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Uwaga!
Niniejszy dokument ma na celu ułatwienie Abonentowi korzystanie z interfejsu WWW zwanego w opisie Portalem
do Zarządzania Usługą. Opisuje on jedynie zasady i sposób konfiguracji poszczególnych funkcjonalności, w zakresie
których Abonent może wprowadzać zmiany.
Pomimo dołożenia przez Netia S.A. najwyższych starań na etapie tworzenia niniejszego dokumentu, istnieje
potencjalna możliwość wystąpienia niewielkich różnic pomiędzy przedstawionymi przykładami poszczególnych
funkcjonalności a indywidualną konfiguracją Abonenta.
Netia S.A. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian redakcyjnych, rozszerzenia opisów w niniejszym
dokumencie. Aktualizacje wersji niniejszego dokumentu udostępniane są na stronie internetowej operatora:
www.netia.pl.
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1. Opis produktu
W ramach usług Sieci Inteligentnej Netia S.A. Abonent może wybrać jeden z trzech udostępnianych przez Operatora profili,
określających możliwości i funkcjonalność usługi.

Profil KONTAKT

Profil INFOBIZNES

Profil INFOBIZNES MAX

Zapowiedź głosowa powitalna

Profil KONTAKT rozszerzony o:

Profil INFOBIZNES rozszerzony o:

Translacja Numeru Usługowego na
numer fizyczny

Wybrane funkcje kierowania
połączeń w zależności od numeru
Klienta dzwoniącego, czasu

Funkcje elastycznego routingu
zależne od stanu numeru, na jaki
przeliczane jest połączenie

Portal do Zarządzania Usługą z
dostępem do statystyk ruchowych

Zapowiedzi dla zdarzeń występujących w scenariuszu, w tym
zapowiedzi indywidualne

System wielopoziomowych zapowiedzi słownych – IVR

Portal do Zarządzania Usługą z dostępem do konfiguracji parametrów
udostępnionych
w ramach elastycznego routingu

Portal do Zarządzania Usługą z
dostępem do konfiguracji systemu
zapowiedzi głosowych IVR oraz
dodatkowych funkcji

Profil jest określany przez Abonenta na etapie podpisywania umowy na usługę Sieci Inteligentnej.

2. Portal do Zarządzania Usługą
2.1. Certyfikat bezpieczeństwa
Mając na uwadze bezpieczeństwo Abonenta, Netia S.A. wprowadziła Certyfikat bezpieczeństwa ograniczający dostęp do
systemu wyłącznie do komputerów, na których została wgrana specjalna aplikacja.
Narzędzie to zapewnia szyfrowane połączenie Abonenta z systemem oraz rozpoznanie komputera, z jakiego się łączy.
Program zostanie przekazany przez Opiekuna Handlowego najpóźniej w dniu uruchomienia usługi.
Szczegółowy opis instalacji Certyfikatu jest opisany na stronie ...
– Dodatek 2 – Instrukcja instalacji Certyfikatu.
2.2. Informacje ułatwiające korzystanie z Portalu do Zarządzania Usługą
2.2.1.	Konto Abonenta jest zarządzane z poziomu Portalu do Zarządzania Usługą, znajdującego się pod adresem
– https://in.netia.pl.
2.2.2.	Po uruchomieniu adresu Portalu do Zarządzania Usługą Abonent zostanie poproszony o wpisanie swojego loginu i hasła (login i hasło znajdują się w Umowie), a następnie podanie nowego hasła.
	Nowe hasło musi posiadać:
• minimalnie 8 znaków,
• przynajmniej jedną cyfrę z zakresu [0–9],
• przynajmniej jedną małą literę z zakresu [a–z],
• przynajmniej jedną dużą literę z zakresu [A–Z],
• przynajmniej jeden znak specjalny z zakresu [:,!,@,#,$,%,^,&,*,?,_,~,+,–].
Uwagi:
• System rozróżnia małe i duże litery; należy zwrócić uwagę, czy nie jest włączony „caps lock”.
• W przypadku, gdy Abonent zgubi lub zapomni hasło, możliwe jest przywrócenie hasła startowego. W celu
przywrócenia hasła startowego należy skontaktować się z Centrum Obsługi Biznesu 801 801 999. Hasło startowe
znajduje się w Załączniku 1 do Umowy.
• W haśle znaki narodowe NIE są dozwolone.
• Nowe hasło musi być różne od aktualnego.
• Nowe hasło musi być różne od 8 ostatnio użytych.
• Nowe hasło musi być powtórzone w identycznej formie.
• Stronę https://in.netia.pl można uruchomić wyłącznie z komputera z zainstalowanym Certyfikatem
bezpieczeństwa.
• Nie należy przekazywać osobom postronnym pliku z Certyfikatem.
• Nie należy przekazywać loginu i hasła osobom nieupoważnionym – Netia S.A. nie odpowiada za szkody,
które mogą powstać w wyniku niepoprawnego korzystania z usług udostępnionych na Portalu do
Zarządzania Usługą.
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Poniżej znajduje się widok strony logowania do Portalu do Zarządzania Usługą. W polu login należy wpisać login
wpisany w Umowie oraz przy pierwszym logowaniu hasło z Umowy. Login nie ulega zmianie przez cały okres
korzystania z usługi.

2.2.3.	Po zalogowaniu pojawia się strona startowa. Widok strony startowej jest różny w zależności od wykupionego
profilu.

2.2.4.	Poruszanie się po stronie startowej:
• Po kliknięciu pola Wyloguj następuje wylogowanie z konta. Po dłuższym okresie niekorzystania z konta system
wyloguje Abonenta automatycznie. Należy się wylogować przed każdym oddaleniem się od terminalu, na którym uruchomiony jest Portal do Zarządzania Usługą.
• W przypadku wątpliwości lub pytań można skorzystać z opcji Kontakt i zadać pytanie konsultantom Netia S.A. W
treści wiadomości należy podać adres e-mail, na który powinna zostać przesłana odpowiedź.
• Po lewej stronie znajduje się pasek narzędzi umożliwiający dostęp do poszczególnych funkcjonalności.
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• W celu uruchomienia okien dla poszczególnych ustawień możliwe jest również skorzystanie z okien na pulpicie
Portalu do Zarządzania Usługą.

• Pomoc można uzyskać po kliknięciu okna pomocy.

• Poniżej znajduje się przykładowy widok okna pomocy on-line.

Uwagi do pomocy:
• W pomocy może znajdować się opis funkcji niedostępnych w ramach posiadanego profilu.
• Nie jest dostępna pomoc kontekstowa.
• Jeżeli nie jest widoczny cały opis w spisie treści, można rozszerzyć okno, klikając myszką dokładnie
na belkę pomiędzy spisem a polem opisu i przeciągając w żądanym kierunku.

• Poszczególne funkcje aktywowane/dezaktywowane są po kliknięciu sygnalizatora – kolor zielony oznacza aktywną funkcję, czerwony – nieaktywną.

6

• Naniesione podczas konfiguracji zmiany należy dodatkowo zapisać, klikając ikonę zatwierdzenia zmian
. Można również odrzucić zmiany, wybierając ikonę odrzucenia

lub ikonę zatwierdzenia parametrów
zmian

. Niezapisanie zmian spowoduje utratę ustawień i brak realizacji oczekiwanych funkcjonalności.

• Na Portalu do Zarządzania Usługą pojawiają się dodatkowo następujące aktywne ikony:
–– ikona edycji

umożliwia edycję wybranej funkcji,

–– ikona usuń

usuwa wybraną funkcję,

–– ikona kopiuj

umożliwia utworzenie kopii zapasowej wybranej funkcji,

wyszarzenie jednej z powyższych ikon wskazuje na jej niedostępność,
–– ikona kopia zapasowa

tworzy kopię zapasową wybranej funkcji,

–– ikona informacyjna

wyświetla informacje np. o Numerze Usługowym,

–– ikona scenariusza

umożliwia podgląd stworzonych scenariuszy,

–– ikona zatwierdzenia zmian
–– ikona odrzucenia zmian

powoduje zapisanie ustawień dla grupy funkcjonalności,
powoduje odrzucenie wprowadzonych zmian – pozostają

parametry sprzed konfiguracji,
–– ikona zatwierdzenia parametrów

powoduje zatwierdzenie zmian dla pojedynczej funkcjonalności,

–– ikona aktywacji funkcji,
––

– widok ikony w przypadku, gdy funkcja jest nieaktywna,

––

– widok ikony w przypadku, gdy funkcja jest aktywna.

Zmiana stanu następuje po kliknięciu na ikonę.
• Wprowadzone zmiany są aktywne po upływie kilku minut. Najczęściej jednak czas ten wynosi od 30–60 s.
• W celu bezproblemowego korzystania z Portalu do Zarządzania Usługą zaleca się następujące przeglądarki:
–– Internet Explorer 7 i 8 (w trybie kompatybilności),
–– Firefox 3.5.
• Dla poprawnego działania Portalu niezbędne jest zainstalowanie środowiska Java. Portal musi pracować w środowisku Java 1.5.
• Numer Usługowy jest przypisany do jednego profilu usługowego – w przypadku gdy Abonent ma kilka Numerów Usługowych w różnych profilach, po zalogowaniu się na Portalu do Zarządzania Usługą będą dostępne
wszystkie numery oraz funkcjonalności, jednak w przypadku użycia numeru o niższym profilu zablokowany jest
dostęp do funkcjonalności niedostępnych w profilu, do którego Numer Usługowy jest przypisany.
• Do konfiguracji scenariuszy usługowych służy edytor graficzny, umożliwiający dodanie do kryterium lub zakończenia – po kliknięciu ikony Dodaj.
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• Modyfikacja węzła (edycja, usunięcie gałęzi, usunięcie węzła, dodanie gałęzi za) – po kliknięciu na wybrane kryterium.

• W przypadku niektórych kryteriów możliwe jest wybranie opcji wszystkie kryteria na pojedynczej gałęzi.

• Przykładowo, dla kryterium czasu w przypadku zdefiniowania trzech okresów czasu i nieodznaczenia opcji powstanie węzeł, z którego rozchodzą się trzy gałęzie drzewa.

• W przypadku odznaczenia opcji powstanie gałąź zawierająca oczekiwane kryteria.

