ‘Do daty’ - zakres czasu analizowanych rozmów; 
• ‘Cena’ i ‘Vat’ - parametry okre
laj�ce cen	 jednego impulsu, oraz wielko
� 

oprocentowania VAT, warto
ci te b	d� u�yte w obliczaniu kosztów rozmowy; 
• ‘Typ raportu’ -  

- Rozmowy - w raporcie wyszczególnione zostan� wszystkie rozmowy wraz ze 
szczegółowymi danymi (numer abonenta, czas rozmowy itp.) 

- Sumy kwot - do raportu zostan� wł�czone tylko sumy kwot opłat za 
rozmowy,   

- Faktura Vat - wygenerowana zostanie faktura VAT, przed u�yciem tej opcji 
nale�y wpisa� przynajmniej .jedn� firm	 w opcji 'Lista->Firm aby móc 
wybra� odbiorc	 faktury. Je
li zaznaczymy t	 opcj	, po zatwierdzeniu 
parametrów pojawi si	 okno z list� firm - odbiorców faktury. Mo�na wtedy 
wybra� ��dan� firm	. 

- NrFiz ab. – okre
la, czy w raporcie maj� by� wyszczególnione numery 
fizyczne abonentów.  

• ‘Abonenci’ - okre
la kogo tworzony raport b	dzie dotyczył  
   z Wszystkich - raport odnosi� ma si	 do wszystkich abonentów, 
   z Numeru - generacja raportu z rozmów przeprowadzonych tylko z danego 

  numeru wewn	trznego, 
 z Firmy - pod uwag	 brane b	d� tylko rozmowy abonentów nale��cych do 

danej firmy (zdefiniowanie numerów tych abonentów w opcji ‘Lista-
>Numerów wewn�trznych’); 

• ‘Kierunki’ -  
   na Wszystkie - do raportu wpisane zostan� rozmowy na wszystkie  

  kierunki (numery abonentów zewn	trznych) 
   na Jeden - na dany numer 
   Słu�bowe - na kierunki słu�bowe, okre
lone w opcji 'Lista->Kierunków' 
   Prywatne - na kierunki które nie zostały zdefiniowane w opcji 'Lista ->  

   Kierunków' 
• ‘Translacje’ - okre
la parametry translacji (linii miejskiej) na jakiej odbyły si	 rozmowy; 
• ‘Sortowanie’ - okre
la czy wybór rozmów ma zosta� uporz�dkowany wg. Abonentów 

umieszczonych na li
cie czy wg. czasu odbycia rozmowy (Chronologicznie); 
• ‘Inne’ -  

od daty: 96.01.01  godz.:00:00   Cena:00.13 zł 7% VAT 
do daty: 96.01.31 godz.:23:59 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Typ Raportu:   Translacje: 
(o) Rozmowy    [  ]NrFiz ab.  (o) Wszystkie    OK 
(  ) Sumy kwot   (  ) Miejskie           Domy
lnie 
(o)  Faktura VAT  (  ) Resortowe    Porzu� 
Abonenci:   (  ) Nr fiz.   0281  
(o) z Wszystkich   Sortowanie 
(  ) z Numeru.   10  (o) wg Abonentów 
(  ) z Firmy    Slican  (  ) Chronologicznie   
Kierunki:   Inne: 
(o) na Wszystkie  [  ] Powy�ej kwoty  100.00 zł 
(  ) na Jeden 1234567890 [  ] Pora dnia  20:00 - 23:59 
(  ) Słu�bowe   [  ] Brak numeru 
(  ) Prywatne   [  ] Dluzsze niz   3600 sek. 
 
 Stan pliku: 1550 rozmów od dnia 96.09.01 do dnia 96.09.31 
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   Powy�ej kwoty - tylko rozmowy, których koszt przekroczył podan� kwot	 
  netto 

Pora Dnia - rozmowy dokonane w okre
lonej porze dnia, 
Brak numeru - zamaskowanie trzech ostatnich cyfr numerów, na które odbyły 
si	 rozmowy, 
Dłu�sze ni� - rozmowy, których czas trwania przekroczył podan� warto
� 
w sekundach 

Pola oznaczone symbolem "(  )" s� typu "jeden z", co oznacza, �e mo�na wybra� tylko jedn� opcj	 
z listy (wybrana opcja zaznaczona jest "(o)"), natomiast w polach "[  ]" mo�emy wybra� dowoln� 
liczb	 opcji (wybrane opcje zaznaczone s� znakiem [x]). 

Po ustaleniu parametrów raportu program sporz�dza go i wy
wietla na ekranie. Mo�liwe jest  
wtedy wydrukowanie raportu na drukarce lub zapisanie go na dysku. 

