
Telefonia stacjonarna 
- t o nie koniec WOJCIECH URBANEK 

Fascynacja 

telefonią mobilną 

sprawiła, 

że telefony 

przewodowe zeszły 

na dalszy plan. Nie 

oznacza to, że ich 

rynkowy żywot 

dobiega końca. 
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Gospodarstwa domowe chętnie po
zbywają się tradycyjnych telefonów. 
W badaniu przeprowadzonym przez 
PBS DGA, aż 44 proc. indywidual
nych użytkowników zadeklarowało 
posiadanie wyłącznie telefonu ko
mórkowego. Jednak o ile aparaty 
stacjonarne w szybkim tempie zni
kają z mieszkań, o tyle w biurach 
ich pozycja jest wciąż mocna. We
dług PBS DGA, aż 8 na 10 firm 
działających w Polsce korzysta z te
lefonów stacjonarnych. W najbliż
szych latach telefony przewodowe 
z pewnością zachowają swoje status 
quo w firmach oraz instytucjach. 
Niemniej za przedłużenie rynkowej 
egzystencji przyjdzie im prawdopo
dobnie zapłacić dodatkową cenę. 
Oprócz przesyłania głosu, terminale 
przejmą na siebie część zadań reali
zowanych przez inne urządzenia, ta
kie jak komputery, smartfony czy ka
mera IR Jednak będzie to możliwe 
dopiero, kiedy nastąpi zmiana warty 
i telefony bazujące na technologii 
PSTN ustąpią miejsca aparatom 

VolR To proces ewolucyjny, który 
rozpoczął się już kilka lat temu, choć 
wielu analityków spodziewało się 
szybszych zmian. Czym tłumaczyć 
wolną migrację? Przez długie lata 
jedną z barier była kiepska jakość 
połączeń. Wprawdzie użytkownicy 
zyskali na kosztach połączeń, ale nie 
wszyscy byli skłonni zaakceptować 
opóźnienia czy zrywanie połączeń. 
Jednak rozwój szerokopasmowych 
sieci, terminali oraz przystosowanie 
LAN do nowych wymagań sprawiły, 
że coraz trudniej dostrzec różnice 
w jakości połączeń realizowanych 
poprzez tradycyjne sieci i Internet. 

Telefoniczne hybrydy 

Technologia IP otwiera przed tele
fonią stacjonarną ogromne możli
wości, a jednym z jej motorów napę
dowych jest protokół SIR W ciągu 
ostatnich kilkunastu miesięcy, jego 
popularność na tyle wzrosła, że stał 
się najważniejszym protokołem sy
gnalizacyjnym dla Voip spychając 

na margines H.323. SIP jest stan
dardem otwartym, dla klienta ozna
cza to niezależność sprzętową, apli
kacja może zostać zainstalowana 
na dowolnym sprzęcie SIP 
- Korzystając z sygnalizacji SIP mo
żemy z jednego aparatu rozmawiać 
głosowo z innym aparatem IR połą
czyć się z wideoterminalem i zza 
biurka dołączyć się do wideokonfe-
rencji odbywających się w salach 
konferencyjnych - tłumaczy Bartło
miej Madej z Veracomp. 
Otwarte protokoły stały się modne 
nie tylko w przypadku telefonii mo
bilnej. Producenci telefonów IP 
bacznie przyglądają się temu, co się 
dzieje w świecie telefonii komórko
wej. Co ważne, nie ograniczają swo
jej działalności wyłącznie do powie
lania funkcji. Alcatel-Lucent 
uruchomił portal oraz udostępnił 
pakiet SDK dla programistów, którzy 
mogą tworzyć aplikacje na telefon 
biurkowy My IC Phone. Jest to bez
płatny zestaw narzędzi typu open 
source, przeznaczony do tworzenia 
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i udostępniania aplikacji komunika
cyjnych zarówno dla aparatu My IC 
Phone, jak i innych telefonów biur
kowych, które pojawią się w przy
szłości. SDK wykorzystuje otwarte 
standardy programowania WWW 
(np. JavaScript, HTML 5.0, Ajax), 
co przyspiesza poznawanie techno
logii przez programistów i skraca 
czas wprowadzania na rynek no
wych aplikacji. 