2.2.5.	W celu interakcji systemu z Abonentem konieczna jest obsługa kodów DTMF przez telefon Abonenta. Wybór PIN-u oraz wybór języka zapowiedzi musi być zatwierdzony #.
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3. Funkcje dostępne poprzez Portal do Zarządzania Usługą
3.1. Widok głównego Menu
Po zalogowaniu się do systemu widoczne jest menu główne umożliwiające wybór poszczególnych funkcji dostępnych
na Portalu do Zarządzania Usługą na dwa sposoby:
• wybór grup funkcjonalności widocznych w czterech ikonach, np. Rodzaj usługi w ikonie Konfiguracja usługi,
• wybór funkcjonalności poprzez pasek zadań znajdujący się po lewej stronie Portalu do Zarządzania Usługą, np. menu
Rodzaj usługi uzyskujemy po kliknięciu na pasku ikony Konfiguracja usługi, a następnie Rodzaj usługi.
Układ dokumentu został bezpośrednio oparty o układ poszczególnych ikon, widocznych w menu głównym z opisem
dostępnych funkcji w kolejnych podmenu.

3.2. Twoje numery – Konfiguracja Numeru Usługowego
Poniżej znajduje się widok ikony Twoje Numery.

3.2.1. Wybór Numeru Usługowego
W celu dokonania wyboru Numeru Usługowego, którego ma dotyczyć konfiguracja, należy kliknąć ikonę
Wybierz inny numer.
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Następnie pojawi się lista zakupionych Numerów Usługowych, spośród których należy wybrać numer, który ma
być zmodyfikowany.

3.2.2. Opcje Numeru Usługowego
W celu konfiguracji Numeru Usługowego należy kliknąć na ikonę edycji Opcje.

Następnie wybrać w zakładce Kategoria: Opcje Numeru Usługowego. Po dokonaniu tego wyboru pojawią się
wszystkie funkcje dostępne dla określonego profilu usługowego.
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3.2.2.1. Kod dostępu
Funkcja dostępna dla profilu InfoBiznes MAX.
Poniżej znajduje się widok menu Kod dostępu, dzięki któremu można zabezpieczyć PIN-em dostęp do
usług oferowanych w ramach Numeru Usługowego.

W celu konfiguracji funkcji należy zdefiniować:
• zapowiedź powitalną (np. „Podaj kod PIN”),
• kod PIN – długość kodu PIN nie może być mniejsza niż 3 cyfry i dłuższa niż 5, parametr ten może być
jednak zmieniony z poziomu operatora,
• sposób obsługi błędów – w przypadku błędnego PIN-u połączenie może być odrzucone po uprzednim
odegraniu zapowiedzi słownej lub skierowane na wybrany numer docelowy (geograficzny),
• zapowiedź, jaka będzie odgrywana przed rozłączeniem – gdy wybrano taki sposób obsługi błędów,
• numer docelowy – gdy wybrano taki sposób obsługi błędów.
3.2.2.2. Zapowiedź powitalna
Funkcja dostępna w profilu Kontakt, InfoBiznes i InfoBiznes MAX.
Funkcja zapowiedzi powitalnej umożliwia zdefiniowanie tekstu, jaki będzie odgrywany po połączeniu się
z Numerem Usługowym (np. „Witamy w Firmie X”). W celu aktywowania funkcji należy wybrać zapowiedź
w zakładce Zapowiedź głosowa, aktywować funkcję, klikając na ikonę Aktywuj i zapisać ustawienia oraz
zatwierdzić zmiany w funkcjach dla Numeru Usługowego.

3.2.2.3. Limit połączeń do numeru w czasie
Funkcja dostępna w profilu InfoBiznes MAX.
Do określenia limitu połączeń dla Numeru Usługowego służy parametr Limit połączeń do numeru w czasie.
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Funkcja ta umożliwia:
• ograniczenie liczby lub czasu połączeń do Numeru Usługowego we wskazanej jednostce czasu,
• zdefiniowanie okresu ograniczenia poprzez wskazanie daty i godziny rozpoczęcia oraz daty i godziny
zakończenia funkcjonowania ograniczenia dla opcji Jednorazowy,

• zdefiniowanie cyklicznego przedziału czasowego, dla którego ograniczenie ma funkcjonować dla opcji
Powtarzalny,

• zdefiniowanie sposobu obsługi połączenia w przypadku osiągnięcia limitu (połączenia mogą być kierowane na zapowiedź słowną i rozłączane lub scenariusz może zostać zrealizowany).
3.2.2.4. Wybór języka zapowiedzi
Funkcja dostępna w profilu InfoBiznes MAX.
Funkcja umożliwia wybór języka zapowiedzi dla Numeru Usługowego. Po wyborze tej funkcji system
odegra wskazaną zapowiedź, a następnie będzie oczekiwał na wybranie cyfry 5 – wybór języka polskiego lub cyfry 4 – wybór języka angielskiego. Po kilku błędnych wyborach cyfr (liczba dopuszczalnych
błędów określona w liczbie prób) połączenie zostanie odrzucone.
Dla tej funkcji udostępniana jest zapowiedź standardowa o treści:
„Witamy! W celu uzyskania informacji w języku polskim prosimy wybrać cyfrę 5 i potwierdzić krzyżykiem.
For english press 4 followed by the hash key”.
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3.2.2.5. Blokowanie połączeń przychodzących
Funkcja dostępna dla profilu InfoBiznes MAX.
Funkcja umożliwia blokowanie połączeń przychodzących z:
• numerów publicznych – niezdefiniowanych na listach filtracji,
• numerów nieznanych – bez przekazywania CLI (ze stref niezdefiniowanych w ramach systemu),
• połączeń przychodzących z zagranicy – w chwili obecnej nie są obsługiwane połączenia do sieci IN z
zagranicy.

3.2.2.6. Filtrowanie z listą Czarne/ Białe
Funkcja dostępna w profilu InfoBiznes MAX.
Poniżej znajduje się widok menu Filtrowanie z listą Czarne/Białe.

Konfiguracja funkcji wymaga:
• wyboru listy głównej – lista główna może być listą czarną (połączenia z numerów są odrzucane), listą
białą (dopuszczane są połączenia z wpisanych numerów),
• wyboru listy wyjątków – np. określone numery przechodzą przez listę,
• zapowiedzi odrzucenia – zapowiedź będzie odgrywana Użytkownikowi, który nie spełnia zdefiniowanego kryterium.
Tworzenie i konfiguracja List Głównych oraz List Wyjątków są opisane w p. 3.3. – Dostosuj.
3.2.3. Opcje kierowania połączeń
Funkcja dostępna dla profilu InfoBiznes i InfoBiznes MAX.
W celu konfiguracji Opcji kierowania połączeń należy kliknąć na ikonę edycji.
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Następnie w Kategorii należy wybrać Opcje kierowania połączeń. Po dokonaniu tego wyboru pojawią się
wszystkie funkcje dostępne dla określonego profilu usługowego.

3.2.3.1. Scenariusz kierowania połączeń dla grup Numerów Usługowych
Funkcja dostępna dla profilu InfoBiznes i InfoBiznes MAX.
Funkcja ta umożliwia zdefiniowanie zapowiedzi słownych, jakie będą odgrywane przed połączeniem do
numeru w grupie numerów oraz w przypadku niepowodzenia przed zakończeniem połączenia.

W przypadku gdy Zapowiedź wstrzymania nie zostanie zdefiniowana, automatycznie zostanie
ustawiona Zapowiedź wstrzymania numer 1900: „Prosimy nie odkładać słuchawki. Za chwilę nastąpi
połączenie” oraz Zapowiedź przed zakończeniem połączenia numer 1911: „Przepraszamy wybrany
numer nie odpowiada”.
3.2.3.2. Kolejkowanie połączeń
Funkcja dostępna dla profilu InfoBiznes i InfoBiznes MAX.
W ramach menu Kolejkowanie połączeń możliwe jest ustawienie:
• zapowiedzi informującej o skierowaniu połączenia do kolejki oczekujących,
• zapowiedzi odgrywanej przed próbą wyjścia z kolejki,
• po aktywacji opcji Zapowiedź dla połączeń oczekujących w kolejce, w zależności od sytuacji
odgrywane będą dodatkowe zapowiedzi:
–– zapowiedź, że czas oczekiwania jest krótszy niż zdefiniowany w polu T1 lub
–– zapowiedź, że zdefiniowany czas jest krótszy niż zdefiniowany w polu T2, lub
–– jeżeli czas oczekiwania jest dłuższy od ustalonego progu T2 a mniejszy niż Maksymalny – zostanie odegrana zapowiedź, że czas oczekiwania jest krótszy niż maksymalny czas oczekiwania w kolejce,
–– w przypadku, jeżeli przewidywany czas oczekiwania w kolejce jest dłuższy niż Maksymalny czas oczekiwania w kolejce, połączenie kierowane jest na Zapowiedź pełnej kolejki, a następnie rozłączane,
–– w przypadku, gdy połączenie oczekuje w kolejce dłużej niż Maksymalny czas oczekiwania
w kolejce, połączenie kierowane jest na Zapowiedź pełnej kolejki, a następnie rozłączane.
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Uwagi:
•
•
•
•

W przypadku ustawienia zapowiedzi domyślnych dla każdej z dostępnych do konfiguracji opcji odgrywane będą następujące zapowiedzi:
jako zapowiedź informująca o skierowaniu połączenia do kolejki oczekujących – numer 1900:
„Prosimy nie odkładać słuchawki, za chwilę nastąpi połączenie.”;
jako Zapowiedź dla połączeń oczekujących w kolejce – numer 1546:
„Przewidywany czas oczekiwania na połączenie jest krótszy niż…”;
jako Zapowiedź pełnej kolejki – numer 1500:
„Przepraszamy, wybrany numer jest zajęty. Prosimy zadzwonić później.”;
jako Zapowiedź wyjścia z kolejki lub próbę połączenia z numerem – numer 1900:
„Prosimy nie odkładać słuchawki, za chwilę nastąpi połączenie”.

3.3. Konfiguracja usługi
Poniżej znajduje się widok ikony menu Konfiguracja usługi.

3.3.1. Rodzaj usługi
Poniżej znajduje się widok menu Rodzaj Usługi.
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3.3.1.1. Numer Usługowy
Po wyborze opcji Numer Usługowy pojawia się widok wszystkich zakupionych przez Abonenta numerów.

Po kliknięciu ikony

pojawiają się informacje dotyczące wybranego Numeru Usługowego.