W dolnej cz	
ci okna z parametrami raportu znajduje si	 informacja o bie��cym pliku z danymi 
o rozmowach - liczbie zarejestrowanych rozmów i okresu w jakim te rozmowy si	 odbyły. Informacje 
te mog� dotyczy� pliku roboczego lub archiwalnego, je
li dokonali
my wcze
niej otwarcia pliku 
z archiwum.  
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6.3. Opcje programu 

6.3.1. Opcja "Raport" 
Parametry Raportu F3 
Wy
wietl na ekran F4 
Drukowanie... Ctrl-D 
Konfiguracja druku  
Podgl�d pliku Ctrl-F3 

 
Parametry Raportu - Ustalenie parametrów, według których ma by� sporz�dzany raport, 
Wy�wietl ekran - wy
wietlenie ostatniego wyniku operacji (raportu, faktury VAT), 
Drukowanie - wydrukowanie bie��cego okna (raportu, faktury VAT) 
Konfiguracja druku - ustawienie numeru portu, do którego podł�czona jest drukarka, rodzaju drukarki, 

standardu polskich liter, opcja pozwala na zapisanie wyniku do pliku, w celu pó�niejszego 
wydruku,  

Podgl�d pliku - podgl�d dowolnego pliku tekstowego 

6.3.2. Opcja "Lista" 
Numerów wewn	trznych F5 
Kierunków F6 
Firm F7 
Translacji Ctrl-F3 

 
Numerów wewn�trznych - lista odczytywana z centrali. Zawiera numery wewn	trznych abonentów 

wraz z komentarzem, zapisane w pami	ci centrali. Program automatycznie dopisuje odpowiednim 
abonentom nazw	 firmy, zgodnie z numerem firmy zapisanym w centrali i list� firm zdefiniowan� 
w programie (patrz "Lista ->Firm".) Dane z tej listy wykorzystywane s� do wyszukiwania rozmów 
tylko tych abonentów, którzy s� pracownikami danej firmy (patrz “Raport -> Parametry raportu-> 
Abonenci z firmy”), spacj� mo�na zaznaczy� te numery, które maj� by� uwzgl	dniane w raporcie,  

Kierunków - lista numerów słu�bowych, je
li w Parametrach raportu zaznaczone zostanie “Kierunki 
Słu�bowe”, wyszukiwane b	d� tylko rozmowy na numery zawarte w tej li
cie, (patrz “Raport -> 
Parametry raportu -> Kierunki”). Kierunki sprawdzane s� w sposób prefiksowy, dlatego nie 
powinno si	 deklarowa� w li
cie prefiksu pustego, poniewa� w takim wypadku wszystkie rozmowy 
zostan� zakwalifikowane jako rozmowy słu�bowe. 

Firm - dane o firmach, które s� odbiorcami faktur wystawianych za rozmowy telefoniczne abonentów 
centrali, mo�na wpisa� podstawowe dane niezb	dne przy wystawianiu faktur (patrz “Parametry 
Raportu ->Typ Raportu Faktura VAT”).W centrali ka�demu abonentowi przyporz�dkowany jest 
numer od 00 do 99, symbolizuj�cy firm	, w której pracuje. W "Lista -> Firm" mo�na przypisa� 
ka�demu numerowi pełn� nazw	 firmy, jej adres i numer NIP. Wpisane nazwy firmy pojawi� si	 w 
"Lista -> Numerów wewn�trznych" przy odpowiednich numerach abonentów. 

Translacji - wczytanie z centrali danych dotycz�cych translacji (linii do central nadrz	dnych): numeru 
fizycznego translacji i typu (translacja miejska lub resortowa), dane te  b	d� u�yte do 
wyszukiwania rozmów przeprowadzonych przez dany typ translacji (patrz opcja Raport-> 
Parametry Raportu-> Translacje),  

 
 
 
 
 
 

6.3.3. Opcja "Centrala" 
Import z centrali F8 
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Tryb interaktywny Ctrl-F10 
Rozł�czenie Ctrl-BckSp 
Podaj klucz dost	pu Ctrl-F9 
Rodzaj stanowiska Główne 
Konfiguracja transmisji  

 
Import z centrali - �ci�gni	cie danych taryfikatora z centrali, nale�y pami	ta� o do
� cz	stym 

importowaniu danych z centrali, transmisja trwa wtedy krótko i eliminowane jest 
niebezpiecze�stwo nadpisania danych w pami	ci centrali. 

Tryb interaktywny - Przej
cie do pracy w trybie interaktywnym,  
Rozł�czenie - rozł�czenie komputera z central� 
Podaj klucz dost�pu - Podanie klucza dost	pu do konta taryfikatora (je
li np. klucz dost	pu, który 

podali
my po uruchomieniu programu był bł	dny), 
Rodzaj stanowiska - Stanowisko główne lub dodatkowe. W przypadku u�ycia opcji "Stanowisko 

główne" przy imporcie z centrali zostanie wyzerowany wska�nik zapełnienia bufora rozmów, oraz 
zlikwidowane dzwonienie telefonu alarmowego. Import danych o rozmowach przy wł�czonym 
"Stanowisku dodatkowym" nie zmienia wskazania zapełnienia bufora rozmów ani nie powoduje 
zlikwidowania dzwonienia telefonu alarmowego. Opcja Rodzaj stanowiska - Dodatkowe mo�e 
słu�y� np. serwisowi do kontrolnego odczytu zapami	tanych w centrali danych o rozmowach, 
podczas gdy “Stanowisko główne” pozwala na ostateczne rozliczenie abonentów z rozmów 
i rozpocz	cie nowego okresu z pustym buforem rozmów. Mo�liwe jest podł�czanie do centrali 
kilku komputerów pracuj�cych w trybie stanowiska dodatkowego, jednak tylko jeden komputer 
mo�e pracowa� w trybie stanowiska głównego. 

