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1. Wst�p. 
Centrala SLICAN-NCT-1248 jest telefoniczn� central� abonenck� przeznaczon� do stosowania we wszelkiego 

rodzaju instytucjach, które potrzebuj� do 48 linii do abonentów wewn�trznych oraz do 12 linii do central 
miejskich. Centrala wyst�puje te� w wykonaniu adresowanym do u�ytkowania w domach gdzie zazwyczaj 
potrzebna ilo�� linii jest mniejsza a dodatkowo potrzebne s� np. urz�dzenia takie jak bramofon czy 
współu�ytkowanie jednej linii jako fax i telefon. Do centrali mo�na stosowa� standardowe aparaty telefoniczne jak 
i telefony systemowe. Stosowanie telefonów systemowych umo�liwia wy�wietlenie wi�kszej ilo�ci informacji o 
ruchu telefonicznym jak i szybsze przekazywanie poł�cze	 do innych abonentów. Wygodne przekazywanie 
poł�cze	 w centrali telefonicznej zapewnia przeł�czenie rozmowy do wła�ciwej osoby, która najlepiej załatwi 
spraw�. 

W centrali SLICAN-NCT-1248 du�� uwag� po�wi�cono dobrym rozliczeniom za przeprowadzone poł�czenia. 
Dane o ka�dym poł�czeniu s� rejestrowane wewn�trz centrali a nawet przeliczane na konkretne kwoty, wydruk 
szczegółowy mo�e by� sporz�dzany za po�rednictwem współpracuj�cego z ni� komputera. Centrala potrafi te� 
sporz�dzi� wydruk natychmiast po przeprowadzonej rozmowie. 

Obecna sytuacja na rynku telekomunikacyjnym stwarza nowe wyzwania. Cz�sto zdarza si�, �e jedna firma 
korzysta z ł�czy od dwóch operatorów sieci publicznej. Dzi�ki centrali SLICAN NCT 1248 mo�na korzysta� z 
usług dwóch operatorów wybieraj�c ta	sze poł�czenia. Ciekaw� jest te� propozycja oddzielenia rozmów 
prywatnych od słu�bowych. Pracownicy wyj�ciem przez inn� cyfr� deklaruj� centrali rozmow� prywatn�. Dzi�ki 
temu nie ma nieporozumie	 przy korzystaniu z telefonu. 

Du�o uwagi po�wi�cili�my te� obsłudze ruchu telefonicznego przychodz�cego. Mo�na zmienia� kierowanie 
ruchu przychodz�cego w zale�no�ci od pory dnia jak i kierowa� poł�czenia przychodz�ce z ró�nych linii na ró�ne 
działy w firmie. W poszczególnych działach mo�na definiowa� grupy dzwoni�cych telefonów. Bardzo cz�sto 
u�ywan� obecnie w firmach jest zapowied
 (tzw. DISA) odtwarzana dla poł�cze	 przychodz�cych. Nagrana tre�� 
zapowiedzi nie tylko przedstawi firm� ale tak�e umo�liwi wybranie numeru abonenta wewn�trznego. 

Centrala współpracuje z sieci� cyfrow� ISDN. Sie� ISDN otwiera przed u�ytkownikami centrali nowe 
mo�liwo�ci. Współpraca z miejsk� central� ISDN pozwala na automatyczne kierowanie ruchu przychodz�cego 
(abonent sieci publicznej wybieraj�c okre�lony numer miejski uzyskuje poł�czenie z okre�lonym abonentem 
centrali NCT-1248).  Na telefonach systemowych prezentowany jest numer osoby do dzwoni�cej.  Mo�liwa jest 
pełna rejestracja rozmów przychodz�cych. Sie� ISDN umo�liwia jednoczesne prowadzenie kilku rozmów 
miejskich przychodz�cych na ten sam numer i kierowanych do ró�nych abonentów wewn�trznych. Pozwala to na 
elastyczne tworzenie centrów dyspozycyjnych obsługiwanych przez kilku operatorów. 

Telefony systemowe zapewniaj� wy�wietlanie na lampkach stanów abonentów lub linii do centrali miejskiej. 
Bezpo�rednio w telefonie mo�na wybra� abonentów do podgl�du (telefon KXT-7030 – 12 przycisków, KXT7720, 
KXT 7730 -12 przycisków , KXT7750 -12 przycisków ; telefon HTP0535 –35+5 przycisków ). Dla sekretarki lub 
telefonistki polecamy tak�e konsol� rozszerzaj�c� (KXT7040 – 48 przycisków, KXT7740 – 48 przycisków). 
Wy�wietlacz zapewnia identyfikacj� abonenta dzwoni�cego w ruchu wewn�trznym (dla translacji ISDN tak�e dla 
poł�cze	 z central� publiczn�) opisan� komentarzem np. w postaci nazwiska. 

Centrala NCT-1248 mo�e zosta� wyposa�ona w modem. Pozwala to na zdalne zarz�dzanie central� (serwis) i 
zdalne sporz�dzanie raportów z przeprowadzonych rozmów.  
 
Centrala SLICAN NCT 1248 wyst�puje w dwóch wykonaniach: 

1.1. Wykonanie pierwsze SLICAN-NCT-1248.1 
Jest to wykonanie  o pojemno�ci 2, 4, 6 lub 8 linii miejskich i  8, 12, lub 16 abonentów, o budowie modułowej 
umo�liwiaj�cej pó
niejsz�, ewentualn�, rozbudow� (tzn. cz��� elektroniczna składa si� z płyty bazowej ze 
zł�czami, w których instalowane s� karty z wyposa�eniami). Współpracuje z sieci� ISDN. Centrala w tym 
wykonaniu przeznaczona jest do małych firm.   

1.2. Wykonanie drugie SLICAN-NCT-1248.2 
W tym wykonaniu centrala mo�e mie� od 2 do 12 linii miejskich i od 16 do 48 abonentów, równie�  o budowie 
modułowej. W obudowie centrali mo�e by� zawarty system zasilania awaryjnego wraz z akumulatorami. 
Zapewnia to niezawodn� ł�czno�� w firmie �redniej wielko�ci. Współpracuje z sieci� ISDN. 
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Rysunek 1 – Wykonania centrali (od lewej: pierwsze, drugie) 
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2.  Mo�liwo�ci funkcjonalne 

Centrala SLICAN-NCT 1248 umo�liwia: 
• współprac� z sieci� publiczn� ISDN, ł�cznie z ruchem automatycznym, 
• prezentacj� numeru abonenta dzwoni�cego z centrali publicznej (ISDN), 
• realizacj� automatycznych poł�cze	 wewn�trznych i wychodz�cych do sieci ISDN, 
• realizacj� półautomatycznych poł�cze	 przychodz�cych z sieci publicznej lub automatyczne z zapowiedzi� 

słown� i bezpo�rednim wybieraniem tonowym (DTMF) z zewn�trz numeru abonenta wewn�trznego, 
• przekazywanie poł�cze	 zewn�trznych i wewn�trznych oraz wychodz�cych z oferowaniem poł�czenia lub 

bez. (funkcja telefonistki), 
• oferowanie rozmowy abonentowi zaj�temu inn� rozmow� („wej�cie na trzeciego”), 
• realizacj� poł�czenia wychodz�cego na zamówienie (funkcje sekretarsko-dyrektorskie), 
• współprac� z aparatami beztarczowymi (funkcje urz�dze	 dyspozytorskich), 
• przeniesienie wywoła	 na aparat innego abonenta wewn�trznego, 
• przeł�czanie ł�czy zewn�trznych na wybranych abonentów wewn�trznych podczas braku zasilania centrali, 
• dzwonienie na swój koszt i ze swoimi uprawnieniami abonenta z dowolnych telefonów wewn�trznych centrali 

(przywoływanie własnych uprawnie	 na innym telefonie), 
• rozliczanie abonentów wewn�trznych za przeprowadzone rozmowy z abonentami sieci publicznej (Zaliczanie 

impulsów taryfowych na podstawie kierunku i czasu trwania rozmowy, zliczanie impulsów 16 kHz lub koszt 
AOC z ISDN ),  

• rejestrowanie danych o rozmowach wychodz�cych w pami�ci centrali współprac� z komputerem 
archiwizuj�cym dane o rozmowach wychodz�cych i przychodz�cych, 
− współprac� z komputerem programuj�cym central� (mo�na projektowa� konfiguracj� centrali w 

komputerze, a nast�pnie wysła� j� do centrali), 
• definiowanie klas uprawnie	 abonentów wewn�trznych do zestawiania poł�cze	 wychodz�cych na kierunki o 

zaprogramowanym prefiksie cyfrowym, 
• współu�ywalno�� centrali przez kilka jednostek organizacyjnych; podział ł�czy zewn�trznych oraz abonentów 

wewn�trznych na podzbiory (sieci), 
Centrala SLICAN-NCT 1248 posiada: 
• wyposa�enie DTMF na liniach miejskich i wewn�trznych, 
• do 2 modułów zapowiedzi słownej (DISA) wł�czane osobno dla dowolnych zestawów linii miejskich i 

przeł�czane w zale�no�ci od trybu pracy centrali (dzie	 / noc), 
• mo�liwo�� wielokrotnego nagrywania ka�dej z zapowiedzi bezpo�rednio z telefonu programuj�cego, 
• nast�puj�ce kryteria pocz�tku rozmowy do celów zaliczania rozmów wychodz�cych: 

− czasowe, po wybraniu ostatniej cyfry numeru,  
− na podstawie odwrócenia polaryzacji linii do centrali nadrz�dnej,  
− na podstawie impulsów 16 kHz (teletaksa) / AOC dla ISDN, 

• melodi� wł�czan� przy przekazywaniu rozmowy, 
• bufor rejestrowanych poł�cze	 wychodz�cych o pojemno�ci 8900 zdarze	. 
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3. Numeracja i sygnały informacyjne 

3.1. Numeracja 

3.1.1. Cyfry wybierane na tle sygnału zgłoszenia 
W centrali „SLICAN-NCT 1248” obowi�zuje nast�puj�ca numeracja: 
• „21” do „68” -numeracja abonentów wewn�trznych 
• „71” do „79” -numery grup abonentów (np. działów firmy), 
• „0” -wyj�cie „na miasto”, 
• „8” -wyj�cie do sieci resortowej, wyj�cie „na miasto” do drugiego operatora lub wyj�cie na miasto dla 

rozmowy prywatnej, 
•  „9”- wyj�cie „na miasto” do innego operatora lub wyj�cie na miasto dla rozmowy na komórk�, 
• „101” do „112” -numery poszczególnych linii miejskich, 
• „#XX” -usługi –patrz poni�ej. 

Serwis centrali mo�e nada� inn� numeracj�. 

3.1.2. Usługi wybierane po podniesieniu słuchawki: 
#31 -odparkowanie rozmowy uprzednio zaparkowanej na Twoim telefonie (zaparkowanie 

rozmowy odbywa si� w trakcie prowadzonej rozmowy). 
#32-XX -odparkowanie rozmowy uprzednio zaparkowanej na innym telefonie (XX – numer tego tel.). 
#36-XX -przej�cie wywołania z telefonu XX. Je�li słyszysz dzwonek innego telefonu to mo�esz 

przej�� rozmow� t� usług�. 
#37 -przej�cie wywołania z dowolnego telefonu w centrali.  
#39 -oddzwo	 do abonenta, który ostatnio dzwonił do Ciebie. 

3.1.3. Przeniesienie wywoła� 
#76-XX -przeniesienie wywoła	 na telefon o numerze XX. 
#76-# -kasowanie przeniesienia wywoła	. 
#76-∗∗∗∗ -sprawdzenie przeniesienia wywoła	. 

3.1.4. Budzenie 
#28-GG-MM -zamówienie budzenia o podanym czasie  GGMM (godziny-minuty) 

(je�li GGMM=99-99 –sprawdzenie dzwonka w najbli�szej poełnej minucie). 
#28-# -odwołanie wcze�niej zamówionego budzenia. 
#28-∗∗∗∗ -sprawdzenie czy zamówiono budzenie. 

3.1.5. Budzenie hotelowe 
#29-XX-GG-MM -zamówienie budzenia abonentowi XX o podanym czasie  GGMM (godziny-minuty) 
#29-XX# -odwołanie wcze�niej zamówionego budzenia. 
#29-XX∗∗∗∗ -sprawdzenie czy zamówiono budzenie. 

3.1.6. Blokada telefonu 
#21-KKKK -blokada telefonu, zabezpieczone kluczem KKKK. 
#20-KKKK -wył�czenie blokady telefonu, zabezpieczone kluczem KKKK. 
#20-∗∗∗∗ -sprawdzenie czy zablokowano telefon. 

3.1.7. Usługi zwi�zane z kontami indywidualnymi 
#52-XX-KKKK -chwilowe przywołanie uprawnie	 konta (innego telefonu) o numerze XX i kluczu KKKK na 

Twój telefon. 
#53-XX-KKKK -przywołanie uprawnie	 konta (innego telefonu) o numerze XX i kluczu KKKK na Twój 

telefon do odwołania. 
#53-# -odwołanie uprawnie	 konta (innego telefonu) z Twojego telefonu. 
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#53-∗∗∗∗ -sprawdzenie przywołania uprawnie	 konta. 
#57-XX-KKKK -rejestrowanie wywoła	 konta (innego telefonu) o numerze XX i kluczu KKKK na Twój 

telefon. Usługa „jestem tutaj” informuje central�, �e wła�ciciel konta przebywa przy tym 
telefonie. Odwołanie wywoła� nast�puje po podniesieniu słuchawki telefonu, którego 
wywołania zarejestrowano. Odwołanie rejestracji wywoła	 konta wirtualnego (bez 
wyposa�enia) jest mo�liwe tylko poprzez rejestracj� wywoła	 tego konta na innym aparacie. 

#55-SSSS-NNNN-NNNN  
-zmiana klucza dost�pu, gdzie SSSS -stary klucz, NNNN -nowy klucz. Klucz ten jest 
u�ywany do przywołania Twoich uprawnie	 na innym telefonie jak i do blokowania telefonu. 

 

3.1.8. Cyfry wybierane na tle prowadzonej rozmowy 
„FLASH -XX” 
  -rozpoczyna proces przekazania rozmowy do abonenta wewn�trznego o numerze XX, 
„FLASH-FLASH” 
 -powrót do rozmowy z abonentem zawieszonym, oczekuj�cym na przekazanie rozmowy, 
„FLASH-#” i „odło�enie słuchawki” 
-zawieszenie prowadzonej rozmowy na czas realizacji innej. Je�li inny abonent czeka na poł�czenie z Tob�, to w 

ten sposób zawieszasz prowadzon� rozmow� i przeprowadzasz w tym czasie drug�. Po sko	czonej 
drugiej rozmowie pierwsze poł�czenie powróci. 

„FLASH” i „#31” 
 -zaparkowanie rozmowy na Twoim telefonie na 3_minuty lub do odwołania. 
„FLASH” i „#32-XX” 
 -zaparkowanie prowadzonej przez Ciebie rozmowy na innym telefonie. Na tamtym telefonie mo�na 

odparkowa� t� rozmow� usług� „#31”. 
„FLASH” i „#39” 
 -cofni�cie poł�czenia do abonenta, który przekazywał je przedtem Tobie. 
„FLASH” i „#88” 
 -zarejestrowanie „Poł�czenia zło�liwego”. 
 