- Prawdziwa wartość naszego biur
kowego smartfonu wynika z zasto
sowania otwartych aplikacji, które 
umożliwiają wzrost efektywności 
pracowników i zaangażowania 
klientów - wyjaśnia Tom Burns, 
prezes działu strategicznych roz
wiązań dla przedsiębiorstw w Al-
catel-Lucent. 
Określenie telefonu biurkowego 
smartfonem w tym wypadku nie 
jest przypadkowe. My IC Phone, 
działający w oparciu o system 
operacyjny Linux, ma 7-calowy 
dotykowy ekran, przeglądarkę in
ternetową, moduł Bluetooth oraz 
złącza USB pozwalające na wyko
rzystanie wielu dodatkowych ak
cesoriów i urządzeń. Użytkownicy 
terminala mogą korzystać z no
wych i istniejących aplikacji oraz 
funkcji, np. komunikatorów, sy
gnalizowania obecności, aplikacji 
kontekstowych, zintegrowanego 
systemu poczty elektronicznej 
i odtwarzania muzyki w formacie 
MP3. Innym nietuzinkowym urzą
dzeniem jest tablet Avaya Flarę 
Experience. To hybryda łącząca 
telefon IP oraz netbook. Flarę 
Experience ma 11,6-calowy ekran 
dotykowy oraz kamerę HD. Urzą
dzenie przeznaczone jest m.in. do 
obsługi komunikacji wideo w cza
sie rzeczywistym oraz pracy gru
powej. Tablet umożliwia dostęp do 
stron internetowych, połączeń au
dio oraz wideo, konferencji, ko
munikatorów oraz portali społecz-
nościowych, z widocznym 
statusem użytkownika. Swojego 
rodzaju ciekawostką jest fakt, iż 
urządzenie zostało oparte na sys
temie operacyjnym Android. 

- System ten oferuje szereg dodat
kowych aplikacji możliwych do uru
chomienia, oprócz podstawowych 
oferowanych przez Avaya narzędzi 

komunikacyjnych. Dostępność 
otwartych narzędzi typu SDK dla 
systemu Android daje też szerokie 
możliwości programistyczne na two
rzenie dedykowanych potrzebom 
klienta aplikacji biznesowych - tłu
maczy Andrzej Sańka. 
Ilość funkcji oferowanych przez wy
mienione produkty może robić wra
żenie na użytkownikach tradycyj
nych terminali, podobnie jak ich 
ceny. W przypadku My IC Phone 
jest to 600 euro, a Flarę Experience 

- około 2700 euro. 
- Avaya Flarę Experience jest 
znacznie tańszy od konkurencyj
nych rozwiązań oferujących możli
wości realizacji połączeń wideo 
w standardzie HD. Dodatkowo, in
terfejs użytkownika pozwala na zin
tegrowaną obsługę kanałów ko
munikacyjnych wykorzystywanych 
oraz w firmie wraz z narzędziami -
mówi Andrzej Sańka. 

Na tego typu urządzenia mogą 
sobie pozwolić, jak na razie, nie
liczni użytkownicy. Niewykluczo
ne, że telefoniczne hybrydy znaj
dą się na biurkach wyższej kadry 
kierowniczej, w kancelariach 
prawniczych czy ekspertów obsłu
gujących szczególnie wartościo
wych klientów, np. w sektorze fi
nansowym. Nie wszyscy jednak 
wierzą w świetlaną przyszłość wy
rafinowanych terminali. 
- Dla potrzeb telefonii biurowej re
komendujemy klientom proste tele
fony IP, bez tysiąca rozbudowanych 
funkcji, które nie mają praktycznie 
żadnego zastosowania - przyznaje 
Marcin Grygielski z Interactive Intel
ligence. 