Konfiguracja transmisji - Ustawienie rodzaju transmisji (przez modem lub p	tl	 pr�dow�) oraz jej 
parametrów, konfiguracji transmisji powinien dokona� serwis centrali. 

6.3.4. Opcja "Archiwum" 
Archiwizacja  
Otwórz plik z archiwum  
Powrót do pliku roboczego  

W czasie kolejnych poł�cze� komputera z central� program SROZCCA.EXE zapisuje odczytane 
dane w tak zwanym pliku roboczym na dysku komputera.  Kolejne odczyty z centrali powoduj�, �e 
plik roboczy staje si	 coraz wi	kszy. Co jaki
 czas (np. co miesi�c, jednak zale�ne jest to od liczby 
rejestrowanych rozmów) zalecana jest archiwizacja danych zapisywanych na dysk komputera. 
Dokonuje si	 jej wybieraj�c opcj	 “Archiwum-> Archiwizacja”. Zawarto
� pliku roboczego zostanie 
podzielona na szereg plików miesi	cznych, w których zapisane zostan� dane o rozmowach 
przeprowadzonych w danym miesi�cu. W pliku roboczym pozostan� tylko dane o rozmowach 
z ostatniego miesi�ca. Pliki archiwalne mo�na nast	pnie zapisa� na dyskietkach. 
Opis opcji: 
Archiwizacja - dokonanie archiwizacji pliku roboczego, 
Otwórz plik z archiwum - otwarcie jednego z archiwalnych plików miesi	cznych, po otwarciu takiego 

pliku mo�liwe jest generowanie raportu z rozmów zapisanych w danym pliku miesi	cznym, 
Powrót do pliku roboczego - ponowne odczytanie z dysku pliku roboczego po zako�czeniu pracy 

z plikiem archiwalnym,   
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Klawisze skrótowe programu: 
funkcja klawisz 

import konfiguracji z centrali F8 
parametry raportu F3 
wy
wietl na ekran F4 
podgl�d pliku tekstowego Ctrl-F3 
lista numerów wewn	trznych F5 
lista kierunków słu�bowych F6 
lista firm F7 
lista translacji F9 
wej
cie do / wyj
cie z trybu 
interaktywnego 

Ctrl-F10 

opis klawiszy F1 
Wyj
cie z programu Alt-X 

Uwaga: 
 Przy transmisji danych z central� nale�y pami	ta� o poprawnej konfiguracji portu szeregowego 

komputera. 
 

6.3.5. Opcja "Inne" 
W opcji tej zawarte s� funkcje dodatkowe, które nie s� bezpo
rednio zwi�zane z funkcjonowaniem 

programu (kalendarz, kalkulator). Opcja Export do DBF pozwala na zapisanie wszystkich rozmów 
w formacie bazy danych (do pliku ROZM.DBF).  
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6.4. Funkcja hotelowa programu SROZCCA.EXE 
Aby ułatwi� rozliczanie z rozmów wychodz�cych wprowadzono funkcj	 hotelow�. Po 

uruchomieniu programu z parametrem H ( nale�y wpisa� z linii polece�: SROZCCA.EXE H) mo�na od 
razu przyst�pi� do wystawiania rachunku za odbyte rozmowy. Mo�liwe jest równie� proste ustawienie 
limitu impulsów dla ka�dego abonenta.  

Po wpisaniu klucza dost	pu do konta mo�na przyst�pi� do pracy.  
Na pocz�tku program wy
wietla okno "Wybierz numer" ze spisem abonentów centrali, wraz 

z numerem katalogowym abonenta, komentarzem, ewentualnie dat� wystawienia ostatniego rachunku 
oraz limitem impulsów.  

 Nr U�ytkownik  Ostatni Rach.  Limit 
 10_ Portiernia 
 193_ Modem_centr 
 202_ Centrala 
 208_ Konstruktor  97.01.17  13:43 
 247 Programi
ci 
 222_ Wozny   97.01.15  14:15  3 
 123_ Kuchnia  
 258_ Magazyny  97.01.01  15:03 
 
 Rozmów: 547 od 96.08.20-16:58 do 97.01.20-12:43 

Rachunek Import z centrali Ustaw limit 

 Je
li jest to pierwsze u�ycie programu, nale�y najpierw zaimportowa� dane o abonentach 
z centrali. Dokona� tego mo�na wybieraj�c podopcj	 „Wykaz telefonów” z opcji „Konfiguracja” 
a nast	pnie  „Import z centrali”.  

W oknie "Wybierz numer" pod
wietlenie linii z abonentem i wybranie funkcji "Rachunek" 
spowoduje rozpocz	cie operacji wystawiania rachunku dla wybranego abonenta. Nale�y wtedy wpisa� 
przedział czasu, za jaki chcemy ten rachunek wystawi� i ewentualnie cen	 jednego impulsu i warto
� 
podatku VAT. Wpisanie znaków gwiazdki w polach „Do” spowoduje uwzgl	dnienie danych o 
rozmowach do bie��cego momentu. Zaznaczenie opcji "Brak numeru" spowoduje niewy
wietlenie 
trzech ostatnich cyfr numerów, pod które dzwoniono.  