3.1.9. Cyfry wybierane na tle sygnału zaj	to
ci1.  
„3” -wej�cie „na trzeciego” do rozmowy (oferowanie pilnej rozmowy abonentowi zaj�temu inn� 

rozmow�). Funkcja dost�pna tylko dla abonenta z uprawnieniami sekretarki. 
„6” -zerwanie rozmowy prowadzonej przez zaj�tego abonenta i poł�czenie si� z nim. Funkcja dost�pna 

tylko dla abonenta z uprawnieniami do zrywania poł�cze	. Uprawnienia nadaje serwis centrali. 
„9” -wybierana na tle sygnału zaj�to�ci powoduje oczekiwanie „na gor�co” na zwolnienie wybranego 

numeru. Wybrany abonent otrzymuje sygnał ponaglenia a Ty czekasz ze słuchawk� przy uchu. 
„0” -wybierana na tle sygnału zaj�to�ci powoduje wpisanie si� do kolejki oczekuj�cych na zwolnienie 

wybranego abonenta lub linii miejskiej. Po zwolnieniu si� abonenta otrzymasz wywołanie 
informuj�ce ci� o jego zwolnieniu. 

3.1.10. Usługi dost	pne abonentowi z uprawnieniami RECEPCJA. 
 #51-XX -chwilowe przywołanie uprawnie	 telefonu o numerze XX abonentowi zawieszonemu. 
#52-XX -chwilowe przywołanie uprawnie	 telefonu o numerze XX Twój telefon. 
#29-XX-GGMM -zamówienie abonentowi XX budzenia o czasie GGMM (godzina-minuty). 
#29-XX# -odwołanie budzenia abonentowi XX. 
#29-XX∗∗∗∗ -sprawdzenie czy zamówiono budzenie abonentowi XX.  
 
 

                                                           
1 Wej�cie „na trzeciego” i zerwanie rozmowy prowadzonej przez abonenta mo�liwe s� tylko dla poł�cze	 

wewn�trznych. 
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3.2. Sygnały informacyjne.  

3.2.1. Sygnały o cz	stotliwo
ci 400Hz. 
W centrali „SLICAN-NCT 1248” stosowane s� sygnały informacyjne o cz�stotliwo�ci 400 Hz i rytmach 
przedstawionych na poni�szych wykresach: 
 
• sygnał zgłoszenia –ci�gły: 

             
 
• sygnał przekazania -chwil� przerywany, nast�pnie ci�gły: 

            

0,5s

0,25s  
 
• -sygnał zaj�to�ci -przerywany wolno –okresowy: 

           

0,5s

0,5s  
 
• sygnał nieosi�galno�ci -przerywany szybko –okresowy:         

            

0,25s

0,25s  
 
 
• sygnał wywołania -pojedynczy z dług� przerw�, okresowy: 

           

1s

4s  
 
 
• sygnał oczekiwania: 
 
    
 
• sygnał ostrzegawczy -pojedynczy, krótki z dług� przerw� –okresowy: 

         

0,12s

4s  
 
• sygnał potwierdzenia -krótki i długi z dług� przerw�, okresowy:  

        

0,75s0,25s

0,25 3s  
 
• sygnał usług -długi i krótki z dług� przerw�, okresowy:  

        

0,25s0,75s

0,25 3s    
 

3.2.2. Sygnały wywołania (dzwonienia). 
Poza wy�ej wymienionymi sygnałami centrala abonencka „SLICAN-NCT 1248” generuje dzwonienia o 

rytmach: 
• dzwonienie zwykłe (emisja 1sek z przerw� 4sek ), 

• dzwonienie zewn	trzne (emisja 2 razy po 0.25sek. przerwa 3.5sek.), 

• dzwonienie powrotne (emisja 0.5sek przerwa 4.5sek), 

• dzwonienie specjalne (emisja trzy razy po 0.25sek. z przerw� 2sek.). 

Je�li do centrali przył�czone jest urz�dzenie transmisji danych (fax, modem itp.) i serwis centrali to 
zaprogramował, to jest ono zawsze wywoływane dzwonieniem zwykłym. 



     11 Instrukcja obsługi NCT 1248 

4. Instrukcja obsługi aparatu wewn�trznego. 

4.1. Poł�czenia wewn�trzne 
Po podniesieniu słuchawki, je�li Twój aparat telefoniczny jest prawidłowo przył�czony do centrali w słuchawce 
powinien by� słyszalny sygnał zgłoszenia centrali. Mo�esz wówczas wybra� (dwucyfrowy) numer abonenta 
��danego. Je�li serwis centrali ustawił Twoj� lini� abonenck� na bezpo�rednie wyj�cie na miasto, po podniesieniu 
słuchawki usłyszysz sygnał zgłoszenia centrali miejskiej. W takim przypadku, aby poł�czy� si� z abonentem 
wewn�trznym wci�nij klawisz „*”, po czym usłyszysz sygnał zgłoszenia centrali SLICAN NCT 1248. Sygnał 
melodyjki po podniesieniu słuchawki �wiadczy o tym, �e w centrali prowadzonych jest zbyt du�o rozmów i 
poł�czenie nie mo�e by� chwilowo zrealizowane.  
W przypadku zwykłego abonenta wybierasz numer wewn�trzny. Je�li abonent ��dany był uprzednio 
zaprogramowany pod przyciskiem telefonu systemowego, to mo�esz go szybko wybra� wci�ni�ciem tego 
przycisku. Zanim wybierzesz jego numer, masz podgl�d jego stanu na lampce przy tym przycisku.  
Po wybraniu numeru na sygnale zgłoszenia usłyszysz jeden z poni�szych sygnałów:  
• Sygnał nieosi�galno
ci, który informuje Ci�, �e numer abonenta ��danego jest dla Ciebie niedost�pny z 

powodu ogranicze	 zaprogramowanych przez serwis centrali.  
• Sygnał zaj	to
ci, który informuje, �e abonent z którym chcesz uzyska� poł�czenie jest zaj�ty inn� rozmow�. 
• Sygnał wywołania �wiadcz�cy o tym, �e abonent ��dany jest wolny i otrzymuje dzwonienie. Nale�y 

wówczas oczekiwa� na zgłoszenie si� abonenta ��danego. Je�li abonent ��dany nie zgłosi si� przez około 
40_sekund wówczas otrzymasz sygnał nieosi�galno�ci, a centrala zaprzestanie dzwonienia u abonenta 
��danego.  

Po zgłoszeniu si� abonenta, z którym chcesz rozmawia� nast�puje rozmowa, w czasie której mo�esz usłysze�: 
sygnał nieosi�galno
ci informuj�cy Ci�, �e abonent, z którym rozmawiałe� odło�ył słuchawk� na widełki aparatu. 
sygnał pukania w przypadku, gdy otrzymujesz wywołanie z linii miejskiej lub bramofonu lub inny abonent 
oczekuje pilnej rozmowy z Tob�. 

4.2. Poł�czenia wychodz�ce 
Dla uzyskania poł�czenia z abonentem zewn�trznym nale�y przed numerem abonenta w sieci zewn�trznej wybra� 
cyfr� „wyj�cia na miasto”. Najcz��ciej jest to cyfra „0” ale mo�e to by� tak�e cyfra „8” lub „9” dla realizacji 
poł�czenia na innym kierunku. W przypadku, gdy Twój telefon ma gor�ce wyj�cie na miasto, numeru abonenta 
sieci zewn�trznej nie poprzedzasz �adn� cyfr�. Centrala mo�e by� te� tak skonfigurowana, �e numer trzeba 
poprzedzi� cyfr� „0” dla rozmowy słu�bowej, a cyfr� „8” lub „9” dla prywatnej lub innego operatora. 
Przy realizacji poł�czenia wychodz�cego, mo�esz napotka� nast�puj�ce problemy:  
• Usłyszysz sygnał zaj�to�ci centrali SLICAN-NCT-1248. (Rozpoznasz go po charakterystycznym brzmieniu). 

�wiadczy to o tym, �e ł�cza do centrali nadrz�dnej s� zaj�te. 

• Usłyszysz sygnał nieosi�galno�ci z centrali SLICAN-NCT-1248. �wiadczy to o tym, �e przekroczyłe�(a�) 
uprawnienia nadane Twojemu telefonowi przez serwis centrali lub centrala wykryła uszkodzenie linii 
wychodz�cej do centrali nadrz�dnej. 

• Usłyszysz sygnał zaj�to�ci z centrali miejskiej. Oznacza to �e wybrany abonent sieci zewn�trznej jest zaj�ty 

Je�li nie wyst�pił �aden z powy�szych przypadków, usłyszysz sygnał wywołania i mo�esz oczekiwa� na 
zgłoszenie si� ��danego abonenta. 

4.3. Automatyczny wybór z zewn�trz numeru wewn�trznego (ISDN) 
Je�eli centrala współpracuje z sieci� publiczn� ISDN operator mo�e przydzieli� ka�dej translacji (linii miejskiej) 
numer wielokrotny2. Wówczas abonent dzwoni�cy na okre�lony numer w sieci publicznej mo�e poł�czy� si� 
bezpo�rednio z okre�lonym numerem wewn�trznym centrali SLICAN NCT 1248. Przyporz�dkowania numerów 
miejskich abonentom centrali dokonuje serwis.  

                                                           
2 Usługa MSN- wielokrotny numer abonenta lub DDI- bezpo�redni wybór numeru wewn�trznego.  
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4.4. Wybór z zewn�trz numeru wewn�trznego (DISA) 
Je�eli wł�czona jest funkcja wyboru z zewn�trz numeru wewn�trznego (DISA) abonent dzwoni�cy do centrali 
SLICAN NCT 1248 mo�e poł�czy� si� bezpo�rednio z wybranym numerem wewn�trznym. W tym celu musi on 
na tle zapowiedzi słownej3 wybra� tonowo (DTMF) numer wewn�trzny. Je�eli numer nie zostanie wybrany 
abonent zostanie poł�czony z numerem wewn�trznym wyznaczonym  przez serwis.  
W przypadku usłyszenia sygnału zaj�to�ci lub dla zaprzestania wywoływania abonenta mo�na wcisn�� przycisk 
‘*’. Otrzymamy wówczas sygnał ci�gły i mo�liwo�� ponownego wybrania numeru. 

4.5. Odbieranie wywoła� i przekazywanie rozmowy. 

4.5.1. Odbieranie wywoła�. 
W centrali „SLICAN NCT 1248” zastosowano ró�ne rodzaje dzwonienia dzi�ki temu wiadomo ju� w momencie 
gdy telefon dzwoni jakie to b�dzie poł�czenie. Rozró�niono dzwonienie miejskie, wewn�trzne, specjalne (od 
bramofonu), powrotne (powrót poł�czenia wcze�niej przekazywanego).  
Po usłyszeniu sygnału dzwonienia mo�esz zgłosi� si� przez podniesienie słuchawki Twojego aparatu. 

4.5.2. Przekazanie rozmowy innemu abonentowi wewn	trznemu. 
Je�li chcesz przekaza� innemu abonentowi prowadzon� przez Ciebie rozmow�, to w trakcie jej trwania wybierz 
„FLASH” (lub „2” dla wybierania impulsowego). 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�: 

• „FLASH” -spowoduje to powrót do rozmowy z abonentem zawieszonym, oczekuj�cym na poł�czenie, 
• numer abonenta wewn�trznego -spowoduje wybranie abonenta ��danego. 

Po wybraniu numeru abonenta otrzymasz jeden z nast�puj�cych sygnałów: 
• sygnał wywołania, 

• sygnał zaj�to�ci,  

• sygnał nieosi�galno�ci. 

Poni�ej opisali�my sposoby post�powania w tych sytuacjach. 
 
Sygnał  wywołania -oznacza, �e aparat abonenta ��danego jest wolny i abonent ��dany otrzymuje 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 
wywołania odło�ysz słuchawk�. Od tego momentu poł�czenie przekazywane b�dzie oczekiwa� zgłoszenia si� 
abonenta ��danego. Gdy ten nie zgłosi si� w czasie ok. 40_sekund to otrzymasz dzwonienie powrotne. 
Sposób 2.   Je�li chcesz abonentowi ��danemu zapowiedzie� przekazywane poł�czenie to musisz czeka� (ze 
słuchawk� przy uchu) na jego zgłoszenie si� i po zapowiedzi 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 „FLASH” . 
Sposób 3.   Gdy abonent ��dany nie zgłasza si� mo�esz zrezygnowa� z wywoływania tego abonenta wybieraj�c 
„FLASH”. Powracasz w ten sposób do stanu PRZEKAZANIA opisanego wcze�niej. 
 
Sygnał zaj	to
ci oznacza, �e abonent ��dany jest zaj�ty. Mo�esz teraz odło�y� słuchawk�. Od tego momentu 
poł�czenie przekazywane jest zawieszone i b�dzie oczekiwa� zako	czenia rozmowy przez abonenta ��danego. 
Je�li w czasie 3_minut abonent nie zako	czy poprzedniej rozmowy (nadal jest zaj�ty) centrala skieruje do Ciebie 
dzwonienie powrotne aby� wyja�ni� sytuacj� lub przekaza� poł�czenie innej osobie. Przy słuchaniu sygnału 
zaj�to�ci mo�esz powróci� do stanu PRZEKAZANIA  przez wybranie „FLASH”. Je�li Twój aparat ma 
uprawnienia sekretarki, mo�esz zaoferowa� rozmow� po wej�ciu „na trzeciego”. W tym celu na tle sygnału 
zaj�to�ci wybierz cyfr� „3”. 
 
Sygnał nieosi�galno
ci oznacza, �e wybrałe�(a�) nieprawidłowo numer abonenta ��danego lub nie masz 
uprawnie	 do realizacji poł�cze	 z tym numerem. 