Wybór ikony edycji w kolumnie Opcje powoduje powrót do Opcji Numeru Usługowego.
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Wybór ikony Scenariusz Kierowania Połączeń powoduje wyświetlenie informacji dotyczących scenariuszy usługowych:
• jaki scenariusz jest aktywny – w przypadku pokazanego screenu zaznaczony jest Brak scenariusza,
• informacje, że zostały utworzone scenariusze – w przypadku pokazanego screenu są utworzone dla
Podstawowego scenariusza kierowania połączeń oraz Scenariusza awaryjnego,
• po wyborze ikony edycji – można dokonywać zamian scenariusza lub jeżeli taki nie istnieje, utworzyć
scenariusz.

• Po kliknięciu ikony scenariusza
możliwe jest podejrzenie, utworzenie kopii zapasowej (tylko dla
profilu InfoBiznes MAX) lub wydrukowanie utworzonego scenariusza.

3.3.1.2. Aktywny scenariusz usługi
Powyższa funkcja umożliwia zarządzanie scenariuszami usługowymi i wyświetla informacje dotyczące
scenariuszy.
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Możliwe jest uzyskanie następujących informacji:
• po kliknięciu ikony informacji uzyskujemy informacje dotyczące parametrów ogólnych scenariusza
usługowego (wersja scenariusza, nazwa scenariusza, profil usługowy scenariusza, kalendarz itp). Istotne
jest to, że funkcja ta umożliwia wydruk scenariusza – po kliknięciu ikony drzewa,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

do jakiego Numeru Usługowego przypisany jest scenariusz,
nazwa scenariusza,
wersja scenariusza,
statut scenariusza aktywny lub nieaktywny.
Funkcja ta umożliwia:
edycję scenariusza usługowego po wyborze ikony edycji,
zrobienie kopii scenariusza,
usunięcie scenariusza,
zrobienie kopii zapasowej scenariusza (tylko dla profilu InfoBiznes MAX),
utworzenie nowego scenariusza po wyborze opcji Stwórz nowy scenariusz kierowania połączeń – opisane w p. 3.1 następnego działu – Utworzenie nowego scenariusza usługowego.

3.3.1.3. Awaryjny scenariusz usługi
Funkcja dostępna w profilu InfoBiznes MAX.
Awaryjny scenariusz usługi służy do przywracania kopii zapasowych scenariuszy usługowych.

Po wyborze opcji Przywróć możliwe jest przywrócenie kopii zapasowej wybranego scenariusza usługowego.
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3.3.2. Punkty docelowe
Poniżej znajduje się widok ikony menu Konfiguracja usługi.

3.3.2.1. Numery docelowe
Funkcja dostępna w profilu InfoBiznes oraz InfoBiznes MAX.
Po wyborze opcji Numery usługowe widoczne są wszystkie numery geograficzne przypisane do Abonenta. Wyłącznie przy wykorzystaniu tych numerów możliwe jest realizowanie zakończeń w scenariuszach usługowych.

3.3.2.2. Grupy numerów docelowych
Menu Grupy numerów docelowych umożliwia utworzenie podziału numerów docelowych na grupy
(np. podział lokalizacji, działy w firmie).
Poniżej znajduje się widok menu grup numerów docelowych.
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Do tworzenia grupy docelowej służy opcja Stwórz nową grupę numerów docelowych.
Po wyborze opcji pojawia się menu umożliwiające utworzenie nowej grupy numerów docelowych.
W celu zdefiniowania grupy należy:
• określić jej nazwę,
• opcjonalnie dodać opis grupy,
• wskazać algorytm wybierania numerów w grupie.

Poprzez opcję Dodaj nowy numer docelowy można dodać numery, spośród dostępnych dla Abonenta, które mają należeć do grupy.

Na etapie dodawania poszczególnych numerów można określić ich pozycję na liście – numer może
być dodany po ostatnim na liście numerze bądź przed. Pozycja na liście ma znaczenie ze względu na
algorytmy wybierania numerów.
Możliwe jest również edytowanie utworzonej wcześniej grupy – dodawanie lub odejmowanie numerów
docelowych do grup oraz zmiana pozycji (np. numer pracownika na urlopie można usunąć z grupy lub
umieścić na niższej pozycji).
Dodawanie kolejnych numerów do grupy – zgodnie z opisem tworzenia grupy.
W celu zmiany algorytmu dystrybucji połączeń w ramach utworzonej grupy numerów docelowych
należy wybrać opcję edycji w menu Grupy numerów docelowych.
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Po wykonaniu powyższych czynności pojawi się opcja Modyfikuj grupę numerów docelowych.

Powyższa funkcja umożliwia:
• wybór Sekwencyjnego algorytmu wybierania numerów grupy – wybierany będzie pierwszy numer na
liście, potem kolejny do momentu znalezienia wolnego; realizowany jest wyłącznie jeden cykl sprawdzania stanu numerów docelowych;
• wybór Cyklicznego algorytmu wybierania numerów – sprawdzanie stanu linii rozpoczyna się od następnego numeru w stosunku do poprzedniej weryfikacji stanu linii; realizowany jest wyłącznie jeden cykl
sprawdzania stanu numerów docelowych;
• zmianę pozycji na liście poszczególnych numerów – numery z wyższymi pozycjami na liście wybierane
będą w pierwszej kolejności przy wyborze algorytmu Sekwencyjnego;
• dodawanie lub usuwanie numerów do grupy.
Uwaga:

Przeszukiwanie grupy zaczyna się od zapowiedzi i kończy na zapowiedzi skonfigurowanej w Opcjach
kierowania połączeń \ Scenariusz kierowania połączeń dla grup numerów docelowych.

3.3.2.3. Zapowiedzi
W ramach zakupionego profilu Abonent otrzymuje możliwość modyfikacji zapowiedzi – liczba zapowiedzi możliwych do modyfikacji jest zgodna z parametrami wykupionego profilu usługowego. Profil
zostanie dostarczony z plikami z ciszą, które będzie można modyfikować.
Poniżej widoczne jest menu Zapowiedzi słownych.
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Menu Zapowiedzi słownych umożliwia:
• uzyskanie informacji dotyczących treści zapowiedzi,
• odsłuchanie treści zapowiedzi – po wciśnięciu ikony play,

• utworzenie własnej treści zapowiedzi słownej po wybraniu ikony edycji w kolumnie Konfiguracja.
•
•
•
•

Po wyborze opcji pojawi się okno modyfikacji zapowiedzi, w którym należy:
dodać opis zapowiedzi,
wybrać plik zapowiedzi w języku polskim,
wybrać plik zapowiedzi w języku angielskim (w profilu InfoBiznes MAX),
następnie zaakceptować zmiany.
Po wykonaniu tych czynności zapowiedź będzie dostępna i może zostać użyta podobnie jak zapowiedzi
dostępne w systemie.

Uwagi:
• Plik z zapowiedzią musi być w formacie wav, kodek CCITT A–Law, sample rate 8 kHz, sample size
8 bit, bit rate 64 kb/s, mono.
• Maksymalny czas trwania zapowiedzi wynosi 5 minut.
3.3.2.4. Interaktywne menu głosowe – IVR
Po uruchomieniu funkcji pojawi się okienko umożliwiające:
• konfigurację stworzonych wcześniej IVR,
• usunięcie istniejących IVR,
• utworzenie nowego IVR – po kliknięciu ikony Stwórz nowe menu.
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Po uruchomieniu opcji Stwórz nowe menu pojawia się okno umożliwiające konfigurację własnego IVR.

W celu konfiguracji własnego IVR konieczne jest:
• określenie jego nazwy w polu Nazwa menu,
• wybór zapowiedzi odgrywanej po połączeniu z menu (np. zapowiedź własna „Witamy w firmie X.
W celu połączenia się z działem handlowym wybierz 1,…”),
• określenie maksymalnej ilości błędnych wyborów (nie wszystkie klawisze muszą być zdefiniowane),
• zdefiniowanie klawiszy.
W celu zdefiniowania klawisza należy kliknąć na wybraną cyfrę i zdefiniować zdarzenie, jakie ma nastąpić
po jej wyborze.

•
•
•
•
•
•

Przykładowo, po wyborze cyfry 4 pojawi się okno ze zdarzeniami, jakie można przypisać dla danego
klawisza:
Brak akcji (cyfra niezdefiniowana) – wybór klawisza nie spowoduje żadnej akcji,
Pierwsze menu – spowoduje przejście do najwyższego poziomu menu,
Poprzednie menu – spowoduje przejście do poziomu wyżej,
Następne menu – umożliwia przypisanie kolejnego, utworzonego wcześniej poziomu IVR,
Zapowiedź zakończenia – spowoduje odegranie wybranej zapowiedzi i zakończenie połączenia,
Poddrzewo – umożliwia przypisanie do klawisza scenariusza zdefiniowanego w ramach poddrzewa.
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Dodatkowo możliwe jest zdefiniowanie obsługi błędów:
• określenie zachowania się systemu przy braku interakcji ze strony Użytkownika.

• zdefiniowanie akcji systemu przy kilkukrotnym wyborze błędnych cyfr przez Użytkownika; liczba prób,
po której nastąpi akcja, jest zdefiniowana poprzez Max ilość prób.

3.3.2.5. Poddrzewa
Mechanizm poddrzew umożliwia zrealizowanie fragmentu scenariusza i użycie go w kilku scenariuszach
jako zakończenia. Modyfikacja poddrzewa jest możliwa wyłącznie, jeżeli nie zostało ono użyte w żadnym
innym scenariuszu usługowym. Wyjątkiem jest możliwość modyfikacji poddrzewa użytego w Interaktywnym menu głosowym.
Po wyborze opcji Poddrzewa pojawi się menu umożliwiające utworzenie nowego poddrzewa.
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•
•
•
•

Po wyborze opcji Stwórz nowe poddrzewo pojawi się menu umożliwiające wprowadzenie właściwości poddrzewa:
określenie nazwy poddrzewa,
określenie profilu usługowego – od wyboru profilu będzie zależało, jakie kryteria i zakończenia będą
dostępne w poddrzewie,
określenie kalendarza, jaki ma być użyty przy tworzeniu poddrzewa,
określenie grupy stref numeracyjnych, jakie ma obsługiwać poddrzewo.

Uwaga:
Jeżeli poddrzewo zostanie użyte w scenariuszu w innym profilu usługowym, jak zostało wykreowane,
scenariusz ten nie będzie realizowany.

Po zapisaniu nowego poddrzewa możliwe jest wyedytowanie poprzez menu Punkty docelowe /
Poddrzewa.