Naciskaj�c klawisz ekranowy „OK” zatwierdzamy dane o rozmowach które maj� by� 
uwzgl	dnione w rachunku. Program dokona wtedy próby 
ci�gni	cia danych z centrali. Po 
zako�czeniu transmisji , je
li w bazie danych były rozmowy danego abonenta, za które nie został 
jeszcze wystawiony rachunek, zostanie wygenerowany raport. W tym miejscu naci
ni	cie klawisza 
"Enter" pozwala na przej
cie do nast	pnych opcji. . Mo�emy wtedy wydrukowa� rachunek lub 
zako�czy� przegl�danie spisu rozmów bez wydruku . W obu tych przypadkach program zaznaczy 
w bazie danych  wy
wietlane rozmowy danego abonenta  i  nie b	dzie ju� wi	cej ich uwzgl	dniał 
w dalszych rachunkach.  

(Uwaga: Proces transmisji mo�na przerwa� w dowolnym momencie, program b	dzie wtedy szukał 
danych o rozmowach, które zostały ju� 
ci�gni	te wcze
niej i znajduj� si	 na dysku komputera) Je
li 
transmisja nie zostanie zako�czona pomy
lnie (np. zostanie przez Ciebie przerwana), na ekranie 
pojawi si	 pytanie, czy kontynuowa�. Je
li odpowiesz „TAK”, program wygeneruje raport 
o rozmowach korzystaj�c z danych, które zostały do tej pory 
ci�gni	te z centrali.  

W oknie "Wybierz numer" znajduje si	 równie� funkcja "Ustaw limit", pozwalaj�ca na ustawienie 
limitu impulsów telefonicznych dla poszczególnych abonentów. 
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6.4.1. Opcja "Rachunek" 
 
Wybierz numer F4 
 
Wybierz numer - wybranie tej podopcji powoduje pojawienie si	 okna "Wybierz numer" z numerami 

katalogowymi abonentów, komentarzami i ewentualnie z dat� wystawienia rachunku i limitem 
impulsów. W oknie Wybierz Numer pojawiaj� si	 dane tylko tych o abonentach , którzy zostali 
zaznaczeni w opcji Konfiguracja-> Wykaz telefonów. Przy pierwszym uruchomieni programu okno 
Wybierz Numer jest puste. Nale�y wtedy dokona� importu danych z centrali wybieraj�c podopcj	 
"Wykaz telefonów" z opcji "Konfiguracja" a nast	pnie  "Import z centrali". 
Klawisz ekranowy Ustaw limit słu�y do okre
lania maksymalnej liczby impulsów do 

wykorzystania przez abonenta, którego numer katalogowy jest akurat pod
wietlony. Po wci
ni	ciu 
tego klawisza program ł�czy si	 z central� i 
ci�ga dane o liczniku danego abonenta. Mo�na nast	pnie 
ustali� limit impulsów telefonicznych dla danego abonenta. Zablokowanie wyj
cia na miasto 
równoznaczne jest z wpisaniem liczby limitu impulsów równej 0, odblokowanie - 99. Funkcja "Zeruj 
Licznik" powoduje wyzerowanie licznika impulsów danego abonenta. Kasowany jest tylko licznik 
impulsów danego abonenta, dane na temat rozmów miejskich abonenta zapisane w centrali NIE 
zostan� skasowane. 
 

6.4.2. Opcja "Konfiguracja" 
 
Wykaz telefonów  
Konfiguracja druku  
Konfiguracja transmisji  
Wyj
cie Alt-X 
 
• Wykaz telefonów - w oknie tym dokonujemy importu z centrali danych o abonentach, to znaczy ich 

numerach katalogowych i komentarzach (klawisz ekranowy Import z centrali). Poł�czenia z 
central� dokonane zostanie zgodnie z ustawieniami w opcji Konfiguracja transmisji. Znaczniki po 
prawej stronie przy ka�dym z numerów katalogowych wskazuj� które numery b	d� wy
wietlane w 
oknie Wybierz numer. Numer oznaczony jest wy
wietlany. Zaznaczenia i odznaczenia numerów 
dokonuje si	 za pomoc� klawisza ekranowego Za/Odznacz lub klawisza spacji. 

• Konfiguracja druku - pozwala na wybór parametrów wydruku: standardu polskich liter, typu 
drukarki i numeru portu drukarki. Mo�liwe te� jest skierowanie wydruku do pliku na dysku. 

• Konfiguracja transmisji - ustawienie parametrów transmisji. Mo�liwe s� trzy metody poł�czenia 
komputera z central� : 

• za pomoc� p	tli pr�dowej, to znaczy przy u�yciu specjalnego, dostarczonego wraz z central� 
kabla transmisyjnego, 

• za pomoc� zwykłego przewodu telefonicznego podł�czonego do przeł�cznicy centrali, 
• modemem, przy u�yciu zwykłych linii telefonicznych. 