                                                           
3 Uwaga: numer nale�y wybra� na tle zapowiedzi, a nie po jej zako	czeniu! 
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Je�li na tle sygnału nieosi�galno�ci odło�ysz słuchawk� to centrala za około 5_sekund skieruje do Ciebie 
dzwonienie powrotne, b�dziesz wtedy mógł (mogła) dokona� przekazania ponownie. Przy słuchaniu sygnału 
nieosi�galno�ci mo�esz tak�e wybra� „FLASH” w celu powrotu do stanu PRZEKAZANIA 
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: 

• Tekst pogrubiony - 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 21: 
Flash-Sygnał przekazania-21-Odło�enie słuchawki-linia miejska oczekuje zgłoszenia si� Ab21 a po jego 
zgłoszeniu si� dochodzi do rozmowy. 
Przekazanie poł�czenia z lini� miejsk� wolnemu abonentowi o numerze 21 z oferowaniem: 
Flash -Sygnał przekazania - 21 - Sygnał  wywołania - Ab21 Podnosi słuchawk�-Oferowanie-Odło�enie słuchawki 
-rozmowa Ab21 na linii miejskiej 
Przekazanie poł�czenia z lini� miejsk� zaj�temu abonentowi o numerze 21 z oferowaniem: 
Flash -Sygnał przekazania - 21 -Sygnał zaj�to�ci - 3 - Oferowanie na trzeciego - Odło�enie słuchawki - linia 
miejska oczekuj�ca na Ab21. 
Oferowanie poł�czenia wolnemu abonentowi 21 lecz bez przekazania mu poł�czenia: 
Flash -Sygnał przekazania-21-Sygnał  wywołania-Ab21 Podnosi słuchawk�-Oferowanie-Flash-Sygnał 
przekazania-Flash-Ponownie rozmowa na linii miejskiej-Odło�enie słuchawki-rozł�czenie. 
Oferowanie poł�czenia wolnemu abonentowi 21 lecz przekazanie poł�czenia  abonentowi 22: 
Flash -Sygnał przekazania-21-Sygnał  wywołania-Ab21 Podnosi słuchawk� -Oferowanie-Flash-Sygnał 
przekazania-22-Sygnał  wywołania-Odło�enie słuchawki-linia miejska oczekuje zgłoszenia si� Ab22 a po jego 
zgłoszeniu si� dochodzi do rozmowy. 
 

4.5.3. Generowanie sygnału FLASH na linii miejskiej  (FLASH + #85) 
Usługa #85 umo�liwia wygenerowanie przerwy FLASH na miejskich liniach analogowych centrali NCT np w 

celu przekazania poł�czenia lub wygenerowania usługi na centrali nadrz�dnej. Wykonanie na rozmowie miejskiej 
sekwencji FLASH+#85 spowoduje wygenerowanie przez centrale NCT przerwy FLASH na linii miejskiej. 
(dotyczy linii analogowych – nie ISDN).  

Aby usługa była aktywna  w arkuszu  Abonent warto��  Tr musi by� ró�na 0. Czas przerwy kalibrowanej 
generowanej na linii miejskiej za pomoc� usługi wynosi 550ms. 

4.6. Abonent - sekretarka 

4.6.1. Przyjmowanie wywoła� z zewn�trz 
W centrali SLICAN NCT 1248 mo�na wyznaczy� dowolne telefony do przyjmowania wywoła	 z zewn�trz. Je�li 
posiadasz aparat wyznaczony przez serwis centrali do odbierania wywoła	 z zewn�trz i nast�pi dzwonienie z 
centrali nadrz�dnej, to Twój aparat zacznie dzwoni� (dzwonek wywołania zewn�trznego). Je�li prowadzisz 
wła�nie rozmow� przez telefon, to o wywołaniu z centrali nadrz�dnej poinformuje Ci� sygnał pukania na tle 
Twojej rozmowy. Nale�y wówczas zako	czy� prowadzon� rozmow�, odebra� to dzwonienie, dowiedzie� si� do 
jakiego abonenta wewn�trznego kierowana jest rozmowa i ewentualnie przekaza� j� na zasadach jakie opisali�my 
w instrukcji obsługi aparatu wewn�trznego. Zazwyczaj serwis centrali powinien abonentom przyjmuj�cym 
wywołania z zewn�trz przydzieli� równie� uprawnienia sekretarki. Je�li posiadasz aparat z uprawnieniami 
sekretarki to oprócz normalnych funkcji aparatu wewn�trznego mo�esz:  
• przekazywa� innym abonentom rozmowy wychodz�ce do central  nadrz�dnych. (zestawia� poł�czenia na 

zamówienie innych abonentów), 

• „wchodzi� na trzeciego” do prowadzonej przez abonenta  wewn�trznego rozmowy w celu zaoferowania innej 
rozmowy, 

• zrywa� rozmow� prowadzon� przez abonenta wewn�trznego np. w celu zaoferowania innej rozmowy. 
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4.6.2. 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� zadzwo	 do sekretarki i zamów u niej rozmow� z okre�lonym abonentem sieci 
zewn�trznej. Przeka� jej swój numer i numer abonenta, z którym chcesz rozmawia�, a nast�pnie odłó� 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.  

4.6.3. Zestawianie zamawianych rozmów. 
Je�li masz uprawnienia sekretarki to mo�esz na zamówienie abonenta wewn�trznego centrali 
„SLICAN NCT 1248” zestawia� dla niego poł�czenia wychodz�ce do central nadrz�dnych.  
Je�li abonent wewn�trzny zleci Tobie zestawienie poł�czenia wychodz�cego, to mo�esz zrealizowa� to zlecenie w 
nast�puj�cy sposób:  
Odbierasz zamówienie od abonenta wewn�trznego i pytasz o jego numer wewn�trzny. Ko	czysz rozmow� z 
zamawiaj�cym poprzez odło�enie słuchawki na widełki. W najbli�szym czasie realizujesz poł�czenie wychodz�ce, 
wybieraj�c numer abonenta w sieci zewn�trznej. Po zgłoszeniu si� ��danego abonenta zapowiadasz mu, 
zestawiane wła�nie przez Ciebie poł�czenie i przekazujesz rozmow� abonentowi zamawiaj�cemu, według zasad 
przekazywania rozmowy opisanych wcze�niej.   

4.6.4. Udost	pnienie uprawnie� innemu abonentowi (#51) 
Czasami zdarza si�, �e dzwoni do Ciebie abonent, który chce zadzwoni� na pewien numer miejski (lub 
zamiejscowy), lecz jego telefon nie ma wystarczaj�cych uprawnie	.  Mo�esz wtedy4 chwilowo zmieni� 
uprawnienia Twojego rozmówcy (przywoła� mu zdalnie uprawnienia konta lub uprawnienia abonenckie) tak, aby 
był w stanie samodzielnie wybra� ��dany numer. Aby to zrobi�, na rozmowie z abonentem wybierz FLASH i #51 
XX, gdzie XX to numer konta/abonenta, którego uprawnienia  chcesz przywoła� Twojemu rozmówcy, nast�pnie 
odłó� słuchawk�. Twój rozmówca otrzyma sygnał zgłoszenia centrali NCT, na tle którego mo�e rozpocz�� 
wybieranie  
Przykład: 
Do recepcji w hotelu dzwoni z baru hotelowego go��. Chce zadzwoni� do swojej firmy, prosi o umo�liwienie mu 
inicjowania poł�cze	 z telefonu w barze. Oczywi�cie, zainicjowane rozmowy musz� zosta� zaliczone w koszt 
pobytu go�cia w hotelu. Recepcjonista podczas rozmowy wybiera FLASH #51 XX (XX – numer telefonu tego 
go�cia hotelowego), po czym odkłada słuchawk�. Go�� hotelowy słyszy melodyjk�, a nast�pnie sygnał zgłoszenia 
centrali NCT1248. Mo�e wtedy wybra� cyfr� wyj�cia na miasto (zwykle „0”) i numer abonenta, do którego chce 
si� dodzwoni�. Koszt rozmowy zostanie zaliczony tak, jakby dzwonił ze swojego pokoju w hotelu. Je�li chce 
zainicjowa� wi�cej ni� jedno poł�czenie, musi odkłada� słuchawk� na ok. 1 s (mniej ni� 3 sekundy).  Po odło�eniu 
słuchawki na wi�cej ni� 3 sekundy rozmowy z baru hotelowego ponownie b�d� zaliczane na koszt baru 
(równocze�nie powróc� standardowe uprawnienia tego telefonu).  
 

4.6.5. Przywoływanie uprawnie� bez klucza dost	pu 
Je�li serwis centrali przydzielił Ci takie uprawnienia5 mo�esz przywoływa� uprawnienia wszystkich kont i 
abonentów bez podawania klucza dost�pu. Wykorzystywane mo�e to by� do zestawiania zamówionych rozmów z 
abonentem miejskim. 
Przykład: 
Do recepcji w hotelu dzwoni go�� hotelowy, prosz�c o zamówienie taksówki. Recepcjonista przyjmuje 
zamówienie, odkłada słuchawk�, po czym podnosi j� i przywołuje uprawnienia telefoniczne go�cia hotelowego 
(wybieraj�c #52 XX, gdzie XX to numer telefonu go�cia). W ten sposób podczas zamawiania taksówki koszt 
rozmowy zostanie zaliczony na konto go�cia hotelowego.  
 

                                                           
4 Je�li serwis centrali przyznał Ci uprawnienia sekretarki Zs=4 
5 Uprawienia sekretarki Zs=4 
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4.6.6. 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 „3”. 
Je�li nie chcesz mu przeszkadza�, to zamiast cyfry „3” wybierz „FLASH”, spowoduje to powrót do stanu 
przekazania. Mo�esz wtedy drugi raz przekaza� t� rozmow� do innego abonenta wewn�trznego lub wybieraj�c 
drugi raz „FLASH” powróci� do rozmowy z abonentem oczekuj�cym. 
Gdy ju� wł�czyłe�(a�) si� na trzeciego (wybrałe�(a�) na tle sygnału zaj�to�ci cyfr� „3”) 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 zawieszenia i 
oczekuje na zwolnienie si� abonenta ��danego bez Twojego udziału. Je�li abonent ��dany nie zwolni si� przez 
okres czasu około 3 minut to dzwonienie b�dzie ponownie kierowane do Ciebie. (mo�esz skróci� ten czas 
wybieraj�c „#36-XX”-usługa opisana dalej). 
Wariant 2.   Wybierasz „FLASH”, powracasz do stanu przekazania i mo�esz przekaza� teraz rozmow� np. do 
innego abonenta lub zrezygnowa� poprzez powtórne wci�ni�cie „FLASH”. 

4.6.7. Bezwarunkowe oferowanie rozmowy (wej
cie z zerwaniem poł�czenia) 
Je�li masz uprawnienia do zrywania poł�cze	 i chcesz uzyska� pilne poł�czenie z abonentem zaj�tym rozmow� 
mo�esz na tle sygnału zaj�to�ci wybra� ‘6”. Spowoduje to zerwanie rozmowy prowadzonej przez abonenta i 
poł�czenie z Tob�. Uprawnienia do zrywania poł�cze	 nadaje serwis centrali. 

4.6.8.  Odbieranie wywoła� z bramofonu 
Je�li do centrali podł�czony jest bramofon, serwis centrali przeznacza jeden z telefonów lub grup� telefonów do 
odbierania wywoła	 z tego bramofonu. Gdy kto� naci�nie przycisk w bramofonie, wybrany przez serwis centrali 
telefon zacznie dzwoni�, a po podniesieniu słuchawki dochodzi do rozmowy. Abonent mo�e wtedy zadecydowa�, 
czy otworzy� bram�.  

− dla bramofonów BRF 
Je�li podczas rozmowy wybierze FLASH lub *, chwil� poczeka i odło�y słuchawk�, brama zostanie odblokowana 
na 5 sekund. Je�li natomiast abonent odło�y słuchawk� bez wybierania FLASH lub *, brama nie zostanie 
odblokowana. 
Je�li chcesz sam otworzy� bramofon, bez dzwonka od niego, wybierz numer tego bramofonu naci�nij * i odłó� 
słuchawk�. 

− dla bramofonów BRS 
Je�li podczas rozmowy wybierze FLASH, chwil� poczeka i odło�y słuchawk�, brama zostanie odblokowana na 5 
sekund. Je�li natomiast abonent odło�y słuchawk� bez wybierania FLASH, brama nie zostanie odblokowana. 
Je�li chcesz sam otworzy� bramofon, bez dzwonka od niego, wybierz numer tego bramofonu i odłó� słuchawk�. 
 

4.7. Abonent RECEPCJA 

4.7.1. Usługi dost	pne abonentowi z uprawnieniami RECEPCJA 
Serwis centrali NCT-1248 mo�e nada� wybranym abonentom uprawnienia RECEPCJA. Uprawnienia te pozwalaj� 
na realizacj� funkcji hotelowych: 
• zamawianie budzenia wybranemu abonentowi centrali, 
• przeprowadzenie rozmów na koszt wybranego abonenta centrali (realizacja zlece	 np. zamówienie taksówki), 
• przywołanie uprawnie	 wybranego telefonu (konta) abonentowi zawieszonemu – usługa umo�liwia go�ciowi 

hotelowemu przeprowadzenie rozmowy z miastem z dowolnego aparatu na swój koszt. 

4.7.2. Zamawianie budzenia wybranemu abonentowi centrali (#29NrKatGGMM) 
Usługa umo�liwia zamówienie budzenia abonentowi NrKat o godzinie GGMM. Poprawne ustawienie budzenia 
centrala potwierdza sygnałem usług, sygnał nieosi�galno�ci informuje o braku uprawnie	. Kasowanie zamówione-
go budzenia mo�liwe jest usług� #29NrKat#. 

4.7.3. Przeprowadzenie rozmowy na koszt wybranego abonenta centrali 
(#52NrKat). 

Usługa umo�liwia realizacj� zamówienia na koszt wybranego abonenta centrali. Przykład go�� hotelowy  nr 
telefonu 35 dzwoni do telefonistki i prosi o zamówienie taksówki np. na godzin� 16-t�. O tej godzinie 
recepcjonistka wybiera #52-35 (przywołuje konto chwilowe go�cia hotelowego) i dzwoni po taksówk�. 
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4.7.4. Przywołanie uprawnie� wybranego abonenta centrali abonentowi 
zawieszonemu (#51NrKat). 

Usługa umo�liwia abonentowi dzwoni�cemu z dowolnego telefonu doł�czonego do centrali (np. nie posiadaj�cego 
uprawnie	 do prowadzenia rozmów z miastem) przeprowadzenie rozmowy na swój koszt. Przykład: Kowalski 
mieszka w pokoju 35 (nr katalogowy telefonu). Podchodzi do dowolnego telefonu (bez wyj�cia na miasto) 
wybiera numer recepcji, przedstawia si� i prosi o mo�liwo�� poł�czenia z miastem. Telefonistka w czasie 
rozmowy z go�ciem wybiera flash#51 i 35 (numer jego pokoju) - otrzymuje sygnał potwierdzenia usługi. Po 
odło�eniu słuchawki go�� hotelowy otrzymuje sygnał konta chwilowego. Mo�e teraz wykonywa� poł�czenia na 
swój koszt, tak jakby przywołał swoje konto chwilowe. Przywołanie wygasa po 3_sekundach od odło�enia 
słuchawki, je�li w ci�gu tych 3_sekund abonent podniesie ponownie słuchawk�, uprawnienia konta b�d� jeszcze 
przywołane. 
 
 Uwaga. Nie potrzeba wpisywa� kluczy go�ciom hotelowym. Usługi #51 i #52 wykonywane przez recepcj� nie 
wymagaj� podania klucza bez wzgl�du na to czy jest on wpisany, czy nie. 
 

4.8. Transfer poł�cze� 
Transfer umo�liwia zestawienie poł�cze	 pomi�dzy rozmow� przychodz�c� zewn�trzn� a innym numerem 

miejskim. Warunkiem jest, aby poł�czenie przychodz�ce odbywało si� po translacji ISDN.  
Aby zestawi� rozmow� transferow� wykonaj te same czynno�ci, co przy przekazania rozmowy tj. wybierz 

„FLASH”, wówczas usłyszysz sygnał przekazania, mo�esz wtedy wybra� numer abonenta miejskiego. Po jego 
zgłoszeniu si�, zapowiadasz rozmow� z abonentem oczekuj�cym i przekazujesz poł�czenie odkładaj�c słuchawk�.  