Po wyborze menu należy wybrać ikonę edycji. W menu edycji możliwe jest dodanie dowolnych kryteriów oraz zakończeń. Istotne jest, aby każda gałąź poddrzewa posiadała zakończenie.
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Utworzone poddrzewo może być użyte przy budowie kilku scenariuszy usługowych również dla kilku
Numerów Usługowych. Poddrzewo jest dodawane poprzez dodanie zakończenia Poddrzewo.

W zakończeniu Poddrzewo możliwy jest wybór poddrzewa jakie ma być użyte.
3.3.3. Dostosuj
Poniżej jest widoczna ikona menu Dostosuj.

3.3.3.1. Listy Abonentów
Funkcja dostępna w profilu InfoBiznes MAX.
Po uruchomieniu menu Listy Abonentów możliwe jest:
• utworzenie i skonfigurowanie listy głównej oraz listy wyjątków dla funkcjonalności Filtrowanie z
listą Czarne/Białe,
• usunięcie listy głównej lub wyjątków,
• edytowanie listy głównej lub listy wyjątków,
• utworzenie i skonfigurowanie listy wyjątków,
• przejście do menu Listy warunkowego dostępu.
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Po kliknięciu opcji Stwórz listę podstawową pojawia się okienko umożliwiające utworzenie nowej
listy i określenie jej typu (zezwalaj – biała, blokuj – czarna).

W przypadku opcji Stwórz listę wyjątków możliwe jest określenie wyłącznie jej nazwy.

Po utworzeniu nowych list należy je skonfigurować, przechodząc ponownie do Listy Abonentów i
wybierając ikonę edycji. Do listy powinny być wpisywane prefiksy lub numery geograficzne zgodne z
formantem określonym w PNK.

Po wyborze funkcji Konfiguracja pojawia się okno umożliwiające edycję listy. Z tego poziomu możliwa
jest zmiana typu listy, dodanie numerów.

Utworzona lista może być użyta do filtracji połączeń przychodzących do Numeru Usługowego – konfiguracja w Opcjach Numeru Usługowego. Przykładem zastosowania listy jest ograniczenie połączeń z
wybranych numerów lub dopuszczenie połączeń wyłącznie z wybranych numerów.
Uwaga:
W polu Nowy wpis z pliku system „widzi” wszystkie formaty plików, jednak uzupełnienie listy możliwe
jest wyłącznie z wykorzystaniem pliku *.CSV.
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3.3.3.1.1. Listy warunkowego dostępu
Po wyborze opcji Listy warunkowego dostępu pojawi się menu umożliwiające:
• edycję listy warunkowego dostępu,
• edycję listy dzwoniących VIP-ów,
• usunięcie listy VIP-ów oraz warunkowego dostępu,
• utworzenie nowych list VIP-ów lub warunkowego dostępu.

Utworzenie listy VIP-ów lub listy warunkowego dostępu możliwe jest po wyborze opcji
Stwórz listę kodów numerycznych.
Po wyborze tej opcji pojawi się poniższe menu.

W celu utworzenia listy należy:
• określić jej nazwę,
• wybrać rodzaj listy.
Utworzona lista pojawi się w menu Listy warunkowego dostępu, gdzie będzie można
ją edytować. W celu edycji zdefiniowanej listy należy wybrać do menu Listy wyjątków i
kliknąć ikonę edycji.

Następnie należy dodać poszczególne numery do listy lub załączyć plik w formacje *.CSV.

W przypadku Listy kodów numerycznych sposób postępowania jest identyczny – różnica
dotyczy wyłącznie zawartości listy – nie wpisuje się do niej numerów a cyfry, jakie mają być
brane pod uwagę.
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3.3.3.2. Źródła geograficzne
Funkcja dostępna w profilu InfoBiznes oraz InfoBiznes MAX.
Poniżej znajduje się widok menu Źródła geograficzne.

Powyższe menu umożliwia:
• uzyskanie informacji nt. dostępnego podziału obszarów,
• konfigurację własnego podziału stref,
• utworzenie własnego podziału stref.
Utworzenie własnego podziału stref jest możliwe po wybraniu opcji Stwórz podział stref.

W celu określenia podziału stref należy:
• określić nazwę podziału stref,
• wybrać dostępne strefy z listy.
Utworzony podział stref może być użyty:
• przy definiowaniu scenariusza usługowego – jako Kryterium stref numeracyjnych.
Podział stref numeracyjnych będzie ustalany z Abonentem na etapie zamawiania usług, jak również
może być konfigurowany samodzielnie przez Abonenta.
Zdefiniowany podział stref numeracyjnych przypisywany jest do tworzonego scenariusza usługowego.

A następnie poprzez wykorzystanie Kryterium stref numeracyjnych może być użyty w scenariuszu
usługowym.
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Przykładowo dla zdefiniowanego podziału stref z1, z2, z3, z4

i po przypisaniu go do numeru usługowego, po wyborze Kryterium stref numeracyjnych z1, z2, z3,

powstanie węzeł z czterema gałęziami, który uzależni kierowanie połączeń w zależności, z której grupy
stref połączenie przychodzi.
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3.3.3.3. Kalendarze
Funkcja dostępna w profilu InfoBiznes oraz InfoBiznes MAX.
3.3.3.3.1. Konfiguracja własnego kalendarza
Opcja Kalendarze umożliwia:
• uzyskanie informacji dotyczących istniejących kalendarzy – po wyborze ikony informacje,
• konfigurację kalendarza – po wyborze ikony edycji,
• utworzenie kopii kalendarza – po wyborze ikony kopiuj,
• usunięcie kalendarza – po wyborze ikony usuń,
• utworzenie nowego kalendarza – po wyborze opcji Stwórz kalendarz.

Po kliknięciu ikony Stwórz kalendarz możliwe jest zdefiniowanie nowego kalendarza.

W celu zdefiniowania kalendarza należy określić:
• jego nazwę,
• typy dni,
• przypisać typ dnia do dni kalendarzowych poprzez kliknięcie poszczególnych dni tygodnia
przy odznaczonym typie dnia.
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Kalendarz może być zdefiniowany dla 24 miesięcy z określeniem 16 różnych typów dnia.
Przykładowo, w celu zdefiniowania typu dnia należy:
• wybrać typ dnia,
• kliknąć w kalendarzu dzień, jaki ma być zdefiniowany, lub rozwinąć pasek Zastosuj typ
dnia do
i określić dzień tygodnia, dla jakiego ma być aktywny konkretny typ dnia.

W celu edycji istniejącego kalendarza należy kliknąć ikonę edycji w kolumnie Konfiguracja.

Skonfigurowany kalendarz może być użyty przy tworzeniu scenariusza usługowego poprzez
przypisanie do Numeru Usługowego w menu po wyborze opcji Stwórz nowy scenariusz
kierowania połączeń.
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Następnie po użyciu Kryterium dnia możliwe jest użycie kalendarza w scenariuszu usługowym. W kryterium dnia pojawią się zdefiniowane wcześniej typy dni.

3.3.3.3.2. Kalendarz Netia S.A.
Po zakupie usługi Abonent będzie miał udostępniony skonfigurowany kalendarz, w którym
będą określone następujące typy dni:
• dni robocze,
• weekendy,
• święta.
3.4. Statystyki i raporty
Poniżej znajduje się widok ikony menu Statystyki.

3.4.1. Statystyki
Poniżej znajduje się menu Statystyki.
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Funkcja statystyki posiada szerokie możliwości generowania statystyk. W celu uzyskania oczekiwanej statystyki
należy określić:
typ raportu spośród dostępnych następujących rodzajów:
Liczba połączeń – dostępne w profilach InfoBiznes MAX, InfoBiznes, Kontakt,
Rezultaty połączeń – dostępne w profilach InfoBiznes MAX, InfoBiznes, Kontakt,
Średnia długość połączenia – dostępne w profilach InfoBiznes MAX, InfoBiznes, Kontakt,
Użycie kolejki – dostępne w profilach InfoBiznes MAX, InfoBiznes,
Rezultaty kolejkowania połączeń – dostępne w profilach InfoBiznes MAX, InfoBiznes,
Dystrybucja wg Obszaru geograficznego – dostępne w profilach InfoBiznes MAX, InfoBiznes,
Dystrybucja wg Typu dnia – dostępne w profilach InfoBiznes MAX, InfoBiznes,
Dystrybucja wg Kryterium wstępnej kwalifikacji – obecnie niedostępne,
Dystrybucje wg Czasu dnia – dostępne w profilach InfoBiznes MAX, InfoBiznes,
Interaktywne menu głosowe – dostępne w profilu InfoBiznes MAX,
Dystrybucja wg Klucza dostępu – obecnie niedostępne,
Dystrybucja wg Kodu numerycznego – dostępne w profilu InfoBiznes MAX,
Blokowanie połączeń przychodzących – dostępne w profilach InfoBiznes MAX, InfoBiznes,
Internetowe połączenia zwrotne – obecnie niedostępne,
Dane dotyczące limitu połączeń – dostępne w profilu InfoBiznes MAX,
Maksymalna długość połączenia – obecnie niedostępne,
Kierowanie dla dobranego numeru wewnętrznego – obecnie niedostępne,
Kierowanie dla wybranego numeru wewnętrznego – obecnie niedostępne,
Dystrybucja dla klasyfikacji połączenia – obecnie niedostępne,
Ograniczenie ruchu w czasie – dostępne w profilu InfoBiznes MAX,
Dystrybucja połączeń przy zajętości numeru docelowego – dostępne w profilach
InfoBiznes MAX, InfoBiznes,
Dystrybucja połączeń przy braku odpowiedzi numeru docelowego – dostępne w profilach InfoBiznes
MAX, InfoBiznes,
Dystrybucja połączeń przy natłoku numeru docelowego – dostępne w profilach
InfoBiznes MAX, InfoBiznes,
Dystrybucja połączeń przy limicie połączeń na numer C – dostępne w profilach
InfoBiznes MAX, InfoBiznes,
Wyniki menu głosowego – dostępne w profilu InfoBiznes MAX,
Wyniki badań połączenia – dostępne w profilu InfoBiznes MAX;
określenie zakresu statystyki – wymiar:
numer usługowy,
Abonent,
punkt docelowy;
określenie okresu, z jakiego mają być zestawione statystyki:
ostatnia godzina,
wczoraj,
ostatni tydzień,
ostatni miesiąc,
ostatnie 6 miesięcy,
własny – zdefiniowany przez Abonenta.