Opis konfiguracji  modemu przedstawiony jest w jednym z rozdziałów instrukcji programowania 
centrali. Konfiguracji modemu powinien dokona� serwis centrali.  
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Przy konfiguracji transmisji mamy mo�liwo
� ustawienia tak zwanego auto-importu. Opcja Auto 
Import słu�y do automatycznego ł�czenia si	 z central� w momentach, gdy u�ytkownik przez dłu�szy 
czas nie dotykał klawiatury komputera. Funkcja ta działa tylko w momencie, gdy na ekranie otwarte 
jest okno „Wybierz numer”. Je
li wł�czona jest funkcja auto-importu, mo�liwe jest równie� wł�czenie 
współpracy programu SROZCCA.EXE z innymi programami. W tym celu nale�y  zaznaczy� 
odpowiedni� opcj	 w oknie konfiguracji transmisji. Na przykład, aby uaktywni� zapis danych o 
rozmowach do pliku wymiany programu hotelowego „Go
�” nale�y ustawi� „krzy�yk” obok opcji 
„Eksport do GOSC.DAT”. Od tej chwili co zadany okres program b	dzie ł�czył si	 z central�, 
ci�gał 
dane o rozmowach i (dodatkowo) eksportował je do programu „Go
�”. Opcja „Czas” pozwala na 
ustalenie okresu od ostatniego naci
ni	cia klawisza, po jakim program rozpocznie proces poł�czenia z 
central�.  
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6.5. Ogólne zasady obsługi programów okienkowych w systemie 
DOS. 

Poruszanie si	 po opcjach programu SROZCCA.EXE odbywa si	 w ten sam sposób, jak w innych 
programach o podobnej strukturze. Oto kilka głównych zasad obsługi takich programów: 
• na dole ekranu znajduje si	 listwa pomocnicza, na której wy
wietlone s� informacje zwi�zane z 

aktualnie wy
wietlon� opcj� lub oknem, w szczególno
ci dost	pne w danym przypadku 
kombinacje klawiszy, które wywołuj� funkcje programu. Naci
ni	cie takiej kombinacji klawiszy 
spowoduje wykonanie operacji zgodnie z opisem na listwie (np. napis "Ctrl-F10 interaktywnie" 
przypomina nam, �e naci
ni	cie klawisza F10 przy jednoczesnym przytrzymaniu klawisza Ctrl 
spowoduje przej
cie do trybu  interaktywnego współpracy z central� 

• na górze ekranu znajduj� si	 opcje główne wyboru, nazwa ka�dej opcji zawiera jedn� liter	 
wyró�nion�. Wyró�niona litera wskazuje na klawisz, którego naci
ni	cie przy wci
ni	tym 
klawiszu lewy Alt powoduje wybranie danej opcji głównej. 

• po otwarciu opcji głównej (wybranie klawiszem litery z lewym Alt (patrz wy�ej) lub naci
ni	cie 
klawisza F10 i wybranie opcji za pomoc� klawiszy strzałek - zatwierdzenie klawiszem Enter), 
mo�na wybra� podopcj	 za pomoc� klawiszy strzałek lub naciskaj�c klawisz z liter� wyró�nion� 
w nazwie podopcji. 

• w oknie Parametry Raportu (z opcji Raport) poruszamy si	 naciskaj�c klawisz Tab, po ka�dym 
naci
ni	ciu Tab pod
wietlony zostanie jeden element z kolejnego pola okna. Polami s� tu na 
przykład :”Typ raportu", "Abonenci", "Translacje" itp. 

• w obr	bie pola poruszamy si	 za pomoc� klawiszy strzałek, wybieraj�c ��dany element pola 
• je
li pod
wietlony jest element pola typu "[  ]" mo�emy go wybra� naciskaj�c klawisz odst	pu 

(spacji), element wybrany zaznaczony jest krzy�ykiem "[x]" 
• aby szybko pod
wietli� wybrany element pola wystarczy nacisn�� klawisz z liter� wyró�nion� w 

nazwie tego elementu. 
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7. Zał�czniki do instrukcji 

7.1. Zał�cznik 1 – spis usług w centrali 
Pocz�wszy od wersji 1.32 programu centralowego mo�liwe jest wywoływanie funkcji centralowych za 
pomoc� numeru poprzedzonego znakiem „#” (hash). Pozwala to na wykorzystanie w numeracji 
katalogowej wszystkich numerów z przedziału od 0000 do 9999. 
 
 

Tabela 29 - Numery usług wybierane na rozmowie 

„#” Parametry usługi Opis 

Flash  XXXX Przekazanie rozmowy do XXXX 

Flash #31 --- Zaparkowanie lub odparkowanie rozmowy  

Flash #32 XXXX Zaparkowanie lub odparkowanie rozmowy na 
telefonie XXXX 

Flash #38 XXXX Przekazanie rozmowy w trybie ła�cuchowym 

Flash #39 --- 
 

Poł�czenie zwrotne (do osoby, która 
przekazywała Ci rozmow�) 

Flash #88 --- Zarejestrowanie rozmowy jako zło�liwej 

 
 

Tabela 30 - Numery usług serwisowych 
„#” „9” Parametry usługi Opis 

#982 – Taryfikator  KKKK* Programowanie centrali jako Taryfikator, gdzie 
KKKK to klucz dost�pu do Taryfikatora 

#87 Tryb Pracy  --- KKKK X Ustawienie trybu pracy centrali X, (0 – 
automatycznie, 1 – praca dzienna, 2...9 – 
nocna), klucz dost�pu zmiany trybu pracy = 
KKKK 

#82 963 XX...XXX Ustawienie stanu hotelowego XX...XXX 
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Tabela 31 - Numery katalogowe usług w centrali CCA2720 wer. 1.32 
„#” „9” Parametry usługi Opis 
BLOKOWANIE I BUDZENIE 

#21 – Blokada (ON) 974 KKKK Blokowanie telefonu z kluczem KKKK 

#20 – Blokada (OFF) 973 KKKK Odblokowanie telefonu z kluczem KKKK 

#22 – Nie przeszkadza�   Blokowanie rozmów przychodz�cych – DND  

#28 – Budzenie 
#28* - test,#28# - kasow. 