Czas trwania poł�czenia transferowego jest ograniczony do 30 minut bez mo�liwo�ci jego przedłu�enia. 
Abonent mo�e zestawia� poł�czenia transferowe po nadaniu mu uprawnie	 do „tranzytu” przez serwis centrali. 

 
 

4.9. Usługi specjalne 

4.9.1. Zawieszanie rozmowy na czas realizacji innej 
Gdy na tle rozmowy usłyszysz sygnał pukania, informuj�cy o nast�pnej oczekuj�cej na Ciebie rozmowie, mo�esz 
chwilowo zawiesi� prowadzon� i odebra� poł�czenie pukaj�ce. W takim przypadku, na tle prowadzonej rozmowy, 
wybierz „FLASH-#” i odłó� słuchawk�. Nast�pnie Twój telefon zadzwoni. Po podniesieniu słuchawki masz 
poł�czenie z abonentem pukaj�cym. Po sko	czonej rozmowie i upływie około 10_sekund powróci pierwsza 
rozmowa. 

4.9.2. Parkowanie i odparkowanie poł�cze� 
Poł�czenie mo�na zaparkowa�, jednak nie dłu�ej ni� na 3_minuty. Poł�czenie zaparkowane jest zawsze na jakim� 
telefonie. Je�li chcesz zaparkowa� poł�czenie na swoim telefonie wybierz „FLASH #31” i odłó� słuchawk�, je�li 
chcesz poł�czenie zaparkowa� na innym telefonie wybierz „FLASH #32 XX” i odłó� słuchawk�. XX to numer 
telefonu, na który chcesz zaparkowa� poł�czenie. 
Odparkowa� poł�czenie mo�esz wybieraj�c, po podniesieniu słuchawki telefonu, na którym poł�czenie zostało 
zaparkowane „FLASH #31”.  Poł�czenie zaparkowane na telefonie o numerze XX mo�esz odparkowa� wybieraj�c 
„FLASH#32-XX”. Je�li poł�czenie nie zostanie odparkowane w ci�gu 3 minut, to dzwoni na telefonie, na którym 
zostało zaparkowane. 

4.9.3. Przej	cie dzwonka lub zawieszonej rozmowy (#36-XX) 
Je�li słyszysz dzwonek telefonu innego ni� Twój, mo�esz odebra� t� rozmow� na swoim aparacie. W tym celu, na 
tle sygnału zgłoszenia centrali, wybierz cyfry „#36-XX” -gdzie XX - numer abonenta, którego telefon dzwoni. 
Spowoduje to skierowanie rozmowy na Twój aparat. Je�li wcze�niej zawieszono rozmow� na wskazanym 
telefonie spowoduje to odwieszenie tej rozmowy. Funkcja (#36-XX) jest te� u�ywana do skrócenia czasu 
oczekiwania na abonenta ��danego po przekazaniu. Sekretarka mo�e przej�� poł�czenie i przekaza� je innej 
osobie. 

4.9.4. Przej	cie dzwonka z dowolnego telefonu w centrali (#37) 
Usługa pozwala na przej�cie wywołania z dowolnego telefonu dzwoni�cego w danej chwili w centrali. W tym 
celu, na tle sygnału zgłoszenia centrali, wybierz cyfry „#37”. Spowoduje to skierowanie rozmowy na Twój aparat. 
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4.9.5. Przekazanie do poprzednika lub oddzwo� (#39-XX) 
Je�li prowadzisz rozmow�, która była wcze�niej Tobie przekazana np. przez telefonistk�, to mo�esz cofn�� do niej 
to poł�czenie wybieraj�c na tle rozmowy „FLASH #39”. Dalej post�pujesz tak jak dla zwykłego przekazania 
poł�czenia. 
Je�li kto� do Ciebie dzwonił w ruchu wewn�trznym to mo�esz do niego oddzwoni� wybieraj�c po podniesieniu 
słuchawki: „#39”. (Usługa ta działa niezale�nie od tego, czy poprzedni dzwonek był przez Ciebie odebrany, czy 
te� nie).  

4.9.6. Zapisanie si	 do kolejki oczekuj�cych na poł�czenie (0) 
Je�li dzwoni�c do innego abonenta wewn�trznego usłyszysz sygnał zaj�to�ci, mo�esz zapisa� si� do kolejki 
oczekuj�cych na poł�czenie. Po zwolnieniu si� aparatu abonenta ��danego, centrala automatycznie zestawi 
poł�czenie mi�dzy wami. Aby zapisa� si� do kolejki oczekuj�cych nale�y na tle sygnału zaj�to�ci wybierz cyfr� 
„0”. Gdy usłyszysz sygnał potwierdzenia, odłó� słuchawk�. Kiedy abonent wywoływany zako	czy rozmow�, 
jego i Twój aparat zadzwoni�. Po podniesieniu słuchawek nast�pi poł�czenie mi�dzy Wami. W danym momencie 
mo�esz oczekiwa� na zwolnienie si� tylko jednego abonenta.  

4.9.7. Przeniesienie numeru (#76-XX) 
Wywołania na swój numer mo�esz na stałe (a� do odwołania) przenie�� na inny numer wewn�trzny centrali. 
Dokonuje si� tego przez wybranie cyfr „#76-XX” –gdzie XX –numer na jaki przenosimy wywołania. Od tej 
chwili, je�li kto� b�dzie dzwonił na nasz stary numer, aparat o tym numerze zadzwoni tylko dwa razy, nast�pnie 
zacznie dzwoni� aparat, na który numer przeniesiono. Je�li wywoływana jest grupa do której nale�y abonent z 
aktywn� usług� przeniesienia, aparat na który dokonano przeniesienia dzwoni od razu. Odwołanie przeniesienia 
numeru nast�puje po wybraniu cyfr „#76#” i odło�enie słuchawki. Mo�na te� sprawdzi� czy usługa przeniesienia 
numeru jest aktywna wybieraj�c #76∗ i otrzymuj�c sygnał potwierdzenia (usługa aktywna, jest przeniesienie 
numeru) lub sygnał nieosi�galno
ci (nie ma przeniesienia) 

4.9.8. Usługi zwi�zane z kontami. 
Ka�dy telefon wewn�trzny w centrali SLICAN NCT 1248 posiada przypisany zastaw danych w postaci jego 
uprawnie	 i numeru. Ten zestaw danych nazywamy kontem. Z uprawnie	 konta własnego telefonu mo�na 
skorzysta� na innym telefonie trzeba tylko na tym innym telefonie przywoła� własne konto. W ten sposób b�d�c u 
innej osoby mo�esz wykona� z jej telefonu rozmow�, która zostanie zaliczona na Twoje konto. Mo�esz b�d�c 
poza swoim pokojem zarejestrowa� si� na własnym koncie. Rejestrujesz w centrali swoj� obecno�� pod innym 
telefonem. Poł�czenia kierowane do Ciebie b�d� pod��a� za Tob� tzn. b�d� wywoływa� ten telefon na którym 
ostatnio zarejestrowałe�(a�) swoje konto. Operacje przywołania i rejestracji konta s� zabezpieczone Twoim 
indywidualnym kluczem dost�pu przydzielonym przez serwis centrali. 
Z kontem zwi�zane s� nast�puj�ce funkcje: 
#52-XX-KKKK -chwilowe (na kilka poł�cze	) przywołanie uprawnie	 konta Twojego telefonu na inny 

telefon. Przywołanie wygasa po 3_sekundach od poło�enia słuchawki, je�li w ci�gu tych 
3_sekund podniesiesz ponownie słuchawk�, uprawnienia konta b�d� jeszcze przywołane. 

#53-XX-KKKK -przywołanie konta na stałe tzn. do odwołania funkcj� #53#6, 
#53# -odwołanie wszystkich kont przywołanych na tym telefonie, 
#53-∗∗∗∗ -sprawdzenie przywołania uprawnie	 na tym telefonie, 
#57-XX-KKKK -rejestracja wywoła	 na konto na tym telefonie. Rejestrujesz w centrali, �e jeste� pod tym 

telefonem. Je�li kto� zadzwoni na Twoje konto centrala skieruje dzwonienie tam gdzie si� 
ostatnio zarejestrowałe�. Je�li wrócisz do siebie i podniesiesz słuchawk� Twojego telefonu 
rejestracja wywoła	 zostanie anulowana a dzwonienie b�dzie kierowane znowu do Twojego 
telefonu. 

XX -numer Twojego konta , 
KKKK  -klucz zabezpieczaj�cy Twoje konto, przydzielony przez serwis centrali. 

4.9.9. Zmiana klucza dost	pu (#55-SSSS-NNNN-NNNN). 
Klucz dost�pu mo�e Ci przydzieli� serwis centrali. Je�li przydzielono Ci klucz dost�pu do Twojego telefonu to 
mo�esz korzysta� z usług zwi�zanych z kontem oraz mo�esz blokowa� i odblokowa� telefon aby uniemo�liwi� 
realizacj� płatnych poł�cze	 podczas Twojej nieobecno�ci. Je�li przedzielony Ci klucz nie odpowiada Ci mo�esz 
go zmieni� usług� zmiany klucza. 

                                                           
6 Uwaga: je�li przywołamy uprawnienia na stałe, osoby dzwoni�ce z danego telefonu b�d� robiły to na koszt 

Twojego konta!  
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#55-SSSS-NNNN-NNNN -zmiana klucza dost�pu do Twojego konta 
gdzie: 

 SSSS stary klucz, 
NNNN nowy klucz nale�y powtórzy� dla weryfikacji. 

Zapami�taj swój klucz dost�pu i nie zapisuj go w miejscu dost�pnym dla osób postronnych. Klucz chroni Twój 
telefon i konto przed wykorzystaniem przez osoby niepowołane! Je�li zapomnisz, jaki jest Twój klucz, serwis 
centrali mo�e powoła� go na nowo.  

4.9.10. Blokowanie i odblokowanie telefonu (#20-KKKK i #21-KKKK). 
Je�li nie chcesz aby podczas Twojej nieobecno�ci wykonywano na Twój koszt poł�czenia, mo�esz zablokowa� 
Twój telefon usług�: 
#21-KKKK -zablokowanie telefonu. Po zablokowaniu telefonu jest mo�liwo�� realizacji tylko poł�cze	 

wewn�trznych. Dla realizacji jednego poł�czenia mo�na chwilowo przywoła� swoje konto. 
Opisali�my to w poprzednim rozdziale. 

Po zablokowaniu telefonu mo�na go odblokowa� funkcj�: 
#20-KKKK -usługa ta wymaga tak�e znajomo�ci klucza. 

4.9.11. Poł�czenia konferencyjne (Flash-#41). 
Zestawiania poł�cze	 konferencyjnych dokonuje si� usług� Flash-#41. Ze wzgl�du na sposób zestawiania 
konferencji zaleca si� zapami�tanie tej usługi pod klawiszem szybkiego dost�pu, w telefonie systemowym lub z 
programowan� pami�ci� i nazwanie go ‘konferencj�’.  W aparatach systemowych ‘PANASONIC’ usługa 
konferencja jest zapami�tana pod przyciskiem ‘Conf’. W poni�szym opisie zało�ono, �e usługa Flash-#41 została 
zapami�tana jako ‘konferencja’. Inicjatorem konferencji jest osoba która rozpocz�ła jej zestawianie. Mo�e ona 
przekaza� zestawion� konferencj� innej osobie np.: sekretarka - dyrektorowi. 
Poł�czenia konferencyjne mog� by� tworzone na dwa sposoby: 
• Stała grupa konferencyjna - uczestnicy tworz� grup�, zestawienie konferencji nast�puje po wybraniu 

numeru katalogowego grupy (np. 79). List� uczestników ustala serwis centrali. Inicjator konferencji mo�e 
na bie��co doł�cza� nowych uczestników. Kolejnych uczestników doł�cza si� wybieraj�c ‘konferencj�’ 
(Flash-#41) numer doł�czanego abonenta i po jego zgłoszeniu ponownie ‘ konferencj�’. 

• Tworzenie własnej grupy konferencyjnej Osoba zestawiaj�ca konferencj� - inicjator konferencji wybiera 
numer katalogowy pierwszego rozmówcy. Po uzyskaniu poł�czenia wybiera ‘konferencj�’ (Flash-#41). 
Nast�pnie Flash numer kolejnego abonenta a po jego zgłoszeniu ponownie ‘konferencj�’. Spowoduje to 
doł�czenie nowego uczestnika itd.  

Przekazanie konferencji abonentowi o numerze XX:  Flash-XX → rozmowa z XX → Flash XX. Abonent XX 
staje si� aktualnym kierownikiem konferencji. 

Uwaga: Liczba uczestników konferencji nie mo�e przekracza� 8. 

4.9.12. Budzenie (#28-GG-MM). 
Centrala SLICAN NCT 1248 mo�e skierowa� do Ciebie dzwonienie o zamówionej godzinie. Realizuje to usługa 
„budzenia”: 
#28-GG-MM -centrala kieruje do ciebie dzwonienie jednokrotnie w ci�gu zbli�aj�cej si� doby. Oznaczenia 

GG-MM oznaczaj� cyfry godzin i minut. Mo�na zamówi� dzwonienie natychmiast np. w celu 
sprawdzenia dzwonka telefonu: 

#28-99-99 -dzwo	 natychmiast 
#28∗∗∗∗  -mo�na sprawdzi� czy jest ustawione budzenie. W przypadku odpowiedzi twierdz�cej otrzymasz 

sygnał potwierdzenia a w przypadku przecz�cej sygnał nieosi�galno
ci 
#28#  -mo�na skasowa� zamówione wcze�niej budzenie. 

4.9.13. Budzenie hotelowe (#29-XX-GG-MM). 
Istnieje mo�liwo�� ustawienia budzenia innemu abonentowi7. Realizuje to usługa „budzenia hotelowego”: 
#29-XX-GG-MM  

-centrala skieruje do abonenta XX dzwonienie jednokrotnie w ci�gu zbli�aj�cej si� doby. 
Oznaczenia GG-MM oznaczaj� cyfry godzin i minut.  

                                                           
7 Budzenie mo�esz ustawi� innemu abonentowi tylko wtedy, gdy serwis centrali ustawił Ci uprawnienia sekretarki 

(Zs=4). 
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#29-XX∗∗∗∗  - sprawdzenie, czy dla abonenta XX jest ustawione budzenie. W przypadku odpowiedzi 
twierdz�cej otrzymasz sygnał potwierdzenia a w przypadku przecz�cej sygnał nieosi�galno
ci 

#29-XX#  - anulowanie zamówionego wcze�niej budzenia. 
 