• wyświetlenie raportu – przy użyciu funkcji wyświetl raport; raporty mogą być wyświetlane w postaci wykresu lub
eksportowane do formatu Excela lub PDF.
Uwaga:
Przy generowaniu statystyk liczą się pełne miesiące, dni, godziny – nie od dnia, w którym generowana jest statystyka.
Poniżej znajdują się widoki przykładowych statystyk wyeksportowanych do formatu PDF.
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Statystyka ilości połączeń.

Statystyka dla rezultatów połączeń.

Statystyka dla wyniku kolejkowania połączeń.
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3.4.2. Dziennik połączeń
Dziennik połączeń umożliwia korzystanie z raportów dotyczących danych historycznych. Raporty te umożliwiają
uzyskanie następujących informacji dotyczących:
• ilości wszystkich połączeń,
• połączeń utraconych,
• połączeń odfiltrowanych,
• połączeń zastrzeżonych PIN-em,
• połączeń zastrzeżonych kodem dostępu,
• połączeń zastrzeżonych przez ograniczenie CLI.

Utworzenie raportu historycznego jest możliwe po kliknięciu na ikonę Nowe zapytanie historyczne.
W celu utworzenia raportu należy:
• wpisać nazwę, pod jaką ma być zapisany raport,
• wybrać numer, dla którego ma być wygenerowany raport,
• określić okres, z jakiego ma być generowany raport.

•
•
•
•
•
•

Poniżej przedstawiono przykładowy raport z tygodnia (wyeksportowany do pliku XLS) dla Numeru Usługowego
800700993. Przedstawiony raport pozwala uzyskać następujące informacje:
na jaki numer docelowy było kierowane połączenie,
pierwsze sześć cyfr numeru dzwoniącego,
datę i czas rozpoczęcia połączenia,
całkowity czas trwania połączenia,
czas trwania rozmowy – rozmowa z konsultantem,
typ podłączania – czyli co się wydarzyło z połączeniem.
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Oznaczenia połączeń od 2010–04–05 00:00 do 2010–04–11 00:00 dla numeru(ów) 800700993
Numer
kolejny

Wybierany
numer

Numer
docelowy

Numer
dzwoniący

Data i czas

Całkowity czas
połączenia

Czas trwania
rozmowy

Typ
połączenia

1

800700993

717886081

717886xxx

08/04/2010
09:17:36

00:00:16

00:00:06

Zrealizowane

2

800700993

717886081

717886xxx

08/04/2010
09:31:25

00:00:16

00:00:02

Zrealizowane

3

800700993

717886081

717886xxx

08/04/2010
09:33:17

00:01:00

00:00:35

Zrealizowane

4

800700993

717886081

717886xxx

08/04/2010
09:36:13

00:01:06

00:00:40

Zrealizowane

5

800700993

717886081

717886xxx

08/04/2010
09:40:19

00:00:50

00:00:20

Utracone

6

800700993

717886081

717886xxx

08/04/2010
09:47:17

00:00:49

00:00:30

Zrealizowane

7

800700993

717886081

717886xxx

08/04/2010
09:50:16

00:00:55

00:00:41

Zrealizowane

8

800700993

xxx

08/04/2010
09:53:53

00:00:13

Utracone

9

800700993

717886081

717886xxx

08/04/2010
09:56:17

00:00:13

Utracone

10

800700993

717886081

717886xxx

08/04/2010
09:54:52

00:02:51

00:02:37

Zrealizowane

11

800700993

717886081

717886xxx

08/04/2010
10:23:32

00:00:20

00:00:03

Zrealizowane

12

800700993

717886081

717886xxx

08/04/2010
10:35:01

00:00:07

13

800700993

717886081

717886xxx

08/04/2010
10:36:10

00:00:10

14

800700993

717886081

717886xxx

08/04/2010
10:38:18

00:00:06

15

800700993

717886081

717886xxx

08/04/2010
10:36:57

00:01:34

00:01:28

Zrealizowane

16

800700993

717886081

717886xxx

09/04/2010
09:09:58

00:00:15

00:00:02

Zrealizowane

17

800700993

717886081

717886xxx

09/04/2010
09:12:09

00:00:08

18

800700993

717886081

717886xxx

09/04/2010
09:14:14

00:01:00

00:00:30

Zrealizowane

19

800700993

717886081

717886xxx

09/04/2010
09:13:02

00:02:20

00:02:01

Zrealizowane

20

800700993

717886081

717886xxx

09/04/2010
09:18:35

00:01:01

00:00:31

Zrealizowane

21

800700993

717886081

717886xxx

09/04/2010
09:18:04

00:01:43

00:01:24

Zrealizowane

22

800700993

717886081

717886xxx

09/04/2010
09:23:18

00:01:11

00:00:41

Zrealizowane

23

800700993

717886081

717886xxx

09/04/2010
09:22:06

00:02:33

00:02:15

Zrealizowane

24

800700993

717886081

717886xxx

09/04/2010
09:30:14

00:00:58

00:00:30

Zrealizowane

25

800700993

717886081

717886xxx

09/04/2010
09:33:14

00:00:46

00:00:20

Zrealizowane

26

800700993

717886xxx

09/04/2010
09:35:21

00:01:05

Utracone
00:00:02

Zrealizowane
Utracone

Utracone

Utracone
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717886xxx

09/04/2010
09:39:13

00:00:06

717886081

717886xxx

09/04/2010
09:40:14

00:00:18

800700993

717886081

717886xxx

09/04/2010
09:43:13

00:00:06

30

800700993

717886081

717886xxx

09/04/2010
09:42:17

00:01:47

00:01:42

Zrealizowane

31

800700993

717886081

717886xxx

09/04/2010
09:45:13

00:00:19

00:00:11

Zrealizowane

32

800700993

717886081

717886xxx

09/04/2010
09:51:23

00:00:40

00:00:20

Zrealizowane

33

800700993

717886081

717886xxx

09/04/2010
09:53:14

00:00:55

00:00:30

Zrealizowane

34

800700993

717886081

717886xxx

09/04/2010
09:57:15

00:00:44

00:00:20

Utracone
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800700993

717886081

717886xxx

09/04/2010
10:00:13

00:00:39

00:00:20

Zrealizowane
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800700993

717886081

717886xxx

09/04/2010
10:02:13

00:00:34

00:00:10

Zrealizowane

37

800700993

717886081

717886xxx

09/04/2010
10:04:13

00:00:01

Utracone

38

800700993

717886081

717811xxx

09/04/2010
10:04:38

00:00:13

Utracone

39

800700993

717886081

717886xxx

09/04/2010
10:05:14

00:00:12

Utracone

40

800700993

717886081

717886xxx

09/04/2010
10:04:25

00:01:09

27

800700993

28

800700993

29

Utracone
00:00:11

Zrealizowane
Utracone

00:00:56

Zrealizowane

3.4.3. Zaplanowane zadania
Funkcja dostępna w profilu InfoBiznes i InfoBiznes MAX.
W menu Zaplanowane zadania są widoczne informacje dotyczące zmian scenariuszy usługowych, jakie są
zdefiniowane w systemie.

Po zmianie scenariusza usługowego (przykładowo z Podstawowego na Dodatkowy) system zada pytanie, od
kiedy zmiany mają być aktywne.
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Po wyborze opcji Później i zdefiniowaniu daty oraz godziny – informacja o zmianie scenariusza zostanie uwidoczniona w liście zaplanowanych zadań.

3.5. Zarządzanie – funkcje administracyjne
Poniżej znajduje się widok ikony z menu Zarządzanie.

3.5.1. Zarządzanie portalem
Poniżej znajduje się widok menu Zarządzania Portalem.

3.5.1.1. Użytkownik portalu zarządzanie usługą
Po wyborze funkcji Użytkownik Portalu Zarządzanie Usługą pojawi się menu umożliwiające:
• zmianę hasła do Portalu do Zarządzania Usługą.
W celu zmiany hasła należy kliknąć ikonę edycji.
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Następnie należy wpisać stare hasło, nowe hasło, powtórzyć nowe hasło i zapisać zmiany.

• zmianę języka Portalu do Zarządzania Usługą (dostępny j. polski i angielski).
W celu zmiany języka należy kliknąć na ikonę edycji w kolumnie Język.

Następnie należy wybrać oczekiwany język.

Zmiana języka będzie aktywna po ponownym zalogowaniu się na Portal do Zarządzania Usługą.
3.5.2. Dziennik zdarzeń
W dzienniku zdarzeń zapisywane są akcje dotyczące zmian konfiguracji i ustawień oraz informacje
o dokonującym zmian.
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4. Scenariusze usługowe
4.1. Opis kryteriów scenariuszy usługowych
4.1.1. Kryterium dnia (InfoBiznes, InfoBiznes MAX)
Poniżej znajduje się widok ikony Kryterium dnia.

Kryterium dnia umożliwia uzależnienie kierowania połączeń od typów dni zdefiniowanych w Kalendarzu przypisanym do danego scenariusza.

4.1.2. Kryterium wiadomości głosowej (InfoBiznes, InfoBiznes MAX)
Poniżej znajduje się widok ikony Kryterium wiadomości głosowej.

Kryterium wiadomości głosowej umożliwia odegranie zdefiniowanej zapowiedzi w dowolnym miejscu scenariusza usługowego.

Przykładowo, przy użyciu Kryterium dnia oraz Kryterium wiadomości głosowej można uzyskać różne zapowiedzi
w zależności od typu dnia, np. inną zapowiedź w święta oraz pozostałe dni.

4.1.3. Kryterium ilościowe (InfoBiznes, InfoBiznes MAX)
Poniżej znajduje się widok ikony Kryterium ilościowego.
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Kryterium ilościowe umożliwia podział ilościowy pomiędzy kilkoma numerami, grupami numerów docelowych
lub zapowiedziami głosowymi.
Możliwe jest również określenie liczby powtórzeń, jakie będą obsługiwane. Jest to opcja wymagająca nadzoru z
poziomu Abonenta, ponieważ wznowienie obsługi ruchu wymaga resetu licznika powtórzeń.
W przypadku wybrania opcji nieskończone powtórzenia nie ma konieczności resetu licznika.

Przykładowo przy użyciu tego kryterium można uzyskać węzeł w scenariuszu usługowym, w którym pierwsze
30 połączeń zostanie skierowane do grupy numerów docelowych Zachód, kolejne 30 do grupy LE, kolejne będą
kierowane na sygnał zajętości.