964 GG MM XXXX  
(00:00-23:59) 
99:99–test 
dzwonka 

Zamówienie budzenia lub poł�czenia z NrKat 
XXXX o godzinie GG:MM 

#29– Budzenie hotelowe 
#29NrKat* - test 
#29NrKat# - kasowanie 

--- XXXX GG MM 
(00:00-23:59) 
 

Zamówienie budzenia abonentowi XXXX o godzinie 
GG:MM 

USPRAWNIENIA W PRZEKAZYWANIU 

#35 – Pilny dzwonek --- XXXX Pilny dzwonek do abonenta XXXX 

#36 – Przej�cie dzwonka 93 XXXX  Przej�cie dzwonka z telefonu o numerze XXXX 

#37 – Przej�cie dzwonka 
z  firmy 

965  Przej�cie dzwonka z telefonu w tej samej 
„Firmie” 

#38 – Poł�czenie 
ła�cuchowe 

95  Zaznaczenie aktualnego poł�czenia jako 
ła�cuchowego 

#39 – Cofni�cie rozmowy 
do poprzednika  

94  Wywołanie abonenta, który ł�czył aktualn� 
rozmow� 

USŁUGI ZWI�ZANE Z KONTAMI 

#52 – Konto Chwilowe 
#52# - kasowanie 

92 XXXX KKKK 
 

Przywołanie chwilowe uprawnie� konta XXXX z 
kluczem KKKK na tym telefonie 

#53 – Konto Do 
odwołania 
#53* -test 
#53# - kasowanie 

962 XXXX KKKK 
 

Przywołanie na stałe (do odwołania) uprawnie� 
konta XXXX z kluczem KKKK na tym telefonie. 

#55 – Konto Klucz 972 SSSS NNNN NNNN Zmiana klucza dost�pu: SSSS-stary klucz, NNNN-
nowy klucz 

#57–Konto Rejestracja  91 XXXX KKKK 
 

Rejestrowanie wywoła� do konta XXXX z kluczem 
KKKK na tym telefonie. 

PRZENOSZENIE WYWOŁA� 

#76–Przeniesienie 
wywołania, gdy nie 
odpowiada 

#76#–skasowanie 
#76*–przeł�czenie 

90 Przeniesienie wybranego rodzaju („Parametr2”) 
wywoła� na podany w „Parametr1” numer gdy nie 
odpowiadasz 

#75 – Przeniesienie 
wywołania, gdy zaj�ty 

#75#–skasowanie 
#75*–przeł�czenie 

--- Przeniesienie wybranego rodzaju („Parametr2”) 
wywoła� na podany w „Parametr1” numer gdy 
rozmawiasz przez telefon 

#74 –Bezwarunkowe 
przen. wywołania 

#74#–skasowanie 
#74*–przeł�czenie 

--- 

XXX...X# T 
 
gdzie  
XXX...X#: 
numer na który 
przenosi si� 
wywołania,  
 
T: 
-brak lub 0- 
wszystkie  
-1–miejskie, 
-2–wewn�trzne, 
-3-przekazywane 

Bezwarunkowe przeniesienie wybranego rodzaju 
(„Para-metr2”) wywoła� na podany w „Parametr1” 
numer 

#71–Liczba dzw.dla #76  X 
(0...9) 

Ustawienie czasu przeniesienia dla #76 na X 
dzwonków 

USŁUGI DODATKOWE 

#40 – konferencja  
„listowa”  

979 --- R�czne, „listowe” zestawienie konferencji 

#41 – konferencja ---  Usługa zestawienia konferencji 

#82 963 XX...XXX Ustawienie stanu hotelowego XX...XXX 
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7.2. Zał�cznik 2 - Wy�wietlacz centralowy 
Wy
wietlacz centralowy umieszczony jest w górnej cz	
ci obudowy centrali. Słu�y do 

przedstawiania stanu pracy centrali oraz stanów awaryjnych a tak�e nieprawidłowo
ci w działaniu linii 
i telefonów przył�czonych do centrali.  

Dane przedstawiane na wy
wietlaczu centralowym podzielone s� na ekrany. Zwykle na 
wy
wietlaczu centrali przedstawiony jest ekran podstawowy. W przypadku awarii lub braku w 
systemie pojawia si	 odpowiednio ekran awarii lub ekran braków.  
 
Ekrany u�ytkownika i serwisu: 

7.2.1. ekran podstawowy: 
CCA-2720 nr:0001 wer:01.00  31.01.96/Wt 
Tryb:DZIE�  Bufor:00156=02% * 23:59:59 

gdzie: 
CCA-2720 nr:0001 - nazwa i numer fabryczny centrali, 
wer:01.00 - wersja programu centralowego, 
31.12.96/Wt - data kalendarza centrali, je
li data na wy
wietlaczu miga, oznacza to, �e data 

przynajmniej jednej rozmowy zarejestrowanej w centrali jest pó�niejsza ni� data centralowa. 
Podczas migania znaków czasu centralowego na wy
wietlaczu NIE JEST PROWADZONA 
REJESTRACJA ROZMÓW !!!. O miganiu daty na wy
wietlaczu centralowym nale�y powiadomi� 
serwis centrali.  