4.9.14. Rejestracja „poł�czenia zło
liwego”(#88- tylko ISDN) . 
Czasami zdarza si�, �e po odebraniu poł�czenia z miasta stwierdzamy, �e jest to po prostu głupi �art. W takich 
przypadkach mo�e nam pomóc rejestracja poł�cze	 zło�liwych. Je�li centrala NCT-1248 jest wyposa�ona w ł�cza 
mi�dzycentralowe ISDN mo�liwe jest (w pewnych warunkach) zarejestrowanie danych o rozmowie z miasta. 
Wystarczy przed odło�eniem słuchawki wybra� Flash-#88. Dane o 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. Nie jest istotne, �e przed wybraniem Flash+#88 rozmówca ju� odło�ył słuchawk�. Dane o rozmowie i 
tak zostan� prawidłowo zarejestrowane. 
 

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

4.9.15. Kasowanie bufora rozmów wydruku natychmiastowego (#960-KKKK-*) 
Usługa kasuje bufor rozmów wydruku natychmiastowego. Usługa nie ma wpływu na stan liczników 

abonenckich, liczników translacji i rozmowy zarejestrowane w taryfikatorze. KKKK jest kluczem dost�pu do 
taryfikatora. 

4.9.16. Poł�czenie z modemem centrali (#989)   
Usługa umo�liwia poł�czenie z modemem. W tym celu na tle sygnału zgłoszenia lub w czasie trwania 

zapowiedzi słownej nale� wybra� usług� #989. Usługa dost�pna wył�cznie w centralach wyposa�onych w modem.  
W trakcie przekazywania poł�czenia osoba po�rednicz�ca usłyszy sygnał usługi a abonent oczekuj�cy sygnał 

wołania. Po poł�czeniu z modemem mo�na otrzyma� nast�puj�ce sygnały: 
• sygnał wołania gdy modem jest wolny, 
• sygnał zaj�to�ci, je�li modem jest zaj�ty, 
• sygnał nieosi�galno�ci, je�eli modem nie jest zainstalowany.  
• wł�czenie usługi #221 - sygnał potwierdzenia usługi 

4.9.17. Nasłuch uszkodzonej linii (#33 - funkcja „niania”)  
Wybranie #33 XX powoduje poł�czenie z abonentem XX, którego linia jest uszkodzona (zwarta) lub posiada 
odło�on� słuchawk� mikrotelfonu. 

4.9.18. Usługa „Prosz	 nie przeszkadza�”. 
Uruchomienie usługi uniemo�liwia poł�czenie z naszym numerem.  Dla wywołania z miasta lub telefonu 

wewn�trznego: 
1) je�li abonent wywoływany posiada abonenta alternatywnego "Alt", wywołania zostan� skierowane do niego 
2) je�li abonent wywoływany nie posiada abonenta alternatywnego usługa "Nie przeszkadza�" nic nie zmienia 
dla wywołania z grupy bez wzgl�du na abonenta alternatywnego powoduje brak dzwonienia oraz 

"przeskoczenie" na nast�pny składnik grupy. 
 

Przy wł�czonej funkcji na telefonie systemowym Panasonic od (wersji 1.1c) pojawia si� napis "NPrzeszk" Po 
podniesieniu słuchawki słyszalny jest przerywany sygnał ci�gły. 
 
Usługa nie wpływa na rozmowy wychodz�ce. Po wł�czeniu usługi jest ona cały czas uaktywniona a� do północy, 
po czym samoczynnie si� wył�cza. 

• wł�czenie usługi #221 - sygnał potwierdzenia usługi 
• wył�czenie usługi #22# - sygnał potwierdzenia 
• sprawdzenie zmiana #22* - wł�czona -sygnał usługi - wył�czona - sygnał nieosi�galno�ci 
 

4.9.19. Usługa FLASH na linii miejskiej (#85). 
Usługa #85 umo�liwia wykonania FLASH’a na translacji miejskiej przez abonenta posiadaj�cego wł�czony 
znacznik tranzytu. Celem tej funkcji jest umo�liwienie korzystania z usług dodatkowych centrali miejskiej. 
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4.9.20. Wybieranie za pomoc� numerów skróconych (#0X) 
Usługa umo�liwia wybieranie  numerów abonentów miejskich za pomoc� skrótów #01..#09 

wybieranych z klawiatury telefonu. Dzi�ki usłudze u�ytkownicy maj� mo�liwo�� szybkiego wybierania cz�sto 
u�ywanych numerów bez konieczno�ci ich zapami�tywania, np.: numeru innego oddziału firmy czy numeru 
dost�powego dla poł�cze	 „wdzwanianych” operatora mi�dzystrefowego celem obni�enia kosztów poł�cze	 
rozmów mi�dzynarodowych lub do sieci komórkowych. W tym przypadku przed wybraniem docelowego numeru 
abonenta nale�y odczeka� na sygnał zgłoszenia numeru dost�powego (bramki) operatora. 

Serwis mo�e zaprogramowa� w konfiguracji centrali maksymalnie 9 numerów skróconych o długo�ci do 16 
cyfr. 

 
 

4.10. Ustawienie trybu pracy centrali (#87-KKKK-*T) 
Centrala „SLICAN-NCT 1248” ma mo�liwo�� pracy w dwóch trybach: DZIE� i NOC. Pozwala to na 

konfiguracj� ruchu telefonicznego w zale�no�ci od pory doby. Od trybu pracy centrali zale�� równie� uprawnienia 
abonentów do realizacji ruchu wychodz�cego. Tryb pracy centrali zazwyczaj zmieniany jest automatycznie na 
podstawie zaprogramowanego przez serwis tygodniowego kalendarza godzin pracy nocnej. W przypadku gdy 
firma w której pracuje centrala czasami pracuje inaczej ni� wynika to z tego kalendarza np. sobota robocza itp. 
Potrzebne jest r�czne ustawienie odpowiedniego trybu. Zapewnia to usługa: 

#87-KKKK-*T -zmiana trybu pracy centrali 
gdzie:  T=1 -zmie	 na tryb DZIE�, T=2 -zmie	 na tryb NOC 
   KKKK -klucz dost�pu do zmiany trybu pracy (ustalony przez serwis) 

R�czne ustawienie trybu pracy centrali obowi�zuje do najbli�szej zmiany trybu pracy zapisanej w kalendarzu. 
 

4.11. Obsługa modułów zapowiedzi DISA (nr #971 KKKK*) 
Odsłuchu i nagrywania zapowiedzi słownych dokonuje si� usług� #971-KKKK-*, gdzie KKKK -klucz dost�pu do 
taryfikatora (ustalony przez serwis). W czasie korzystania z usługi wy�wietlacz centralowy ma nast�puj�c� posta�: 

Disa1: Czas:02s, Stan:Wolna 
Disa2: Czas:04s, Stan:Wolna 

gdzie: 
Disa1 -  wiersz statusu 1-go modułu zapowiedzi słownej 
Disa2 -  wiersz statusu 2-go modułu zapowiedzi słownej 
Czas: 02s - czas trwania zapowiedzi 
Stan:SSSS - stan zapowiedzi: 
 

Brak -Moduł DISA nie jest obsadzony  
Wolna -Moduł DISA nie jest w tej chwili u�ywany; pole „Czas:” wskazuje długo�� komunikatu 

w[s]. 
Zaj�ta -Moduł DISA jest w tej chwili odsłuchiwany. 
# Nagraj # -Moduł gotowy do zapisu. Naci�niecie ‘#’ rozpoczyna zapis komunikatu. 
Nagrywanie! -Moduł nagrywa. Pole „Czas:” wskazuje czas pozostaj�cy do ko	ca nagrania. ‘#’ ko	czy  

nagrywanie komunikatu. 
Testuje -Po nagraniu zapowiedzi centrala sprawdza poprawno�� poprawno�� zapisu komunikatu. 

4.11.1. Odsłuch zapowiedzi słownej 
Je�eli zapowied
 jest „Wolna” aby odsłucha� pierwsz� zapowied
 wybierz „11” lub „12” aby odsłucha� drug�.  

W trakcie słuchania zapowiedzi na wy�wietlaczu pojawi si� napis „Zaj�ta ...”. 

4.11.2. Nagranie własnej zapowiedzi słownej 
Gdy zapowied
, któr� chcesz nagra� jest „Wolna” wybierz z klawiatury „21” je�li chcesz zapisa� pierwsz� 

zapowied
 lub „22” gdy drug�. Na wy�wietlaczu centralowym pojawi si� komunikat „#Nagraj#”. Nast�pnie 
potwierd
 wci�ni�ciem klawisza ‘#’ pocz�tek nagrywania zapowiedzi. Ponowne wci�ni�cie klawisza ‘#’ ko	czy 
nagrywanie. Maksymalny czas nagrania wynosi 18 sekund. W przypadku przekroczenia tego czasu centrala 
automatycznie zako	czy nagrywanie. W trakcie nagrywania zapowiedzi na wy�wietlaczu pojawia si� napis 
„Nagrywanie!” a w pole „Czas:” wy�wietla czas pozostaj�cy do ko	ca nagrania. 
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4.12. Prezentacja numeru abonenta wywołuj�cego na liniach 
analogowych– CLIP 

Centrala NCT doł�czona do linii miejskiej ISDN zapewnia prezentacj� numeru abonenta wywołuj�cego – 
CLIP (Calling Line Indentyfication Presentation) na wewn�trznych telefonach analogowych wyposa�onych w tak� 
funkcj�  w standardzie z modulacj� FSK (Frequency Shift Key).  

Na telefonach prezentowany jest numer telefonu abonenta wywołuj�cego oraz komentarz, gdy abonentem 
wywołuj�cym jest abonent wewn�trzny centrali i gdy telefon posiada wy�wietlacz umo�liwiaj�cy  wy�wietlanie 
komentarzy w postaci liter. 

Aby umo�liwi� prawidłowe oddzwanianie nale�y zapozna� si� z instrukcj� telefonu z CLIP i prawidło go 
zaprogramowa�. W ustawieniach zaleca si� wpisanie cyfry wyj�cia „na miasto” – 0, gdy abonent nie posiada 
bezpo�redniego wyj�cia na miasto –tzw. gor�cej linii. 

Celem sprawdzenia działania prezentacji nale�y wybra� na telefonie sekwencj� cyfr (programowanie budzika) 
#289999. Po odło�eniu słuchawki natychmiast nast�pi oddzwonienie z prezentacja numeru własnego i 
komentarzem „budzik”. 

Zegar telefonu z prezentacj� CLIP jest synchronizowany z czasem centrali w momencie nadej�cia rozmowy 
przychodz�cej.  
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5. Taryfikator centrali 
Taryfikator jest programem – usług� w centrali, który pozwala na wykonanie raportu z rozmów wychodz�cych 

„na miasto” oraz zmian� pewnych parametrów centrali. 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 nale�y wybra�: 

 #982-KKKK-∗∗∗∗,  
gdzie: 
• #982 funkcja wej�cia do taryfikatora,  

• KKKK  -klucz dost�pu nadawany przez serwis lub osob� odpowiedzialn� za programowanie centrali, 
przy ustawieniach fabrycznych klucz nie istnieje 

„∗”  -„gwiazdka” na klawiaturze telefonu 

Oznak� tego, �e nast�piło poł�czenie z taryfikatorem centrali jest pojawienie si� na wy�wietlaczu centrali w górnej 
linii napisu:  „TARYFIKATOR” w dolnej za� pierwszej opcji menu taryfikatora. W menu taryfikatora mamy do 
wyboru arkusze, które chcemy ogl�da�. Poprzez menu dost�pne s� arkusze: 
Liczniki abonentów, Liczniki translacji oraz parametry taryfikatora 
Ka�dy z arkuszy jest podobny do arkusza kalkulacyjnego. Wiersze arkuszy liczników posortowane s� według 
numerów fizycznych, natomiast wiersze arkusza rozmów ponumerowane s� liczb� porz�dkow�. Ka�dy wiersz 
dotyczy jednego abonenta, translacji lub rozmowy. W kolumnach arkusza znajduj� si� pola arkusza. Struktura 
wszystkich wierszy w arkuszu jest jednakowa. 
 

5.1.1. Znaczenie klawiszy telefonu w czasie przegl�du taryfikatora 
Znaczenie przycisków telefonu podczas przegl�dania menu taryfikatora: 

 
1 

↑↑↑↑ 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

↓↓↓↓ 
8 

 
9 

Enter 
* 

Esc 
0 

Druk 
# 

 
Telefon Komputer Działanie 
2 , 8 ↑↑↑↑ , ↓↓↓↓ Przewijanie nast�pnej i poprzedniej opcji menu 
* Enter wej�cie do wybranej opcji menu, 
0 Esc Wyj�cie do menu wy�szego poziomu 
# F1 Druk –powoduje wydruk arkusza na drukarce 

 
Po wybraniu w menu taryfikatora liczników odpowiedniego arkusza masz mo�liwo�� jego przegl�dania . 
 
Przykładowy wygl�d arkusza na wy�wietlaczu LCD : 

LiczAb NrKat Komentarz OpłataZł  
21 21_ ____________ 0000.00 > 

 
Przy przegl�dzie arkusza na wy�wietlaczu LCD widoczny jest wycinek tego arkusza. Znak „>” z prawej strony lub 
„<” z lewej pokazuj� kierunek przewijania pozostałych pól wiersza. Pierwsze pole w wierszu nie jest przewijane. 
Dzi�ki temu zawsze wida� numer fizyczny lub liczb� porz�dkow� wiersza edytowanego arkusza. Pierwsze pole 
jest opisane nazw� arkusza („LiczAb”). Nast�pne tytuły s� ju� nazwami poszczególnych pól („NrKat”, 
„Komentarz”, „OpłataZł”  itp.) 
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Znaczenie przycisków telefonu i komputera podczas nawigacji w arkuszach 

W trybie nawigacji poruszamy si� po arkuszu w celu jego przegl�dni�cia, wyboru pola do edycji. 
 