4.1.4. Kryterium czasu (InfoBiznes, InfoBiznes MAX)
Poniżej znajduje się widok ikony Kryterium czasu.

W celu zdefiniowania kryterium czasu należy określić z dokładnością do sekundy, godziny, kiedy mają nastąpić
zmiany w sposobie realizacji połączeń. Nie jest konieczne rozpisanie całego dnia. Niezdefiniowana część dnia
zostanie określona jako Reszta dnia i będzie można zdefiniować dla niej osobny scenariusz.
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Po zdefiniowaniu poszczególnych pór dnia w scenariuszu pojawi się rozgałęzienie umożliwiające dodanie do
każdej pory dnia innego kryterium lub zakończenia.

4.1.5. Kryterium stref numeracyjnych (InfoBiznes, InfoBiznes MAX)
Poniżej znajduje się widok ikony Kryterium stref numeracyjnych.

Kryterium stref numeracyjnych umożliwia zdefiniowanie kierowania połączeń w zależności od zaklasyfikowania
Użytkownika do określonej grupy stref numeracyjnych zdefiniowanych w ramach źródeł geograficznych.

W ramach kryterium należy wybrać obszary źródłowe, jakie mają być brane pod uwagę w scenariuszu, np. Region
1 może oznaczać strefy z Dolnego Śląska, Region 2 może oznaczać strefy z Pomorza itp.
Przykładowo, po wyborze stref z1, z2, z3 powstanie węzeł z czterema gałęziami, który uzależni kierowanie połączeń w zależności, z której grupy stref połączenie przychodzi.
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4.1.6. Kryterium strefy numeracyjnej (InfoBiznes, InfoBiznes MAX)
Poniżej znajduje się widok ikony Kryterium strefy numeracyjnej.

Kryterium strefy numeracyjnej pozwala uzależnić kierowanie połączeń z dokładnością do pojedynczej strefy
numeracyjnej.

Po kliknięciu zielonego krzyżyka Dodaj dodana zostanie pojedyncza, wskazana strefa, która będzie dostępna po
użyciu kryterium w ramach scenariusza.

Przykładowo, po dodaniu strefy wrocławskiej (DIA71) oraz warszawskiej (DIA22) powstanie węzeł
z trzema odgałęzieniami, który umożliwi zróżnicowanie kierowania połączeń ze zdefiniowanych stref oraz
z pozostałych stref numeracyjnych.
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4.1.7. Kryterium procentowe (InfoBiznes, InfoBiznes MAX)
Poniżej znajduje się widok ikony Kryterium procentowego podziału połączeń.

Kryterium to umożliwia określenie procentowego podziału ruchu do numerów docelowych, grupy/grup numerów docelowych lub do zapowiedzi głosowych dla połączeń przychodzących na Numer Usługowy.
Zdefiniowanie procentowego podziału ruchu jest możliwe w ramach opcji scenariusza usługowego lub poddrzewa z wykorzystaniem funkcji Kryterium procentowe. W ramach kryterium należy określić, jaki procent ruchu ma
być dystrybuowany pomiędzy poszczególnymi gałęziami scenariusza, jakie powstaną wskutek jego zdefiniowania.

Po zdefiniowaniu poszczególnych procentów w scenariuszu pojawi się węzeł z czterema rozgałęzieniami, umożliwiający rozdzielenie ruchu pomiędzy kilkoma numerami lub grupami numerów docelowych.

4.1.8. Kryterium numeru geograficznego
Poniżej znajduje się widok ikony Kryterium numeru geograficznego.

Kryterium numeru geograficznego umożliwia połączenie ze wskazanym numerem docelowym oraz uzależnienie
dalszego przebiegu scenariusza od zdarzeń, jakie mogą przy tym wystąpić (np. zajętość, brak odpowiedzi, natłok
sieci, osiągnięty limit jednoczesnych połączeń do numeru).
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•
•
•
•

Po wyborze kryterium pojawia się okienko, w którym można odznaczyć, jakie zdarzenia będą brane pod uwagę
w ramach tego kryterium:
zajętość numeru,
brak odpowiedzi – numer nie odbiera,
osiągnięty limit połączeń,
natłok – brak możliwości obsłużenia przez sieć połączeń.
Po wyborze żądanych opcji pojawi się węzeł scenariusza usługowego, umożliwiający uzależnienie połączeń od
stanu sieci i numeru geograficznego – mechanizm reroutingu.

4.1.9. Kryterium VIP-a (InfoBiznes MAX)
Poniżej znajduje się widok ikony Kryterium dzwoniącego VIP-a.

Kryterium to umożliwia określenie sposobu realizacji scenariusza połączeń w zależności od przynależności do
listy VIP-ów.
W celu uzależnienia sposobu kierowania połączeń od listy VIP-ów należy wybrać Kryterium dzwoniącego VIP-a, a następnie listę VIP-ów.

Po zdefiniowaniu kryterium powstanie węzeł umożliwiający zróżnicowanie kierowania połączeń przychodzących
od Użytkowników znajdujących się na liście VIP-ów.
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4.1.10. Kryterium kodu numerycznego (InfoBiznes MAX)
Poniżej znajduje się widok ikony Kryterium kodu numerycznego.

•
•
•
•
•

Kryterium kodu numerycznego umożliwia uzależnienie kierowania połączeń w zależności od cyfr wybranych
przez Użytkownika, np. Użytkownik poprzez zapowiedź słowną proszony jest o podanie kodu pocztowego lub
numeru Abonenta i jeżeli wybierze cyfry z listy, zostanie przekierowany do dalszej obsługi, jeżeli nie, jego połączenie będzie realizowane wg innego scenariusza.
W celu zdefiniowania kryterium należy:
wybrać zapowiedź głosową, jaka zostanie odegrana przed oczekiwaniem na cyfry,
określić, na ile cyfr ma oczekiwać system,
określić czas oczekiwania na powtórzenie cyfr w przypadku błędu Użytkownika,
określić dopuszczalną liczbę powtórzeń,
określić zdefiniowaną wcześniej listę cyfr do wyboru lub zakres, z jakiego mają pochodzić cyfry.

Po zdefiniowaniu Kryterium kodu numerycznego pojawi się węzeł z dwoma odgałęzieniami – pierwszym dla
wyboru cyfr z listy lub zakresu, drugim w przypadku innego wyboru Użytkownika.

4.2. Zakończenia scenariuszy usługowych
4.2.1. Zapowiedź słowna (InfoBiznes, InfoBiznes MAX)
Poniżej znajduje się widok ikony zakończenia Zapowiedź.

Powyższe zakończenie umożliwia zakończenie scenariusza wybraną zapowiedzią słowną.
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4.2.2. Grupa numerów docelowych (InfoBiznes, InfoBiznes MAX)
Poniżej znajduje się widok ikony zakończenia Grupa Numerów docelowych.

Powyższe zakończenie umożliwia kierowanie połączeń do zdefiniowanej grupy numerów docelowych. Konfigurację oraz tworzenie grup docelowych opisano w p. 3.3.2 – Punkty docelowe.

4.2.3. Interaktywne menu głosowe IVR (InfoBiznes MAX)
Poniżej znajduje się widok ikony zakończenia Interaktywne menu głosowe.

Powyższe zakończenie umożliwia kierowanie połączeń do utworzonego wcześniej Interaktywnego menu
głosowego. Konfiguracja oraz tworzenie Interaktywnego menu głosowego zostały opisane w p. 3.3.2 – Punkty
docelowe.

4.2.4. Numer docelowy (InfoBiznes, InfoBiznes MAX)
Poniżej znajduje się widok ikony zakończenia Numer docelowy.

•
•
•
•

Powyższe zakończenie umożliwia przekierowanie połączenia na numer geograficzny. Zakończenie to pozwala
również na wykorzystanie mechanizmu reroutingu – czyli uzależnienia kierowania połączeń od stanu numeru
docelowego. Kierowanie połączeń można uzależnić od następujących przypadków:
braku odpowiedzi numeru docelowego,
zajętości,
natłoku w sieci – braku możliwości obsłużenia połączenia,
ograniczenia ilości jednoczesnych połączeń.
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Alternatywny punkt docelowy jest definiowany opcjonalnie. Jeżeli nie definiujemy Alternatywnego punktu docelowego, należy jedynie wskazać numer docelowy, na jaki ma być kierowane połączenie.

4.2.5. Rozłączenie (InfoBiznes, InfoBiznes MAX)
Poniżej znajduje się widok ikony zakończenia Rozłączenie.

Powyższe zakończenie umożliwia rozłączenie bez zapowiedzi połączenia ze zdefiniowanym sygnałem zakończenia: brak – niezdefiniowane, sygnał zajętości, odrzucenie połączenia, natłok.

4.2.6. Poddrzewo (InfoBiznes, InfoBiznes MAX)
Poniżej znajduje się widok ikony zakończenia Poddrzewo.

Powyższe zakończenie umożliwia użycie zdefiniowanego wcześniej fragmentu scenariusza – poddrzewa, jako
zakończenia scenariusza usługowego. Użycie poddrzewa w jednym scenariuszu blokuje możliwość jego edycji z
wyłączeniem poddrzewa użytego w Interaktywnym menu głosowym. Konfigurację oraz tworzenie poddrzewa
opisano w p. 3.3.2 – Punkty docelowe.
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4.3. Konfiguracja scenariuszy usługowych
W zależności od zakupionego profilu usługowego, Abonent usługi IN otrzymuje możliwość utworzenia, modyfikacji bądź
zmian parametrów scenariuszy usługowych.
4.3.1. Utworzenie nowego scenariusza usługowego
Utworzenie nowego scenariusza usługowego jest możliwe poprzez wybór menu Start / Konfiguracja usługi /
Rodzaj Usługi / Aktywny scenariusz usługi.

Następnie po wyborze opcji Stwórz nowy scenariusz kierowania połączeń pojawia się okno Właściwości scenariusza kierowania połączeń.

•
•
•
•
•

Następnie należy określić:
do jakiego Numeru Usługowego ma być przypisany scenariusz,
nazwę scenariusza,
opcjonalnie „komentarz” i „wersję”,
kalendarz, jaki ma być używany dla scenariusza,
strefy numeracyjne, dla których ma być dostępny scenariusz.

4.3.2. Edycja scenariusza usługowego
Po zapisaniu zmian można przystąpić do edycji nowego scenariusza usługowego. W tym celu należy wybrać
opcję Modyfikacja scenariusza usługowego, widoczną w menu głównym.
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Następnie należy kliknąć ikonę edycji dla utworzonego scenariusza.