Tryb:DZIEN (lub NOC-1 .... NOC-9) -  tryb pracy centrali, 
Bufor:00156=02% - wska�nik zapełnienia bufora rozmów, liczba zarejestrowanych rozmów, o 

których dane nie zostały jeszcze odczytane programem SROZCCA przy u�yciu "Stanowiska 
głównego", po znaku równo
ci warto
� w procentach w stosunku do pojemno
ci bufora. Gdy 
warto
� w procentach osi�gnie 90 przy ka�dym nowym zarejestrowaniu rozmowy zostanie 
wysłany sygnał dzwonienia na telefon alarmowy. W takim przypadku liczba okre
laj�ca procent 
zapełnienia bufora zacznie miga�. Wyboru telefonu alarmowego dokonuje serwis centrali.  

23:59:59 - czas zegara centrali, je
li znaki czasu na wy
wietlaczu migaj�, oznacza to, �e czas 
przynajmniej jednej rozmowy zarejestrowanej w centrali jest pó�niejszy ni� czas centralowy, mo�e 
to wynika� ze złego wprowadzenia czasu centralowego lub ze zmiany czasu z letniego na zimowy. 
Po „zrównaniu si	” czasu rozmów w centrali z czasem centralowym znaki na wy
wietlaczu 
przestan� miga�. Podczas migania znaków czasu centralowego na wy
wietlaczu NIE JEST 
PROWADZONA REJESTRACJA ROZMÓW !!! O miganiu czasu na wy
wietlaczu centralowym 
nale�y powiadomi� serwis centrali.  

'*' - informacja o aktualnie prowadzonym programowaniu centrali. 

7.2.2. ekran braków 
BRAK:XX-LiniiMiejskich,Sieci-220V,       
XXX-Abonentow,Mostka konf,RTC               

 

gdzie: 
BRAK - nazwa ekranu, 
XX-LiniiMiejskich - brak napi	cia liniowego z centrali nadrz	dnej na XX liniach miejskich, 
Sieci-220V - brak napi	cia sieciowego 220V - praca akumulatorowa, 
XXX-Abonentów - brak XXX abonentów, 
Mostka konf- brak mostka konferencyjnego, 
RTC- brak układu zegara czasu rzeczywistego RTC 72421. 

Ekran braków powiadamia o przej
ciowych nieprawidłowo
ciach w pracy centrali, które zwykle 
mog� by� w prosty sposób naprawione. W przypadku pojawienia si	 braku XX-linii miejskich po 
doł�czeniu tych linii (b�d� ich naprawieniu) komunikat zniknie. Sygnalizacja braku XXX-Abonentów 
mo�e by� spowodowana zwarciem linii do danego abonenta b�d� �le odło�on� słuchawk�. 
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W przypadku wyst�pienia “braku sieci 220V” u�ytkownik centrali powinien sprawdzi	, czy 
centrala jest wł�czona do sieci. 

7.2.3. ekran awarii 
AWARIA:NapLiniowego,NapDzwonka,-5V,12V   
Baterii,BufZdarzen,Backup,ModulX         

 

gdzie: 
AWARIA - nazwa ekranu, 
Rodzaje awarii: 
NapLiniowego - awaria napi	cia liniowego, 
NapDzwonka - awaria przetwornicy pr�du dzwonienia, 
-5V - awaria napi	cia -5V, 
12V - awaria przetwornicy 12V, 
Baterii - rozładowana bateria na sterowniku, 
BufZdarzen - uszkodzona pami	� bufora zdarze�, 
Backup - uszkodzona pami	� backup'a, 
ModulX - awaria modułu nr X w centrali. 
Ekran awarii sygnalizuje powa�n� usterk	, która mo�e by� usuni	ta tylko przez serwis centrali. 

W przypadku wyst�pienia jakiejkolwiek awarii u�ytkownik centrali powinien powiadomi	 o 
tym serwis. 
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7.3. Zał�cznik 3 – Historia zmian w wydaniach instrukcji 

Wydanie VIIc 
• Informacja o współpracy z nowymi telefonami Panasonic KX-T 7720,7730,7750 i konsola 

KX-T 7740 

Wydanie VIIa 
• DND – „nie przeszkadza�“  (#22) 

Wydanie VII 
• HTP 0535 Digital, 
• Poprawione opisy sygnałów centralowych słyszanych w słuchawce, 
• Poprawione opisy sygnałów dzwonka, 
• Zmiana w szczegółach usługi #76 (liczba dzwonków),  

Wydanie VIc 
• #88 – wywołania zło
liwe, 
• #41 – usługa zestawiania konferencji,  
• #31 – zaparkowanie prowadzonej rozmowy (hold), 
• #32 – zaparkowanie prowadzonej rozmowy na innym telefonie, 
• #76, 75, 74 i 71 – usługi przeniesienia wywoła�,  
• Zmienione działanie usługi  rejestracji wywoła� (#57), 