1 

↑↑↑↑ 
2 

 
3 

←←←← 
4 

 
5 

→→→→ 
6 

 
7 

↓↓↓↓ 
8 

 
9 

Enter 
* 

Esc 
0 

Druk 
# 

 
Telefon Komputer Działanie 
2 i 8 ↑↑↑↑ i ↓↓↓↓ Przewijanie wierszy 
4 i 6 ←←←← i →→→→ Przewijanie kolumn 
∗∗∗∗ Enter Edytuj wskazane pole (do trybu wprowadzania) 
0 Esc Wyj�cie z edycji arkusza 
#### F1 Zale�nie od miejsca, w którym jeste�my: 

   - Na wy�wietlaczu wida� nazw� arkusza - wydruk arkusza  
     na drukarce 
   - Na wy�wietlaczu wida� pola arkusza (weszli�my do             
.    �rodka arkusza) – rezygnacja z zapisu wiersza 

 
Znaczenie przycisków telefonu i komputera podczas wprowadzania warto�ci pola (wcze�niej wybranego do 

edycji): 
 
1 

↑↑↑↑ 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

↓↓↓↓ 
8 

 
9 

Enter 
* 

 
0 

Symbol 
# 

 
Telefon Komputer Działanie 
0,1..9 0,1..9 

a..z,A..Z 
Wprowadzanie warto�ci do pola (telefonem mo�na 
wprowadza� tylko warto�ci liczbowe) 

∗∗∗∗ Enter Wprowad
. Koniec wprowadzania. (powrót do trybu 
nawigacji) 

#### F1 Symbol –menu dodatkowych symboli u�ywanych w 
warto�ciach pola np.: 
, „_” znak pusty 

 
Tryb wprowadzania rozpoznajemy poprzez pojawienie si� du�ego kursora na pocz�tku edytowanego pola. 
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5.2. Menu taryfikatora 
Po poł�czeniu si� z taryfikatorem (po wpisaniu #982-KKKK-*) na wy�wietlaczu centrali pojawi si� menu 

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

TARYFIKATOR 
1. Liczniki abonenckie 
2. Liczniki translacji 
3. Parametry taryfikatora 

5.2.1. Arkusz Liczniki abonenenckie (Arkusz LiczAb) 
LiczAb NrKat Komentarz OpłataZł Kasuj McDzGgMm LimitZł Budzik 
21 21_ Abonent_21__ 0000.00 0 00.00 00:00 9999 99:99 

gdzie: 

LiczAb   -identyfikator arkusza, 21 - numer fizyczny abonenta, któremu przypisano te dane 
NrKat   -numer katalogowy abonenta (pole informacyjne nieedytowalne), 
Komentarz -komentarz, opis abonenta zapisany przez serwis centrali (pole nieedytowalne), 
OpłataZł  -informacja o opłacie w złotówkach (pole nieedytowalne), która została naliczona od ostatniego 

skasowania licznika abonenckiego od daty i czasu McDzGgMm, warto�� 9999,99   oznacza, �e 
maksymalna kwota rejestrowana przez licznik (9999,99) została przekroczona  i jest wy�sza ni� 
wskazywana przez licznik, 

Kasuj   -znacznik kasowania licznika abonenckiego. Je�li ustawisz ten znacznik na 1 to po przewini�ciu 
linii arkusza (klawiszami 2,8) opłata zostanie skasowana a data i czas skasowania zostanie 
zapami�tana w polu McDzGgMm  

McDzGgMm  -Data i czas ostatniego skasowania licznika znacznikiem Kasuj 
LimitZł   -Limit opłaty abonenta w złotówkach (warto�� 9900 lub wy�sza wył�cza limitowanie opłaty). Od 

momentu skasowania licznika opłata za poł�czenia mo�e najwy�ej osi�gn�� warto�� limitu. Je�li 
opłata przekroczy limit abonent zostanie pozbawiony mo�liwo�ci wyj�cia „na miasto”  

Budzik  -Czas budzenia abonenta jaki został zamówiony usług� (#28) (warto�� 99:99 oznacza brak 
budzenia). Poprzez wpisanie godzin i minut w to pole mo�esz ustawi� abonentowi budzenie. 

5.2.2. Arkusz Liczniki translacji (arkusz LiczTrans) 
LiczTrans NrKat Komentarz LiczBMc RozmPrzyBMc LiczPMc RozmPrzyPMc 
01 101 Translacja__ 00120 00000 00000 00000 

gdzie: 

LiczTrans  -identyfikator arkusza, 01 - numer fizyczny translacji miejskiej, 
NrKat      -numer katalogowy translacji, 
Komentarz -komentarz do translacji, 
LiczBMc  -stan licznika impulsów zaliczonych na tej translacji w bie��cym miesi�cu, 
LiczPMc -stan licznika impulsów zaliczonych na tej translacji w poprzednim miesi�cu, 
RozmPrzyBMc -liczba rozmów przychodz�cych na tej translacji w bie��cym miesi�cu, 
RozmPrzyPMc  -liczba rozmów przychodz�cych na tej translacji w poprzednim miesi�cu. 
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5.2.3. Arkusz parametrów taryfikatora (arkusz ParTar) 
ParTar CenaN1 CenaN2 Vat% TelAlarm 
01 0.19 0.18 22 21 

gdzie: 

ParTar         -Identyfikator arkusza, 
CenaN1      -Cena netto za impuls pierwszego operatora centrali nadrz�dnej (wyj�cie przez „0”), 
CenaN2     -Cena netto za impuls drugiego operatora centrali nadrz�dnej (wyj�cie przez „8”), 
Vat%         -Stawka  VAT, 
TelAlarm  -Numer fizyczny telefonu (21-68) na który zostanie skierowane wywołanie alarmu przy ka�dym 

wpisie do bufora, je�li zapełnienie bufora rejestratora przekracza 90%. Wpisanie 00 spowoduje 
�e centrala nie b�dzie powiadamia� o przepełnieniu bufora taryfikatora. 

 

5.3. Wydruk natychmiastowy 
Je�eli w bazie danych centrali jeden lub wi�cej abonentów zostanie oznaczony przez serwis centrali do 

wydruku natychmiastowego (tzw. abonent publiczny), to po rozmowie przeprowadzonej przez takiego abonenta 
centrala przeka�e natychmiast informacj� o przeprowadzonej rozmowie, i tak: 
• je�li wybrany jest wydruk na drukark� i drukarka jest doł�czona do centrali oraz znajduje si� w stanie on-line  

informacja o rozmowie (paragon) zostanie natychmiast wydrukowana. Je�eli drukarka jest wył�czona 
informacja o rozmowie zostanie zapami�tana w buforze wydruku natychmiastowego centrali. Paragon 
zostanie wydrukowany po doł�czeniu drukarki do centrali. Pojemno�� bufora wydruku natychmiastowego 
wynosi 50 rozmów. Je�li ilo�� zarejestrowanych rozmów przekroczy pojemno�� bufora to po wł�czeniu 
drukarki zostanie wydrukowane  ostatnie 50 rozmów.  Zawarto�� bufora mo�na skasowa� usług� #960-
KKKK-* (kasuj bufor wydruku natychmiastowego). 

• je�li wybrany został wydruk na ekran, po ka�dej przeprowadzonej rozmowie centrala wy�wietla ekran sum 
wydruku natychmiastowego postaci: 

 
Ab21_ Nr1234567890_____ Czas01:15    3,22zł  
Suma(003) od1999.08.10 15:22        14,05zł  

gdzie: 
Ab21 -numer katalogowy abonenta, który przeprowadził ostatni� zarejestrowan� rozmow�,  
Nr1234567890_____ -numer z którym zrealizowano poł�czenie, 
Czas01:15 -czas trwania poł�czenia, 
3,22zł -opłata za poł�czenie, 
Suma(003) -liczba rozmów zarejestrowanych od czasu ostatniego kasowania bufora wydruku 

natychmiastowego, 
od1999.08.10 15:22 -data i czas ostatniego kasowania bufora wydruku natychmiastowego,  
14,05zł -suma opłat za poł�czenia zarejestrowane w buforze. 
 

Ekran jest wy�wietlany przez 3 minuty od chwili zako	czenia ostatniej rejestrowanej rozmowy. Ekran ten 
wy�wietlany jest równie� przez 30 sekund po skasowaniu bufora rozmów wydruku natychmiastowego usług� 
#960-KKKK-* (kasuj bufor wydruku natychmiastowego). 
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6. Współpraca z komputerem System Rozlicze� 

6.1. Wst�p 
Program „System Rozlicze	” słu�y do rozliczania rozmów wychodz�cych i sporz�dzania raportów rozmów 
przychodz�cych zapami�tanych w centrali. Jego uruchomienie nast�puje po wybraniu z menu Start pozycji 
„System Rozlicze	”. Program zgłasza si� okienkiem, w którym nale�y poda� klucz dost�pu do taryfikatora 
centrali. Klucz dost�pu nadaje serwis centrali.  

 
Klucz dost�pu jest zwykle czterocyfrow� liczb�, po jej wpisaniu w okienku pojawi� si� zamiast cyfr gwiazdki. 
Je�li nie znasz klucza dost�pu, informacji o nim udzieli Ci serwis centrali. Wpisz klucz dost�pu i naci�nij przycisk 
„O.K.”. Je�li zaznaczysz opcj� „Zapami�taj klucz” przy nast�pnym uruchomieniu programu cyfry wła�nie 
wprowadzone b�d� zapami�tane i b�dziesz mógł (mogła) od razu nacisn�� „O.K.” (bez wprowadzania klucza) aby 
wej�� do programu. Klucz dost�pu zabezpiecza central� przed odczytaniem danych taryfikacyjnych przez 
niepowołane osoby. Nie pokazuj go nikomu. Je�li klucz został zapami�tany (opcj� „Zapami�taj klucz”) upewnij 
si�, �e z Twojego komputera nie korzystaj� osoby, które nie maj� prawa do taryfikowania rozmów z centrali.  
 
Do poszczególnych opcji programu mo�emy uzyska� dost�p przez menu główne programu:  

 
oraz przez pasek narz�dziowy: 

 
Niektóre opcje dost�pne s� zarówno przez menu jak i przez pasek narz�dziowy.  
Ikony paska narz�dziowego: 
 
 
 
 

 

                                              

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Parametry 
raportu 

2. Lista numerów 
wewn�trznych 6. Import rozmów 

z centrali 

7. Podaj klucz 
dost�pu 

8. Konfiguracja 
transmisji 

9. Wyj�cie z 
programu 

3. Zbiór 
kierunków 
zewn�trznych 

4. Lista firm 

5. Lista 
translacji 
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Tabela 1 - Ikony paska narz	dziowego 

Nr 
ikony 

Opis Odpowiednik w menu 
głównym 

Znaczenie 

1. Parametry raportu Raport �    Parametry 
raportu 

Wej�cie do okna umo�liwiaj�cego 
ustawienie parametrów raportu z rozmów, 
który ma zosta� wygenerowany 

2. Lista numerów 
wewn�trznych 

Listy �     Numery 
wewn�trzne 

Przej�cie do menu umo�liwiaj�cego 
skonfigurowanie listy numerów 
wewn�trznych  

3.  Zbiór kierunków 
zewn�trznych 

Listy �      Zbiór numerów 
zewn�trznych 

Przej�cie do menu umo�liwiaj�cego 
skonfigurowanie Zbioru numerów 
zewn�trznych 

4. Lista firm Listy �      Firmy Przej�cie do menu umo�liwiaj�cego 
skonfigurowanie listy firm 

5. Lista translacji Listy �     Translacje Przej�cie do menu umo�liwiaj�cego 
skonfigurowanie listy translacji 

6. Import rozmów z 
centrali 

Centrala �    Import z 
centrali 

Poł�czenie z central� i pobranie danych o 
rozmowach  

7.  Podaj klucz 
dost�pu 

Centrala � Podaj klucz 
dost�pu 

Zmiana klucza dost�pu 

8.  Konfiguracja 
transmisji 

Centrala � Konfiguracja 
transmisji 

Ustawienie parametrów transmisji z 
centrali  

9.  Wyj�cie Raport �    Wyj�cie Zako	czenie pracy z programem 
 

6.2. Praca z programem 
W  niniejszym rozdziale zakłada si�, �e program „System rozlicze	”  został prawidłowo zainstalowany, a Twój komputer poł�czony z central� 
Slican NCT-1248.  

6.2.1. Import danych z centrali 
Z reguły podstawow� czynno�ci� podczas pracy z programem „System Rozlicze	” b�dzie wykonanie raportu z 
rozmów zarejestrowanych w centrali. Aby tego dokona�, najpierw dane o rozmowach zapami�tane w centrali 
musz� znale
� si� w Twoim komputerze. Pobrania danych z centrali dokonuje na dwa sposoby: 
• Na pasku narz�dziowym kliknij ikon�  „Import rozmów z centrali” 

 
 

 
 
• Wybierz z menu  „Centrala” opcj� „Import z centrali” lub wci�nij przycisk F8 na klawiaturze komputera. 

 
Na ekranie powinno pojawi� si� okienko informuj�ce o procesie pobierania danych  z centrali. Po zako	czeniu 
transmisji mo�esz przyst�pi� do tworzenia raportu.  
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6.2.2. Raport z rozmów 
Po  zaimportowaniu danych z centrali i pobraniu z centrali list  (patrz rozdział o konfiguracji) mo�na przyst�pi� do 
wykonania raportu z rozmów zarejestrowanych w centrali. (Je�li przed wykonaniem raportu nie �ci�gniesz 
nowych danych z centrali, w raporcie uwzgl�dnione zostan� tylko te rozmowy, które zostały zaimportowane do 
Twojego komputera podczas poprzednich sesji z programem). 
Rozpocz�cia generowania raportu dokonuje si� na dwa sposoby: 
• Kliknij ikon� „Parametry raportu”: 

 

 

 
lub 

• Wybierz z menu „Raport” opcj� „Parametry raportu” lub naci�nij przycisk F3 na klawiaturze komputera 

 
 
Po wykonaniu jednej z powy�szych czynno�ci, na ekranie komputera pojawi si� okno z parametrami raportu. 

Rozmowy wychodz�ce 

 
W oknie tym mo�esz okre�li� jakie rozmowy zarejestrowane w centrali (i pobrane do komputera) maj� by� 
uwzgl�dnione w raporcie. Poszczególne pola w oknie parametrów maj� nast�puj�ce znaczenie: 

1. „Od daty” – data pocz�tkowa rozmów, jakie maj� by� uwzgl�dnione w raporcie. Dat� mo�esz 
wprowadzi� r�cznie (wpisuj�c j� w białe pole edycyjne w formacie ROK.MIESI�C.DZIE�).  

2. „Do daty” – analogicznie jak wy�ej, tym razem okre�lamy dat� ko	cow� rozmów w raporcie 
3. Ikona z ksi��ycem pozwala na wybór kolejnego miesi�ca, w którym miały miejsce rozmowy. 
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4. „godz” – oba pola „godz:” słu�� do okre�lania zakresu czasu (godziny i minuty) jaki ma by� wzi�ty pod 
uwag� w raporcie w ramach wybranych dat. 

5. Ikona zegara  - klikni�cie umo�liwia ustawienie bie��cego czasu ko	cowego.  
6. „Cena1” i „Cena2” - parametry okre�laj�ce cen� jednego impulsu, w zale�no�ci od ustawie	 

serwisowych, rozmowy wychodz�ce przez dan� lini� miejsk� mog� by� taryfikowane z uwzgl�dnieniem 
CenyA lub CenyB, obie ceny to warto�ci NETTO. 

7. „VAT” -  procent VAT 
8. ‘Typ raportu’ –  

• „Rozmowy wychodz�ce” - 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,   
9. ‘Abonenci’ - okre�la kogo tworzony raport b�dzie dotyczył : 

• „Wszyscy” - raport b�dzie uwzgl�dniał wszystkich abonentów, 
• „Numer” - generacja raportu z rozmów przeprowadzonych tylko z danego numeru 

wewn�trznego. Numer ten nale�y albo wpisa� w pole edycyjne obok , albo wybra� z listy, 
która pojawi si� po klikni�ciu ikony  po prawej stronie pola edycyjnego. W drugim 
przypadku, nale�y najpierw pobra� z centrali numery wewn�trzne wraz z ich komentarzami 
(menu „Listy�Numery wewn�trzne”, patrz rozdział Konfiguracja programu) 

• „Firma” – ten parametr u�ywany jest w innych modelach central.  
10. ‘Kierunki’ -   

• „Wszystkie” - do raportu wpisane zostan� rozmowy na wszystkie kierunki (numery 
abonentów zewn�trznych) 

• „Jeden” - na dany numer, w polu edycyjnym po prawej stronie nale�y wpisa� numer 
abonenta w sieci miejskiej, rozmowy z którym maj� by� umieszczone w raporcie. Je�li 
program znajdzie w swojej bazie danych rozmowy z abonentami o numerach 
rozpoczynaj�cych si� od cyfr z pola edycyjnego, umie�ci te rozmowy w raporcie. 
Przykładowo, je�li szukamy rozmów z  abonentami sieci miejskiej o numerach 
zaczynaj�cych si� od cyfr 789, wpisujemy te cyfry do pola edycyjnego. Program odnajdzie 
rozmowy z abonentami o numerach (przykładowo) : 7894561, 7895642, 78955621, 
7890056 itd.  