Po wyborze edycji pojawia się menu edycji scenariusza usługowego.

Następnie w celu wyboru dostępnego kryterium lub zakończenia należy wybrać Dodaj – po czym pojawią się
wszystkie dostępne dla posiadanego profilu kryteria i zakończenia.

Następnie należy wybrać poprzez kliknięcie ikony kryterium lub zakończenia wybraną funkcjonalność, np. Kryterium procentowe.
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Kryterium zostanie dodane do edytowanego scenariusza usługowego.

Postępując w opisany sposób, poprzez wykorzystanie odpowiednich kryteriów oraz zakończeń utworzony zostanie oczekiwany scenariusz usługowy.

Istotne jest, żeby każda gałąź drzewa była zakończona Zakończeniem, w przeciwnym wypadku scenariusz nie
może zostać użyty.
4.3.3. Aktywacja scenariusza usługowego
W celu aktywowania utworzonego scenariusza należy wybrać menu Start / Konfiguracja usługi / Rodzaj
Usługi / Scenariusz kierowania połączeń dla Numerów Usługowych. Następnie należy wybrać scenariusz
i zapisać zmiany.
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4.4. Przykładowe scenariusze usługowe
4.4.1. Scenariusz I – realizacja połączeń w oparciu o kalendarz
Scenariusz zrealizowany na podstawie kalendarza, w którym określono dwa typy dni – „Robocze” i „Wolne”. Pierwszy węzeł scenariusza powstał poprzez wykorzystanie Kryterium dnia. Po użyciu tego kryterium w scenariuszu
powstanie węzeł z trzema odgałęzieniami.

Uwaga:
Liczba odgałęzień zależy od liczby typów dnia zdefiniowanych w przypisanym do scenariusza kalendarzu (Właściwości scenariusza kierowania połączeń).
W kolejnym kroku możemy do każdego odgałęzienia w węźle dodać kolejne kryteria lub zakończenia.
Budowanie gałęzi rozpoczniemy np. od odgałęzienia „Robocze”. Po wyborze Kryterium czasu wybieramy
przedziały czasu, dla jakich ma być różne kierowanie połączeń – np. 8–16, 16–18, pozostały. Po dodaniu kryterium
zostanie utworzony węzeł z trzema odgałęzieniami.

Następnie do powstałych odgałęzień dodajemy kolejne kryteria lub zakończenia np. dla „Robocze” poprzez dodanie Kryterium numeru geograficznego, następnie Dodaj gałąź drzewa i kolejnego Kryterium geograficznego uzyskano możliwość kierowania połączeń do PABX-Wrocław z przekierowaniem na
PABX-Warszawa, a przy braku odpowiedzi PABX-Wrocław przekierowanie na PABX-Gdańsk.
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W sytuacji zajętości lub przy braku odpowiedzi PABX-Warszawa oraz PABX-Gdańsk połączenia zostaną skierowane
na zapowiedź słowną, po dodaniu zakończenia Zapowiedź.

W omawianym przykładzie dla „Roboczego” zdefiniowano również przedział czasu 16–18 – po dodaniu zakończenia Grupa Numerów docelowych połączenie będzie kierowane do przykładowej grupy LE.
W pozostałych przedziałach czasu, czyli 18–8, po dodaniu zakończenia Zapowiedź połączenie będzie trafiało na
wybraną zapowiedź słowną.

W dni wolne obsługiwani będą wyłącznie abonenci VIP. Funkcjonalność tę uzyskuje się poprzez dodanie Kryterium dzwoniącego VIP-a i zdefiniowanie zakończeń dla tej gałęzi.

Użytkownicy znajdujący się na liście VIP-ów w dni spełniające kryteria „Wolne” zostaną przekierowani do
PABX-Wrocław, pozostali Użytkownicy zostaną skierowani na zapowiedź słowną.
Uwaga:
Lista VIP-ów musi być wykreowana wcześniej poprzez zdefiniowanie Punktów docelowych.
W pozostałe niezdefiniowane w kalendarzu dni połączenia będą kierowane na zapowiedź słowną.
4.4.2. Scenariusz II – kierowanie połączeń w zależności od lokalizacji
Przy konfigurowaniu takiego scenariusza w pierwszej kolejności należy pogrupować strefy numeracyjne
w zależności od tego, jak mają być kierowane, np. w naszym przykładzie rozróżnimy trzy grupy stref:
• warszawska (22), łódzka (42);
• legnicka (76), zielonogórska (68);
• wrocławska (71).
W celu realizacji różnego sposobu kierowania dla poszczególnych grup stref należy użyć Kryterium strefy numeracyjnej, dodając strefę 22, 42, następnie Dodaj gałąź za kolejne Kryterium strefy numeracyjnej, dodając strefę 76,
68, następnie Dodaj gałąź za ponownie Kryterium strefy numeracyjnej dodając strefę 71.
Po wykonaniu tych czynności powstanie węzeł posiadający cztery odgałęzienia.

Następnie dla poszczególnych gałęzi definiujemy kryteria i zakończenia.
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Strefy 22 oraz 42 będą kierowane na zapowiedź słowną (Kryterium wiadomości głosowej), następnie ruch
zostanie podzielony procentowo (Kryterium procentowe) na zakończenia (Numer docelowy) PABX-Warszawa, PABX-Gdańsk.

Strefy 68 oraz 76 będą kierowane poprzez zapowiedź słowną (Kryterium wiadomości głosowej) do grupy LE
(zakończenie Grupa numerów docelowych).

Połączenia pochodzące ze strefy 71 w godzinach od 8 do 18 kierowane będą poprzez zapowiedź słowną (Kryterium wiadomości głosowej) do grupy LE (zakończenie Grupa numerów docelowych).
W godzinach od 18 do 8 rano połączenia będą kierowane w pierwszej kolejności poprzez zapowiedź słowną
(Kryterium wiadomości głosowej) do PABX-Gdańsk, w przypadku zajętości do PABX-Warszawa (Kryterium
numeru geograficznego), w przypadku zajętości (Kryterium numeru geograficznego) do grupy LE (Grupa
numerów docelowych).

Połączenia z pozostałych stref numeracyjnych będą kierowane na zapowiedź słowną (zakończenie Zapowiedź).
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4.4.3. Scenariusz III – kierowanie w zależności od wyboru cyfr
Realizacja takiego scenariusza opiera się o Kryterium kodu numerycznego. Na wstępie należy rozważyć, ile
cyfr i jakie mają być analizowane. Można również utworzyć własną listę warunkowego dostępu, wykorzystując
możliwości dostępne w menu Listy warunkowego dostępu dostępnej w menu: Start / Konfiguracja usługi
/ Dostosuj / Listy Abonentów. W celu konfiguracji naszego przykładu została utworzona lista Lkn1.

Lista Lkn1 posada dwa wpisy: 71 oraz 81.

Będzie to oznaczało, że Użytkownik po wpisaniu tych wartości poprzez telefon z wybieraniem tonowym spełni
określone kryteria, np. potwierdzi że dzwoni ze strefy numeracyjnej 71.
Po wyborze Kryterium kodu numerycznego oraz wybraniu listy Lkn1 powstanie węzeł z dwoma odgałęzieniami – pierwsze odgałęzienia dla Użytkowników, którzy wybrali 71 lub 81, drugie dla pozostałych.
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Następnie należy określić, co powinno się dziać z połączeniem, jeśli Użytkownik wybierze określony kod.

W rozpatrywanym przypadku połączenia kierowane będą na Kryterium ilościowe, zgodnie z którym pierwsze
5000 połączeń kierowane jest poprzez Kryterium procentowe do PABX-Gdańsk (33%),
PABX-Warszawa (33%), PABX-Wrocław (pozostałe).
Połączenia od 5001 do 10 000 oraz kolejne kierowane są na zakończenie Zapowiedź.
Połączenia niespełniające warunków kodu liczbowego kierowane są również na zapowiedź.

4.5. Modyfikacja scenariusza usługowego
Istnieje możliwość modyfikacji utworzonego scenariusza usługowego. Modyfikowany może być wyłącznie nieużywany w
danym momencie scenariusz.
W celu modyfikacji scenariusza należy na stronie startowej wybrać opcję Modyfikacja scenariusza.

Po wyborze tej opcji pojawi się poniższe okienko, w którym należy wybrać opcję modyfikacji dla wybranego typu scenariusza, np. Podstawowy scenariusz kierowania połączeń.
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Po wyborze tej opcji pojawi się wybrany scenariusz.

W wybranym scenariuszu można:
• dodawać wybrane kryteria i zakończenia,
• modyfikować kryteria i zakończenia,
• usuwać wybrane kryteria i zakończenia.
W celu dodania Kryterium lub Zakończenia należy użyć opcji Dodaj, a następnie wybrać oczekiwane kryterium lub
zakończenie dostępne w ramach profilu usługowego.
Wybrane kryterium lub zakończenie może być edytowane identycznie, jak na etapie tworzenia nowego scenariusza.

W celu modyfikacji Kryterium bądź Zakończenia należy kliknąć wybrane zakończenie, a następnie wybrać opcję
zmień.
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Po wyborze opcji zmień pojawi się wybrane kryterium lub zakończenie, dla którego należy wybrać dostępne parametry
(poprzednie ustawienia są usuwane).
Możliwe jest również usunięcie wybranego zakończenia lub kryterium. W tym celu należy kliknąć na wybrane kryterium,
a następnie wybrać opcję usuń.

Możliwe jest również dodanie kolejnej gałęzi w węźle określonym przez wybrane kryterium poprzez wybranie opcji
dodaj gałąź za.