Telefon IP 
nie musi być drogi 

Telefonia IP niesie ze sobą mnó
stwo możliwości i żeby je wykorzy
stać wystarczy sięgnąć po tańsze 
terminale, których ceny oscylują 
wokół kilkuset złotych. Oszczęd
ności wynikające ze stosowania 
technologii IP zależą od wielkości 
przedsiębiorstwa i jego profilu. 
W przypadku firmy posiadającej 
oddziały w kilku miastach bądź za 
granicą, można ograniczyć koszty 
nawet o połowę. Poza tym, rezy-

MARIA ZIELIŃSKA 
kierownik produktu w MCX Telecom 

Na rynku telekomunikacyjnym 
coraz większą popularność 

zdobywają telefony SIR Protokół 
SIP jest dominującym protokołem 
sygnalizacyjnym dla VoIP. Oferuje 

funkcjonalność telefonii 
tradycyjnej, umożliwia 

wykorzystywanie funkcji 
dostępnych w telefonii 

stacjonarnej. Podłączane do 
gniazdek sieciowych, telefony 

biznesowe SIP wypierają 
tradycyjne telefony TDM, wykorzystując infrastrukturę IT dla celów 

telekomunikacyjnych. 

gnacja z tradycyjnej infrastruktury 
telekomunikacyjnej sprawia, że 
przedsiębiorstwo obsługuje jedy
nie sieć informatyczną. Takie roz
wiązanie obniża koszty zarządza
nia i utrzymania infrastruktury 
sieciowej. Zarządzanie terminala
mi IP jest dużo łatwiejsze niż tra
dycyjnymi aparatami. Przeniesie
nie telefonu z biurka na biurko 
wymaga jedynie przepięcia tele
fonu z gniazdka do gniazdka. Po
za tym, telefon jest cały czas do
stępny. Dostęp do połączeń 
głosowych, wiadomości e-mail, 
wiadomości błyskawicznych, po
łączeń konferencyjnych - nie wy
maga uruchamiania komputera. 
Warto zauważyć, że włączony tele
fon pobiera od 2 do 6 W, nato
miast komputer stacjonarny czę
sto powyżej 100 W. 
Klienci poszukujący stacjonarnych 
terminali IP mają coraz większy 
wybór. Na rynku zaczynają poja
wiać się urządzenia łamiące do
tychczasowe stereotypy związane 
z aparatami stacjonarnymi. Tele
fon stojący na biurku wcale nie 
musi być nudnym urządzeniem, 
służącym wyłącznie do realizacji 
połączeń głosowych. To dobra 
wiadomość dla resellerów i dystry
butorów, którzy mogą czerpać 
przychody ze sprzedaży bardzo 
ciekawych urządzeń. Zła jest ta
ka, że ceny niektórych rozwiązań 
mogą przyprawić klientów o za
wrót głowy. I 

BARTŁOMIEJ MADEJ 
product manager, Veracomp 

Szerokopasmowy dostęp do 
Internetu nie jest już barierą dla 

rozwoju telefonii IR tak jak to 
było jeszcze jakiś czas temu. 

Infrastruktura sieciowa 
przedsiębiorstw również rozwija 
się w bardzo szybkim tempie. Te 

dwa czynniki były do tej pory 
w dużej mierze powodem mało 

dynamicznego wzrostu tego 
sektora rynku. Obecnie pozostała 

nam jeszcze praca nad 
mentalnością użytkowników 
i przekonanie ich do tego, że 

telefonia IP nie jest jakościowo 
gorsza od standardowej telefonii 
analogowej. A taki stereotyp jest 

zauważalny, zwłaszcza wśród firm, 
które nie są ściśle związane 

z branżą IT 
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