•  „Ze zbioru”  - na kierunki, które zostały zapisane w li�cie w opcji „Listy�Zbiór numerów 
zewn�trznych”. Po wybraniu opcji „Zbiór numerów zewn�trznych” z opcji „Listy” mo�liwe 
b�dzie wprowadzenie numerów abonentów miejskich, z którymi rozmowy maj� by� 
uwzgl�dniane po zaznaczeniu pola „Ze zbioru”. 

• „Poza zbiorem” – w raporcie wzi�te b�d� pod uwag� rozmowy z abonentami, których 
numery telefonów NIE ZOSTAŁY umieszczone w li�cie (patrz „Listy�Zbiór numerów 
zewn�trznych”).  

11. ‘Translacje’ - okre�la parametry translacji (linii miejskiej) na jakiej odbyły si� rozmowy; 
• „Wszystkie” – rozmowy przeprowadzone przez dowoln� lini� zewn�trzn� (dowoln� 

translacj�) 
• „Miejskie 1” – tylko rozmowy przeprowadzone przez linie oznaczone przez serwis centrali 

jako „miejskie” 
• „Miejskie 2” – tylko rozmowy przeprowadzone przez linie oznaczone przez serwis centrali 

jako „resortowe” 
•  „z Nr fizycznego” – tylko rozmowy przeprowadzone przez translacj� (lini� miejsk�) o 

wybranym numerze fizycznym (nale�y wpisa� w polu edycyjnym ��dany numer fizyczny 
translacji miejskiej, lub wybra� translacj� z listy – ikona obok, w tym przypadku nale�y 
najpierw �ci�gn�� parametry translacji z centrali – patrz rozdział „Konfiguracja programu”). 

12. „Sortowanie” - okre�la według jakiego kryterium rozmowy maj� by� posortowane w raporcie 
• „wg Abonentów” – raport b�dzie przedstawiał rozmowy posortowane według abonentów 

inicjuj�cych rozmowy,  
• „Chronologicznie” – raport b�dzie przedstawiał rozmowy posortowane według czasu 

zako	czenia rozmowy (od najwcze�niejszej do ostatniej) 
• „wg Translacji” – rozmowy w raporcie zostan� posortowane według numerów fizycznych 

translacji miejskich (linii miejskich).  
• „Firm” – rozmowy b�d� posortowane według firm, 

13. „Inne” – okre�lenie innych parametrów raportu 
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• „Powy�ej kwoty” – w raporcie tylko rozmowy, których koszt przekroczył podan� kwot� 
netto 

• „Pora Dnia” - rozmowy dokonane w okre�lonej porze dnia, 
• „Brak numeru” -  w raporcie zostan� zamaskowanie trzy ostatnie cyfry numerów, na które 

odbyły si� rozmowy,  
• „Dłu�sze ni�” - rozmowy, których czas trwania przekroczył podan� warto�� w sekundach 
• „Przekazane”  - rozmowy, które były ł�czone przez sekretark� 
• „Bez przekazywanych” – do raportu nie b�d� wł�czone rozmowy przekazywane przez 

sekretark�,  
W dolnej cz��ci okna z parametrami raportu znajduje si� informacja o bie��cym pliku z danymi o rozmowach - 
liczba zarejestrowanych rozmów i okres w jakim te rozmowy si� odbyły.  
Przycisk „Domy�lnie” ustawia wszystkie parametry raportu na warto�ci domy�lne. W szczególno�ci czas i data 
pocz�tkowa równe s� odpowiednio czasowi i dacie pierwszej rozmowy, która jest obecnie w bazie programu, a 
czas i data ko	cowa – analogicznie dla ostatniej rozmowy w bazie (Czyli w raporcie znajd� si� wszystkie 
rozmowy z bazy danych).  
Po ustaleniu parametrów raportu nale�y klikn�� przycisk „Ok.”, zostanie utworzony raport z  rozmów. (Przykład 
poni�ej). 
 

 
 

Aby wydrukowa� raport nale�y klikn�� ikon� drukarki w lewym górnym rogu okna. Pojawi si� okno podgl�du 
wydruku, po czym mo�na wysła� raport na drukark� (ikona drukuj). 
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Rozmowy przychodz�ce 

 
1. „Od daty” – data pocz�tkowa rozmów, jakie maj� by� uwzgl�dnione w raporcie. Dat� mo�esz 

wprowadzi� r�cznie (wpisuj�c j� w białe pole edycyjne w formacie ROK.MIESI�C.DZIE�).  
2. „Do daty” – analogicznie jak wy�ej, tym razem okre�lamy dat� ko	cow� rozmów w raporcie 
3. Ikona z ksi��ycem pozwala na wybór kolejnego miesi�ca, w którym miały miejsce rozmowy. 
4. „godz” – oba pola „godz:” słu�� do okre�lania zakresu czasu (godziny i minuty) jaki ma by� wzi�ty pod 

uwag� w raporcie w ramach wybranych dat. 
5. ‘Typ rozmów’ –  

• „Wszystkie” - w raporcie wyszczególnione zostan� wszystkie rozmowy wraz ze 
szczegółowymi danymi (numer abonenta wzywaj�cego i wzywanego, kto odebrał, czas 
rozmowy itp.) 

• „Odebrane” - w raporcie uwzgl�dnione b�d� tylko rozmowy odebrane, 
• „Nieodebrane” - w raporcie uwzgl�dnione b�d� tylko rozmowy nieodebrane, 
• „Zło�liwe” - do raportu zostan� wł�czone tylko rozmowy zarejestrowane jako zło�liwe,   

6. ‘Odbieraj�cy’ - okre�la których abonentów wewn�trznych ma obejmowa� raport: 
• „Wszyscy” - raport b�dzie uwzgl�dniał wszystkich abonentów, którzy odebrali rozmow�, 
• „Numer” - generacja raportu rozmów odebranych z danego numeru wewn�trznego. Numer 

ten nale�y albo wpisa� w pole edycyjne obok, albo wybra� z listy, która pojawi si� po 
klikni�ciu ikony  po prawej stronie pola edycyjnego. W drugim przypadku, nale�y najpierw 
pobra� z centrali numery wewn�trzne wraz z ich komentarzami (menu „Listy�Numery 
wewn�trzne”, patrz rozdział Konfiguracja programu) 

• „Firma” – ten parametr u�ywany jest w innych modelach central.  
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‘Inicjatorzy’ -   
• „Wszystkie” - raport b�dzie uwzgl�dniał rozmowy przychodz�ce z dowolnego numeru 

miejskiego.  
•  „Jeden” - raport b�dzie uwzgl�dniał rozmowy przychodz�ce z numeru miejskiego 

wpisanego w polu edycyjnym. Je�li program znajdzie w swojej bazie danych rozmowy 
przychodz�ce z tego numeru , umie�ci je w raporcie. 

7.  ‘Wybrano’ -   
• „Wszystkie” - raport b�dzie uwzgl�dniał rozmowy przychodz�ce na wszystkie numery 

miejskie centrali.  
•  „Jeden” - raport b�dzie uwzgl�dniał rozmowy przychodz�ce na numer miejski centrali 

wpisany w polu edycyjnym. Je�li program znajdzie w swojej bazie danych rozmowy 
przychodz�ce na ten numer , umie�ci je w raporcie. 

8. „Inne” – okre�lenie innych parametrów raportu 
•  „Pora Dnia” - rozmowy dokonane w okre�lonej porze dnia, 
•  „Dłu�sze ni�” - rozmowy, których czas trwania przekroczył podan� warto�� w sekundach 

6.3. Konfiguracja programu 
Przed przyst�pieniem do pracy z programem nale�y go prawidłowo skonfigurowa�.  

6.3.1. Konfiguracja transmisji 
Aby skonfigurowa� transmisj�, nale�y klikn�� ikon� „Konfiguracja transmisji” lub wybra� opcj�  

 
 

 
 

 

6.3.2. Stanowisko główne i dodatkowe 
Bardzo istotnym parametrem jest tak zwany rodzaj stanowiska. Okre�la ono, czy zapełnienie bufora rozmów w 
centrali (patrz wy�wietlacz centralowy – zapełnienie w procentach) b�dzie zerowane podczas transmisji do 
komputera, czy te� nie. W menu „Centrala” znajduje si� opcja „Stanowisko główne”. Je�li opcja ta jest 
zaznaczona, podczas �ci�gania danych o rozmowach, zapełnienie bufora rozmów w centrali b�dzie si� zmniejszało 
(a� do zero % po zako	czeniu transmisji). Je�li natomiast opcja „Stanowisko główne” nie b�dzie zaznaczona, 
zapełnienie nie b�dzie zmieniane. W obu przypadkach rozmowy raz �ci�gni�te do komputera nie b�d� ju� 
�ci�gane po raz drugi. 
UWAGA: je�li bufor rozmów w centrali przepełnia si� (dzwoni telefon alarmowy), nale�y �ci�gn�� dane o 
rozmowach przy wł�czonej opcji „Stanowisko główne” 
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6.3.3. Lista „Numery wewn	trzne” 
W parametrach raportu mo�na wybra� sobie pojedynczego abonenta, którego rozmowy chcemy umie�ci� w 
raporcie. Mo�na to zrobi� za pomoc� listy (patrz opis parametrów raportu). Najpierw jednak nale�y pobra� z 
centrali numery wewn�trzne. Wybierz z menu „Listy” opcj� „Numery wewn�trzne” lub kliknij ikon� „Listy” i 
wybierz „Numery wewn�trzne”. Pojawi si� okienko jak  poni�ej. 
 

 
Kliknij „Pobierz z centrali”. Program pobierze dane o numerach katalogowych z centrali.  

6.3.4. Lista „Zbiór numerów” 
W raporcie mo�na uwzgl�dni� tylko rozmowy na numery kierunkowe, które s� na pewnej li�cie (lub wszystkie 
rozmowy na numery spoza tej listy) – patrz opis parametrów raportu.  
Aby wpisa� ��dane numery do zbioru, wybierz z menu „Listy” opcj� „Zbiór numerów” lub kliknij na ikonie 
„Listy” i wybierz opcj� „Zbiór numerów”.  
 

 
Aby doda� nowy numer, wci�nij „Insert”. Aby usun�� numer, kliknij  „Usu	 lini� danych”. Numery wpisane na 
list� s� uporz�dkowane prefiksowo. Oznacza to,  �e do zbioru zostan� zaliczone wszystkie numery rozpoczynaj�ce 
si� od cyfr numeru wprowadzonego na list�. W szczególno�ci wpisanie prefiksu pustego ‘________________’ 
spowoduje zaliczenie do zbioru wszystkich numerów.  

6.3.5. Lista „Translacje” 
W raporcie mo�na uwzgl�dni� tylko te rozmowy, które poł�czone zostały przez konkretn� lini� miejsk� 
(konkretny numer fizyczny translacji miejskiej) – patrz opis parametrów raportu. Aby móc wybiera� translacje 
miejskie z listy, nale�y t� list� najpierw pobra� z centrali.  
Wybierz z menu „Listy” opcj� „Translacje” lub kliknij na ikonie „Listy” i wybierz opcj� „Translacje”.  
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W celu pobrania numerów translacji, kliknij „Pobierz z centrali”.  

6.3.6. Konfiguracja drukarki 
Aby skonfigurowa� drukark�, wybierz z menu „Raport” opcj� „Konfiguracja wydruku”. 

6.3.7. Konfiguracja transmisji 
Aby pobieranie danych z centrali było mo�liwe niezb�dne jest wła�ciwe skonfigurowanie transmisji z central�. 
Konfiguracji transmisji dokonuje serwis centrali funkcj� ‘Opcje->Konfiguracja transmisji’. Okno konfiguracji 
umo�liwia wybór rodzaju transmisji (RS232-Modem) okre�lenia portu przez który odb�dzie si� transmisja  i 
pr�dko�ci transmisji modemowej. 

   
 

6.3.8. Podanie nowego klucza dost	pu 
Przed rozpocz�ciem pracy program pyta o klucz dost�pu. Je�li pó
niej klucz oka�e si� bł�dny (np. bł�dnie go 
wprowadzili�my) mo�na go zmieni� wybieraj�c opcj� „Podaj klucz dost�pu” z menu „Centrala” 
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7. System Rozlicze� BillingMAN 
 
Alternatywnym systemem do „Systemu Rozlicze	” w centrali NCT1248 ISDN jest program BillingMAN. Jest to 
oprogramowanie nowej generacji dostosowanym do potrzeb rozlicze	 poł�cze	 z zaliczaniem z dokładno�ci� co 
do sekundy. Aplikacja jest dost�pna na płycie CD dostarczanej przez producenta centrali. BillingMAN jest w 
wersji instalacyjnej. 

 
 
System pozwala na poprawne rozlicznie poł�cze	 bez wzgl�du na to czy operator nalicza poł�czenia za czas 
rozmowy czy za liczb� wykorzystanych impulsów. Naliczanie opłat dokonywane jest na podstawie cenników i 
taryf oddzielnych dla ka�dego operatora. Aplikacja wspomaga u�ytkownika w takich sytuacjach jak rozlicznie 
poł�czenia z mar�� naliczan� za poł�czenie przez wła�ciciela centrali, oraz dla poł�cze	 z opłat� wst�pn� za 
poł�czenie. 
BillingMAN pozwala rozliczanie poprawne poł�cze	 za dany okres w przypadku gdy w trakcie trwania okresu 
obliczeniowego nast�piła zmiana cen w cenniku operatora. 
Program daje mo�liwo�� generowania raportów z centrali i to zarówno dla poł�cze	 przychodz�cych jak 
i wychodz�cych, oraz tworzenie szablonów raportów gotowych. 
BillingMAN wszystkich oblicze	 dokonuje bez obci��ania centrali, oznacza to �e mo�na pracowa� na danych 
pobranych z centrali w trybie offline.  
Dodatkowe funkcje jakie posiada program to: 

− Precyzyjne rozdzielenie kosztów pomi�dzy poszczególnych abonentów i grupy abonentów. 
− Mo�liwo�� ukrycia całego lub cz��ci numeru w raportach i zestawieniach. 
− Mo�liwo�� naliczania dodatkowej mar�y do poł�czenia. 
− Mo�liwo�� wygenerowania pliku z poł�czeniami do Excela. 
− Mo�liwo�� analizy poł�cze	 na podstawie stref zdefiniowanych przez u�ytkownika.  
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8. Telefony systemowe 
 
Centrale SLICAN-NCT-1248 mog� współpracowa� z telefonami systemowymi. Telefony takie pozwalaj� na 
obserwacj� ruchu telefonicznego w centrali (np. na bie��co informuj�, czy wybrany abonent jest akurat zaj�ty 
rozmow� lub czy otrzymuje dzwonienie). Dodatkowo, na wy�wietlaczu telefonu systemowego ukazane s� 
informacje o bie��cym stanie centrali i aparatu (np. tryb pracy centrali, informacja, kto do nas dzwoni – komentarz 
i numer katalogowy, bie��cy czas centralowy, wybierane cyfry numeru telefonicznego itp.). Je�li centrala 
współpracuje z sieci� ISDN na wy�wietlaczu aparatów systemowych wy�wietlany jest numer osoby dzwoni�cej z 
miasta – usługa CLIP. Programowalne przyciski pozwalaj� na szybkie wybieranie numerów abonentów 
wewn�trznych lub przekazywanie rozmowy za pomoc� tylko jednego przyci�ni�cia. Równocze�nie pod 
przyciskami mo�na zapami�ta� cz�sto u�ywan� usług� centrali (np. zmiana trybu pracy centrali, przeniesienie 
wywoła	 itp.).  
Programowanie przycisków odbywa si� z telefonu.  