4.6. Modyfikacje usługi wymagające kontaktu z Netia S.A.
Abonent ma prawo do modyfikacji usługi w następującym zakresie:
• zmiana profilu usługowego – opłata zgodnie z cennikiem,
• dodanie nowego Numeru Usługowego – opłata zgodnie z cennikiem,
• modyfikacja scenariusza usługowego – we własnym zakresie poprzez Portal do Zarządzania Usługą – bezpłatne,
• modyfikacja scenariusza usługowego – realizacja przez Netia S.A. – opłata zgodna z cennikiem.
W celu dokonania zmian należy skontaktować się z opiekunem handlowym.
Uwaga:
Netia S.A. może odmówić modyfikacji usługi w przypadku braku możliwości technicznych jej realizacji.
4.7. Pytania i odpowiedzi
4.7.1. Co to jest scenariusz usługowy?
Oferowany przez Netia S.A. system do obsługi ruchu przychodzącego na numery IN umożliwia Abonentowi
usługi określenie sposobu kierowania połączeń zarówno na etapie zakupu usługi, jak i użytkowania poprzez Portal do Zarządzania Usługą. Scenariusz budowany jest przy wykorzystaniu dostępnych kryteriów (np. czasu, stref
numeracyjnych itp.) oraz zakończeń i określa na podstawie połączenia tych wartości zasady kierowania połączeń
przychodzących na Numer Usługowy. Ze względu na wygląd graficzny scenariusz usługowy nazywany jest również drzewem routingowym. Scenariusze usługowe dostępne są w dwóch profilach InfoBiznes i InfoBiznes MAX.
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4.7.2. Co to jest kryterium w scenariuszu usługowym?
Kryterium w scenariuszu usługowym jest parametrem, który umożliwia określenie sposobu kierowania połączeń
w zależności od wybranych parametrów. Bardziej zaawansowane scenariusze tworzą węzeł
z kilkoma odgałęzieniami umożliwiającymi użycie kolejnych kryteriów dla każdego przypadku określonego w
ramach kryterium.
Przykładowo Kryterium procentowe z określeniem 33% i 22% ruchu utworzy węzeł z trzema odgałęzieniami,
kierując 33% ruchu na pierwszą gałąź, 22% ruchu na drugą i pozostałe 45% na trzecią.

Do każdej z pozostałych gałęzi można dodać kolejne kryterium.
Kryterium nie może kończyć żadnej gałęzi, wszystkie gałęzie drzewa muszą być zakończone Zakończeniem.
4.7.3. Co to jest zakończenie w scenariuszu usługowym?
Zakończenie określa, gdzie ma zostać skierowane połączenie po przejściu określonych w scenariuszu kryteriów.
Wszystkie odgałęzienia w drzewie muszą być zakończone poprzez Zakończenie.
4.7.4. Co to jest poddrzewo?
Poddrzewo jest mechanizmem umożliwiającym utworzenie, zapisanie i użycie w ramach scenariusza kilku
kryteriów i zakończeń tworzących zdefiniowany sposób kierowania połączeń. Poddrzewa ułatwiają konfigurację
scenariusza usługowego, ponieważ ten sam zbiór może być użyty kilkukrotnie w jednym scenariuszu.
4.7.5. Czy można zamiast pojedynczego numeru wpisać prefiks? Jak w takim przypadku kierowany będzie
ruch?
W kryteriach może być wpisany wyłącznie pełny numer geograficzny lub numer rozpoczynający zakres DDI.
Wszystkie numery docelowe są wpisywane przez operatora.
4.7.6. Co to jest numer docelowy, geograficzny?
Numer docelowy i geograficzny oznaczają to samo. Jest to numer telefoniczny zakończony u Abonenta
– KNA (Krajowy Numer Abonenta), zgodny z formatem w planie numeracji krajowej KNA = WST + SPQMCDU (9D).
4.7.7. Na czym polega mechanizm reroutingu?
Mechanizm reroutingu umożliwia zróżnicowanie przekierowania połączenia na inne zakończenie, jeżeli połączenie na numer pierwotny nie dojdzie do skutku. Mechanizm ten nie funkcjonuje w przypadku,
gdy połączenie kierowane jest do grupy numerów docelowych.
4.7.8. W jakiej kolejności odgrywane są zapowiedzi w systemie?
Zapowiedzi słowne mają ustalone priorytety i w przypadku zdefiniowania zapowiedzi powitalnej, wyboru języka
oraz kodu PIN system w pierwszej kolejności poprosi o wybór języka, następnie już w wybranym języku o podanie kodu PIN i po poprawnej autoryzacji odegra zapowiedź słowną powitalną.
4.7.9. Co będzie słyszał Użytkownik kierowany do grupy numerów docelowych jeżeli Abonent nie ustawi
zapowiedzi?
W przypadku, gdy Zapowiedź wstrzymania nie zostanie zdefiniowana, automatycznie zostanie ustawiona Zapowiedź wstrzymania numer 1900: „Prosimy nie odkładać słuchawki. Za chwilę nastąpi połączenie” oraz Zapowiedź
przed zakończeniem połączenia numer 1911: „Przepraszamy, wybrany numer nie odpowiada”.
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5. Dodatki
5.1. Dodatek 1 – Zapowiedzi słowne
L.p.

Nazwa zapowiedzi
widocznych na portalu

Tekst zapowiedzi

1.

Ann1500

Przepraszamy, wybrany numer jest zajęty. Prosimy zadzwonić później.

2.

Ann1501

Przepraszamy, wszystkie linie są zajęte. Prosimy zadzwonić później.

3.

Ann1503

Korzystanie z menu wymaga wybierania tonowego.

4.

Ann1504

Błędny wybór. Prosimy spróbować ponownie.

5.

Ann1506

Błędny wybór. Prosimy wybrać poprawną cyfrę.

6.

Ann1507

Przepraszamy. Z Państwa numeru nie ma dostępu do wybranej usługi.

7.

Ann1539

Przepraszamy, wybrany numer jest chwilowo nieosiągalny.

8.

Ann1544

Limit czasu został przekroczony. Prosimy spróbować ponownie.

9.

Ann1546

Przewidywany czas oczekiwania na połączenie jest krótszy niż…

10.

Ann1547

Przewidywany czas oczekiwania na połączenie to…

11.

Ann1900

Prosimy nie odkładać słuchawki. Za chwilę nastąpi połączenie.

12.

Ann1901

Przepraszamy, czas oczekiwania na wybór został przekroczony.

13.

Ann1902

Przepraszamy, maksymalna liczba prób została przekroczona.

14.

Ann1904

Przepraszamy, połączenie nie może zostać zrealizowane.

15.

Ann1906

Przepraszamy, wybrany numer jest chwilowo nieosiągalny.

16.

Ann1908

Przepraszamy, wybrany numer jest nieosiągalny.

17.

Ann1909

Przepraszamy, wybrany numer jest tymczasowo nieaktywny.

18.

Ann1910

Przepraszamy, wybrany numer jest zajęty.

19.

Ann1911

Przepraszamy, wybrany numer nie odpowiada.

20.

Ann1912

Błędny kod PIN. Prosimy wprowadzić poprawny i potwierdzić krzyżykiem.

21.

Ann1914

Prosimy wprowadzić swój kod PIN i potwierdzić krzyżykiem..

22.

Ann1920

Połączenie nie może zostać zrealizowane. Prosimy spróbować ponownie.

23.

Ann1924

Przepraszamy, maksymalny czas połączeń został przekroczony.

24.

Ann1538

Przepraszamy, czas na wprowadzenie wyboru został przekroczony.

25.

Ann1548

Minuta.

26.

Ann1549

Minut.

27.

Ann1557

Minuty.

28.

Witamy, w celu uzyskania informacji w języku polskim prosimy wybrać cyfrę 5 i
potwierdzić krzyżykiem. /For English press 4 followed by the hash key.

5.2. Dodatek 2 Instrukcja instalacji Certyfikatu
5.2.1. Wstęp
Netia S.A. udostępnia Abonentom portal https://in.netia.pl w celu samodzielniej konfiguracji usług. Przed rozpoczęciem pracy wymagane jest wczytanie (import) do przeglądarki internetowej Indywidualnego Certyfikatu
Abonenta. Certyfikat ten jest plikiem przekazanym przez Netia S.A. na nośniku danych takim jak CD. Nazwa pliku
ma format: DialogINCert–XX–XXXXXXXX_XXXXXX.p12. Import należy wykonać tylko przed pierwszym połączeniem z portalem. Certyfikat do końca swojej daty ważności pozostaje
w przeglądarce i nie wymaga żadnych czynności ze strony Abonenta. W przypadku reinstalacji systemu Windows
lub przeglądarki internetowej import Certyfikatu należy powtórzyć. W sytuacji, kiedy będzie zbliżała się data
końca ważności Certyfikatu, Netia S.A. dostarczy nowy Certyfikat. Nie jest możliwe nawiązanie połączenia z
serwisem bez ważnego Certyfikatu.
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Przykład próby nawiązania połączenia bez ważnego Certyfikatu
W przypadku utraty Certyfikatu (zgubienia nośnika, włamania do komputera gdzie, był zainstalowany itp.) należy
ten fakt niezwłocznie zgłosić Netii S.A. w celu zablokowania starego Certyfikatu
i uzyskania nowego.
5.2.2. Internet Explorer 7/8
Krok 1: Z górnego menu wybieramy Narzędzia –> Opcje internetowe...
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Krok 2: Przechodzimy do zakładki Zawartość i wybieramy Certyfikaty.

Krok 3: Wybieramy Importuj.
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Krok 4: Otwiera się kreator importu certyfikatów. Wybieramy Dalej.

Krok 5: Klikamy Przeglądaj..., aby wskazać plik Certyfikatu.

Krok 6: Zmieniamy typ pliku na Wymiana informacji osobistych (*.pfx, *.p12) oraz wskazujemy plik Certyfika-
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tu. Wybieramy Dalej.

Krok 7: Wpisujemy hasło do Certyfikatu – hasłem jest numer Abonenta, który jest drukowany na fakturze
w nagłówku.

Krok 8: Magazyn certyfikatów zostawiamy domyślny – Osobisty.
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Krok 9: Ostatni krok kreatora – wybieramy Zakończ.

Krok 10: Powinien pojawić się komunikat o poprawnym imporcie Certyfikatu.
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Krok 11: Przechodzimy na stronę https://in.netia..pl, gdzie przeglądarka zapyta, którego Certyfikatu

5.2.3. Firefox 3.5
Krok 1: Z górnego menu wybieramy Narzędzia –> Opcje.
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Krok 2: Wybieramy kartę Zaawansowane, następnie zakładkę Szyfrowanie i klikamy przycisk Wyświetl certyfikaty.

Krok 3: W zakładce Certyfikaty użytkownika wybieramy Importuj.
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Krok 4: Sprawdzamy, czy wybranym typem plików jest PKCS12, a następnie wskazujemy plik Certyfikatu.

Krok 5: Wpisujemy hasło do Certyfikatu – hasłem jest numer Abonenta, który jest drukowany na fakturze
w nagłówku.

Krok 6: Powinien pojawić się komunikat o poprawnym imporcie Certyfikatu.
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