
Wind Telecom
Contactis Conference
Niezawodny system telekonferencyjny



Charakterystyka
Contactis Conference to nowoczesny system audio-
konferencyjny, pozwalaj!cy na prowadzenie wielo-
osobowych konferencji z wykorzystaniem telefonów 
stacjonarnych i komórkowych. W zale"no#ci od konfigu-
racji systemu w spotkaniu mo"e uczestniczy$ od kilku 
do kilkudziesi%ciu osób prowadz!cych równocze#nie 
dyskusj%. Wykorzystanie zaawansowanych technik 
przetwarzania i obróbki d&wi%ku zapewnia bardzo do-
br! s'yszalno#$ wszystkich uczestników konferencji.

Coraz cz%#ciej spotykamy si% z sytuacj!, kiedy ze wzgl%-
du na koszty, osobiste spotkania z powodzeniem mog! 
zosta$ zast!pione przez spotkania „wirtualne”, orga-
nizowane w sposób zdalny z wykorzystaniem ró"nych 
mediów. Najprostsz!, a zarazem najbardziej ekonomicz-
n! form! takiego kontaktu s! rozmowy telefoniczne 
i audiokonferencje. W porównaniu z systemami video-
konferencyjnymi Contactis Conference jest rozwi!za-
niem zdecydowanie ta(szym i ma mniejsze wymagania 
odno#nie infrastruktury telekomunikacyjnej.

System Contactis Conference doskonale sprawdza si% 
u klientów oczekuj!cych podwy"szonego poziomu 
bezpiecze(stwa i poufno#ci przeprowadzanych konfe-
rencji. Mo"liwo#$ nagrywania wszystkich rozmów oraz 

fizyczna izolacja infrastruktury wykorzystywanej przez 
system w trakcie rozmów pozwala na spe'nienie nawet 
najwy"szych wymogów bezpiecze(stwa. 

Contactis Conference umo"liwia zdaln! organizacj% 
spotka( operacyjnych, konferencji, prezentacji nowych 
produktów, szkole( pracowników i wielu innych. Sy-
stem pozwala zarówno na samodzielne do'!czanie 
si% uczestników do wybranej konferencji, jak i reali-
zuje automatyczne wydzwanianie do uczestników na 
zdefiniowane przez nich numery. Ponadto dost%p do 
konferencji mo"e zosta$ zabezpieczony mechanizmem 
wymuszaj!cym wprowadzenie kodu konferencji lub/i 
prywatnego PINu jej uczestnika.

Funkcjonalno!"
Contactis Conference bardzo 'atwo integruje si% 
z istniej!c! infrastruktur! telekomunikacyjn!. System 
jest gotowy do dzia'ania po pod'!czeniu do centrali 
telefonicznej za pomoc! co najmniej jednego traktu 
cyfrowego oraz wykreowaniu odpowiednich numerów 
telefonicznych, pod którymi b%dzie dost%pny. Zarz!-
dzanie dzia'aj!cym systemem jest tak samo proste. 
Podstawowym interfejsem s'u"!cym do tego celu jest 
aplikacja wykonana w technologii WEB. Takie podej-
#cie nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji 

Contactis Conference

Korzy#ci:

• Bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy 
• Usprawnienie komunikacji wewn%trznej i zewn%trznej w firmie
• Wysoki poziom bezpiecze(stwa komunikacji 
• Lekki i przejrzysty interfejs u"ytkownika zrealizowany w technologii 

WEB
• Elastyczna i prosta konfiguracja oraz zarz!dzanie systemem
• Mo"liwo#$ zasilania systemów bilingowych informacjami o zrealizo-

wanych po'!czeniach



u osób korzystaj!cych z systemu, daje natomiast mo"li-
wo#$ udost%pnienia podstawowych funkcji zarz!dzania 
osobom uczestnicz!cym w konferencjach sporadycz-
nie. Podstawowa konfiguracja konferencji mo"liwa 
jest tak"e bez u"ycia komputera, z wykorzystaniem 
wbudowanego modu&u IVR sterowanego za pomoc! 
kodów DTMF. System posiada mechanizmy autentykacji 
i autoryzacji zabezpieczaj!ce przed niedozwolonym 
wykorzystaniem. Specjalny tryb bezpiecznych konfe-
rencji umo"liwia wykorzystanie Contactis Conference 
w zastosowaniach wymagaj!cych poufno#ci. W razie 
szczególnej konieczno#ci mo"liwe jest za&o"enie „kon-
ferencji alarmowej”, która posiada najwy"szy priorytet 
dost%pu do fizycznych zasobów telekomunikacyjnych 
mostka i w razie braku wolnych zasobów wykorzystuje 
szczeliny zaj%te przez inne trwaj!ce konferencje. Je#li 
w konferencji uczestniczy wiele osób przydatna jest 
funkcja zg&aszania ch%ci zabrania g&osu przez poszcze-
gólnych uczestników konferencji. Zg&oszenie mo"e 
nast!pi$ albo z klawiatury telefonu albo z poziomu 
strony WWW. Bogate mo"liwo#ci raportowe pozwa-
laj! szczegó&owo odtworzy$ histori% wykorzystania 

zasobów telekomunikacyjnych mostka oraz okre#li$ 
czynno#ci wykonywane przez poszczególne osoby nim 
zarz!dzaj!ce.

W trakcie trwania konferencji system umo!liwia przyj-
mowanie polece" wydawanych przez moderatora 
konferencji za pomoc# kodów DTMF. Po ka!dorazowym 
wydaniu polecenia, system informuje moderatora 
g$osowo o statusie jego wykonania.

Raporty 
Contactis Conference udost%pnia mo"liwo#$ gene-
rowania raportów okresowych i administracyjnych, 
dostarczaj!cych informacje o pracy systemu, takie 
jak zestawienie konferencji i uczestników spotkania, 
wykorzystanie zasobów konferencyjnych, aktywno#$  
operatorów, lista operatorów i klientów.

W zale"no#ci od potrzeb klienta, system mo"e równie" 
generowa$ pliki CDR z informacjami o zrealizowanych 
po&!czeniach oraz zasila$ nimi istniej!cy u klienta 
system bilingowy.

Rysunek 1. Contactis Conference – Zarz!dzanie 

operatorami konferencji

Rysunek 2. Contactis Conference – Kreator tworzenia 

konferencji
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