Wydanie VI, VIa i VIb 
• Przygotowane do druku, 

Wydanie IVb 
• Telefony systemowe Panasonic 
• Budzenie hotelowe 
• Pilne dzwonienie 
• Tabelki składni dla usług  

Wydanie IVa 
• Tabela wywoła� usług za pomoc� „#” 
• W opisach usług - tabele dla numer na „9” i na „#” 
• Nowy opis pulpitu HTP-0535 

Wydanie IV: 
• Osiem trybów pracy nocnej,  
• Usługa 973 (zablokowanie telefonu),  
• Usługa 974 (odblokowanie telefonu),  
• Nie jest mo�liwe blokowanie telefonu przez przywołanie konta o numerze katalogowym 984 

(nie ma takiego numeru), 

Wersja 1.2.1 
• Usługa 972 (zmiana klucza) 
• Usługa 979 (r	czne zestawianie konferencji ) 
• Konto 983 (ustawianie trybu pracy centrali) 
• Przywoływanie uprawnie� abonenckich 
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7.4. Wymogi bezpiecze�stwa w u�ytkowaniu centrali 
SLICAN-CCA 2720 

 
Dokładne przestrzeganie zasad bezpiecze�stwa i prawidłowego u�ytkowania jest bezwzgl	dnie 
wymagane dla zapewnienia prawidłowego działania urz�dzenia. 
Poni�ej przedstawione zasady s� podstaw� przy uwzgl	dnianiu wszelkich reklamacji i uwag ze strony 
u�ytkowników przez producenta. 
Przedstawione tu zasady dotycz� instalacji, umiejscowienia i wymaga�, co do sieci elektrycznej i 
teleinformatycznej. 
 
Instalacja 

− Urz�dzenie powinno by� zainstalowane i uruchomione przez autoryzowany serwis 
posiadaj�cy uprawnienia producenta.  

− Wszystkie czynno
ci instalacyjne powinny by� wykonywane z zachowaniem zasad 
monta�u i przepisów BHP 

 
�rodowisko pracy. 

− Urz�dzenie nie powinno by� montowane w pomieszczeniach o du�ej wilgotno
ci ze 
wzgl	dów na trwało
� i jako
� pracy podzespołów elektronicznych.  

− Ze wzgl	du na ryzyko zalania woda nie powinno by� umieszczane w pobli�u zbiorników z 
woda (np. baseny, krany) 

− Centrala nie mo�e by� umieszczana w pomieszczeniach o silnym zapyleniu ani w 
pomieszczeniach o du�ym nat	�eniu pola elektromagnetycznego. 

−  
Ze wzgl	du na mo�liwo
� nieprawidłowego funkcjonowania, zakłócenia lub odbarwienie obudowy 
zabrania si	 instalowania systemu w nast	puj�cych miejscach: 

− W miejscach o bezpo
rednim działaniu promieni słonecznych 
− W miejscach, gdzie wibracje lub uderzenia s� szczególnie cz	ste lub silne. 
− W pobli�u anten radiowych (szczególnie w zakresie fal krótkich). 

 
Wymagania elektryczne 

− Urz�dzenie powinno mie� prawidłowe zerowanie w sieci elektrycznej lub musi zosta� 
uziemione. Okresowo nale�y sprawdza� jako
� uziemienia ochronnego - jego parametry 
powinny by� zgodne z norm� PN-EN 60950 - Bezpiecze�stwo urz�dze� techniki 
informatycznego. 

− Wszystkie urz�dzenia doł�czane do centrali powinny mie� 
wiadectwa zgodno
ci z 
normami obowi�zuj�cymi w Unii Europejskiej 
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DEKLARACJA ZGODNO�CI 
Producent: 

SLICAN sp. z o.o. 

ul. M. Konopnickiej 18 

85-124 Bydgoszcz 

Typ: 

 

Abonencka centrala telefoniczna 

Model: 

 

SLICAN CCA-2720  

Wyrób jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej: 

LVD 73/23/EEC + 93/68/EEC – Niskonapi�ciowe Wyroby Elektryczne 

EMC 89/336/EEC + 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC – Kompatybilno�� Elektromagnetyczna 

Wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych: 

LVD: PN-EN 60950:2000 + A11:2000 

EMC: PN-EN 55022:2000 + A1:2003; PN-EN 55024:2000 

Opis wyrobu: 

Abonencka centrala telefoniczna o budowie modułowej i pojemno�ci nie przekraczaj�cej 304 portów. Do centrali mog� by� 
doł�czane analogowe aparaty telefoniczne ogólnego przeznaczenia z wybieraniem dekadowym i DTMF, cyfrowe i analogowe 
aparaty telefoniczne systemowe oraz aparaty telefoniczne ISDN, interfejsy centrali telefonicznej do sieci telefonii komórkowej, 
rejestratory rozmów, poczta głosowa oraz bramofony. Centrala mo�e współpracowa� z sieci� telekomunikacyjn� u�ytku 
publicznego za pomoc� ł�czy analogowych z sygnalizacj� ASS i cyfrowych ł�czy ISDN dost�pu podstawowego BRA oraz 
dost�pu pierwotnego PRI. Centrala umo�liwia obsług� protokołów komunikacji centrali z wewn�trzn� sieci� komputerow� CTIP 
(Computer Telephone Integration Protocol).  

Bydgoszcz 22-11-2004  
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