8.1. Telefon systemowy SLICAN ATS-20 
Centrala SLICAN NCT-1248 mo�e współpracowa� z czterema telefonami systemowymi ATS-20. Ka�dy z takich 
telefonów ma wy�wietlacz,  20  przycisków programowalnych z lampkami, system gło�nomówi�cy, mo�liwo�� 
zmiany wersji j�zykowej, regulacj� kontrastu i wzmocnienia dzwonka. 

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0* #

SYSTEM TELEPHONE

2

1 5

4

SLICAN  052 3251111

3a

6

7

Ring

EXTOff / On     DC

8 9 10 11

+

-

SPK
redial

ATS-20

 
 
1. Klawiatura numeryczna 

Przyciski tej klawiatury słu�� do wybierania cyfr numeru oraz programowania przycisków szybkiego 
dost�pu. 

2. Wy
wietlacz 
3. Przyciski szybkiego wybierania 

    S� to przyciski programowalne, które poprzez jedno wci�ni�cie umo�liwiaj�: 
• poł�czenie si� z dowolnym abonentem centrali, translacj�, list�, grup� itd., 
• przekazanie poł�czenia, 
• wybranie numeru do centrali nadrz�dnej, 
• wywołanie usługi centralowej. 

4. Wska�niki stanu portu centrali (lampki). 
Ka�dy przycisk szybkiego wybierania wyposa�ony jest w czerwon� lampk�, sygnalizuj�c� stan abonenta 
centrali o numerze zaprogramowanym w pami�ci przycisku.  

5. Przyciski funkcyjne  
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    Przyciski te słu�� do sterowania telefonem oraz poruszania si� po menu programatora. 
6. Gło
nik 

Gło�nik układu gło�nomówi�cego. 
7. Mikrofon 

Mikrofon układu gło�nomówi�cego. 
8. Wył�cznik dzwonka 
9. Gniazdo doł�czenia konsoli rozszerzaj�cej 
10.Gniazdo podł�czenia do centrali przez lini	 cyfrow� 
11.Gniazdo podł�czenia zasilacza. 

8.2. Telefon systemowy HTP0535 
Centrala SLICAN NCT-1248 mo�e współpracowa� z czterema telefonami HTP-0535. Ka�dy z takich telefonów 
ma wy�wietlacz,  35+5 przycisków programowalnych z lampkami, system gło�nomówi�cy, mo�liwo�� zmiany 
wersji j�zykowej, regulacj� kontrastu i wzmocnienia dzwonka.  
 
 

                           

Pause

Flash

1

4

*

R

2

5

8

0

3

6

9

#

L1          L2          L3           L4          L5

7

1 2 3 4

567

Aparat HTP-0535

 
 
1. Klawiatura numeryczna 

Przyciski tej klawiatury słu�� do wybierania cyfr numeru oraz programowania przycisków szybkiego 
dost�pu. 

2.  Wy
wietlacz 
3.  Przyciski szybkiego dost	pu 

S� to przyciski programowalne, które poprzez jedno wci�ni�cie umo�liwiaj�: 
• poł�czenie si� z dowolnym abonentem centrali, translacj�, list�, grup� itd., 
• przekazanie poł�czenia, 
• wybranie numeru do centrali nadrz�dnej, 
• wywołanie usługi centralowej. 

4. Wska�niki stanu portu centrali (lampki) 
Ka�dy przycisk szybkiego dost�pu wyposa�ony jest w diod� �wiec�c� sygnalizuj�c� stan abonenta 

centrali o numerze zaprogramowanym w pami�ci przycisku. 
5. Przyciski funkcyjne 

Przyciski te słu�� do sterowania telefonem oraz poruszania si� po menu programatora. Szczegółowy opis 
zastosowania dalej w instrukcji. 

6. Gło
nik 
Gło�nik układu gło�nomówi�cego. 

7. Mikrofon 
Mikrofon układu gło�nomówi�cego. 

Szczegółowy opis działania telefonu HPT-0535 przedstawiony został w osobnej instrukcji.  



 38 

8.3. Telefony systemowe Panasonic  
Do centrali mo�na podł�czy� maksymalnie 6 aparatów systemowych typu KXT7030, KXT7130, KXT7720, 
KXT7730, KXT7750 firmy Panasonic. Do współpracy centrali z tymi aparatami niezb�dna jest specjalna karta, 
umieszczona wewn�trz obudowy centrali. Mo�liwe jest podł�czenie maksymalnie sze�ciu aparatów, w tym 
maksymalnie dwóch konsol  KXT7040 lub KXT7740, z których ka�da współpracuje z jednym telefonem: 
KXT7030, KXT7130, KXT7720, KXT7730 lub KXT7750.  
Liczba dost�pnych przycisków programowalnych zale�na jest od modelu telefonu: 
• KXT7030: 4 przyciski bez lampek, 12 przycisków z lampkami (dwukolorowe) 

• KXT7130: 12 przycisków bez lampek, 12 przycisków z lampkami (dwukolorowe) 

• KXT7720 

• KXT7730: 12 przycisków z lampkami (dwukolorowe) 

• KXT7750: 12 przycisków z lampkami (dwukolorowe) 

• KXT7040: 16 przycisków bez lampek, 32 przyciski  z lampkami (jednokolorowe) 

• KXT7740: 16 przycisków bez lampek, 32 przyciski  z lampkami (jednokolorowe) 

Aparaty systemowe Panasonic’a (z wyj�tkiem konsoli KXT7040) posiadaj� system gło�nomówi�cy. 

 

Rysunek 2 - Aparat Panasonic KXT7130 z konsol� KTX7140, opis przycisków 

1. Wy�wietlacz LCD 6. Przycisk TRANSFER () - FLASH 11. Przycisk HOLD (parkowanie rozmowy) 
2. Przyciski programowalne (bez 
lampek) 

7. Przycisk PAUSE  12. Przycisk FLASH  

3. Przyciski programowalne (z 
lampkami) 

8. AUTO DIAL funkcja pilnego 
dzwonienia 

13. Przycisk REDIAL (powtarzanie ostatnio 
wybranego numeru) 

4. Przycisk i lampka INTERCOM 
(stan aparatu).  

9.  AUTO ANSWER (funkcja 
automatycznej odpowiedzi) 

14. Przyciski DTMF 

5. Przycisk i lampka MESSAGE  
ostatni nieodebrany dzwonek. 

10 Przycisk i lampka SP-PHONE 
(system gło�nomówi�cy) 

 

Szczegółowy opis działania aparatów systemowych Panasonic znajduje si� w osobnej instrukcji. 
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9. Podł�czenie centrali NCT 1248 do sieci komputerowej. 
 
Central� NCT1248 w obu wykonaniach mo�na podł�czy� do sieci komputerowej LAN. Przył�czenie to jest 
mo�liwe tylko dla specjalnego wykonania centrali, wyposa�onego w moduł LAN20. 
Przystosowaniem centrali do pracy z sieci� komputerow� i podł�czeniem jej zajmuje si� serwis. 
Wł�czenie centrali NCT do sieci pozwala na zarz�dzanie ni� z dowolnego komputera w sieci lokalnej oraz 
pobieranie z niej informacji o poł�czeniach do celów rozlicze	. Dodatkowo oprogramowanie centrali zawiera w 
sobie serwer CTI który w poł�czeniu z aplikacj� klienta CTI integruje komputer z telefonem. Karta LAN20 
jednocze�nie mo�e obsługiwa� do 20 aplikacji CTI Telefon. 
 
CTI (Computer Telephony Integration - Integracja telefonii z komputerem) jest metod� ł�czenia  telefonii i 
systemu komputerowego. Poni�ej przedstawiono ide� pracy w sieci z wykorzystaniem aplikacji CTI i serwera 
LAN20. 
 

 
 
W struktur� systemu CTI Slican wchodz�:  
- telefon analogowy, analogowy telefon systemowy: ATS-20, HTP-0535, 518M, Panasonic  
- abonencka centrala Slican-NCT1248 wyposa�ona w moduł LAN20 
- aplikacj� klienta Slican CTI Telefon zainstalowan� na PC wyposa�ony w system Windows 98/NT/2000/XP 

podł�czonego do sieci komputerowej LAN 
 
Po zainstalowaniu na ekranie komputera aplikacja pracuje z dyskretnym interfejsem pojawiaj�cym si� 
w momencie poł�czenia w centrali z telefonem z ni� skojarzonym. Aplikacja pracuje tylko z tym abonentem, który 
w swoich ustawieniach na centrali, ma ustawiony znacznik zezwalaj�cy na współprac� z komputerem i kod 
dost�pu pozwalaj�cy logowa� si� do niego. 
 

 
 
Wi�kszo�� podstawowych usług centrali jest dost�pna bezpo�rednio z interfejsu lub poprzez klawisze skrótu. 
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System CTI w poł�czeniu z telefonem pozwala na: 
- korzystanie z publicznej i prywatnej ksi��ki telefonicznej wyposa�onej w notatki 
- prezentacj� numeru dzwoni�cego na ekranie monitora z identyfikacj� w ksi��ce telefonicznej 
- automatyczn� obsług� dzwonków na podstawie identyfikacji 
- informacj� o numerze wybranym przez dzwoni�cego 
- szybkie wyszukiwanie notatek na podstawie identyfikacji dzwoni�cego 
- prowadzenie historii poł�cze	 przychodz�cych, wychodz�cych i nieodebranych 
- nawi�zywanie poł�czenia za pomoc� numeru lub nazwy z ksi��ki telefonicznej 
- ponowne wybieranie numeru – redial 
- poł�czenia trójstronne i konferencyjne 
- parkowanie poł�cze	  
- przeniesienie wywoła	 
- zaznaczanie poł�cze	 zło�liwych – MCID 
- funkcja automatycznego blokowania telefonu przy wył�czonym komputerze 
- przekazywanie rozmowy z awizowaniem lub bez awizowania 
- przekazywanie rozmowy bez odbierania (na dzwonku) 
- odrzucanie wywołania  
- funkcja „nie przeszkadza�” polegaj�ca na przekierowaniu wywoła	 miejskich na abonenta alternatywnego 

oraz pomijanie numeru w grupach 
 
Szczegółowy opis działania aplikacji CTI znajduje si� w osobnej instrukcji. 
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10. Specyficzne funkcje centrali dla hoteli 
Centrala Slican NCT-1248 posiada nast�puj�ce funkcje przeznaczone specjalnie dla hoteli: 
- ustawienie stanu hotelowego (usługa #82-STAN), 
- ustawianie limitu rachunków telefonicznych dla poszczególnych telefonów w pokojach, 
- blokowanie wyj�cia „na miasto” telefonu, 
- obsługa telefonu publicznego dzi�ki funkcji natychmiastowego wydruku rachunku telefonicznego, 
 
Funkcje programów hotelowych: 

 Hotel – 
TK Chart ReHO

T 
Pensionair
e 

Pro 
HOTT 
2000 

Go
� Kra
k 

Rachunek dla go
cia � � � � � � � 
Rachunek dla grupy go
ci � � � � � � � 
Bie��cy podgl�d ilo
ci rozmów go
cia oraz jego 
rachunku telefonicznego � � � � � � � 

Blokowanie aparatu przy wymeldowywaniu 
go
cia (check-out) � � � � �   

Odblokowywanie aparatu przy zameldowaniu 
go
cia (check-in) � � � � �   

Ustalenie maksymalnej kwoty przeznaczonej na 
rozmowy telefoniczne Danego go
cia        

Zmiana kwoty limitu (powi	kszenie, zmniejszenie)        

Obsługa statusu pokoi (room-status: posprz�tany, 
awaria itp.) � � �  � �  

Obsługa barków w pokojach �  � � �   

Zamawianie przez go
cia budzenia realizowanego 
z wykorzystaniem aparatu telefonicznego. � � � �    

Przypisanie numeru telefonu do numeru pokoju 
hotelowego � � �  � � � 

Lista programów współpracuj�cych z centralami Slican:  

TK-Hotel 

JSC Wandex - Warszawa 

www.wandex.pl  

Chart 

PUK SOFTECH Bis - Kołobrzeg 

www.gastro.pl 

REHOT 

PPW GiP Sp. z o.o. - Warszawa 

www.gip.com.pl 

ProHOTT 2000 

HS Partner Pro-Test S.A. - Warszawa 

www.protest.com.pl  

Go
� 

PC Best - Szczecin 

www.pcbest.com.pl  

Krak 

SINT Sp. z o.o. - Kraków 

www.sint21.com.pl  

Pensionaire 

ME-TECH Sp. z o.o. - Sopot 

software.me-tech.gda.pl 
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11. Historia zmian w poprzednich wydaniach instrukcji. 
 
Wydanie 2.06 

− Informacja o tranzycie po ISDN 
− Przekierowanie na numer przy wywołaniu numeru grupy. 
− Lista programów hotelowych współpracuj�cych z centralami SLICAN. 

 
Wydanie 2.07 

− System rozlicze	 BillingMAN 
− Obsługa domofonu. 

 
Wydanie 2.08 

− Podł�czenie centrali NCT 1248 do sieci komputerowej 
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12. Wymogi bezpiecze�stwa w u�ytkowaniu centrali 
SLICAN-NCT 1248 

 
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 NCT-1248  

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 maksymalnej pojemno�ci 12 ł�czy do sieci telekomunikacyjnej u�ytku publicznego i 48 ł�czy 
wewn�trznych. Do centrali mog� by� doł�czane analogowe aparaty telefoniczne ogólnego przeznaczenia z wybieraniem 
dekadowym i DTMF, cyfrowe i analogowe aparaty telefoniczne systemowe, 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. 
Centrala umo�liwia obsług� protokołów komunikacji centrali z wewn�trzn� sieci� komputerow� CTIP (Computer Telephone 
Integration Protocol).  

Bydgoszcz 22-11-2004  

 
 
 


