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1. Základné informácie o doplnkovej službe Magenta
Connect Voice
Magenta Connect Voice je balíček doplnkových služieb, ktorý k službám telefonovania cez pevnú sieť prináša aj ďalšie, dodatočné
funkcie.
Magenta Connect Voice je možné dokúpiť k jednotlivým pevným linkám (k IP účtom), ktoré sú zaradené v službe Virtual VoiceNet (VVN)
od spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Z technických dôvodov ho nie je možné aktivovať pre trunkové účty.
Pre aktiváciu služby Magenta Connect Voice, prosím, kontaktujte svojho prideleného obchodného reprezentanta v spoločnosti Slovak
Telekom, a. s., ktorý s vami dohodne presné podmienky a postup pri aktivácii tejto služby.

1.1 Prehľad funkcií

Doplnková služba Magenta Connect Voice obsahuje nasledovné funkcie:
Simultánne vyzváňanie (Simultaneous Ringing Personal).
Táto funkcia umožňuje, aby prichádzajúci telefonický hovor smerovaný na pevné telefónne číslo (napr. na telefónne číslo v kancelárii)
zvonil súčasne aj na ďalších pevných alebo mobilných telefónnych číslach.
V prípade, že si na svojom telefónnom čísle nastavíte aj klasické presmerovania (napr. „Presmerovať – vždy“), majú klasické
presmerovania prednosť pred funkciou Simultánne vyzváňanie.
Je možné určiť, na ktorých telefónnych číslach okrem pôvodne volaného čísla majú prichádzajúce hovory zvoniť (max. 10 čísiel).
Je možné nastaviť ľubovoľné ďalšie telefónne čísla. Pozor: V prípade, ak nastavíte, že hovor má zvoniť na ďalších telefónnych
číslach mimo vašej spoločnosti (mimo pevných liniek vo VVN skupine vašej spoločnosti), a prijmete tento hovor na jednom z týchto
čísiel, na pozadí bude hovor presmerovaný od vášho čísla, na ktorom máte zapnutú funkciu Simultánne vyzváňanie, na toto číslo. Toto
presmerovanie na pozadí bude spoplatnené ako bežný hovor na dané číslo. Ak napr. omylom zadáte napr. zahraničné číslo a toto číslo
prijme takto presmerovaný hovor, bude to spoplatnené ako hovor na dané číslo.
Samotné nastavenia tejto funkcie je možné meniť prostredníctvom:
webového portálu (VVN portál),
lišty pre MS Outlook/webový prehliadač,
prípadne, ak to isté telefónne číslo, ktoré má aktivovanú službu Magenta Connect Voice, má aktivovanú aj službu Magenta Connect
Team, je nastavenia možné meniť aj prostredníctvom aplikácií pre službu Magenta Connect Team.

§
§
§
§

§
§
§
§

Postupné vyzváňanie (Sequential Ringing).
Táto funkcia umožňuje nastaviť, aby prichádzajúci telefonický hovor smerovaný na pevné telefónne číslo (napr. na telefónne číslo
v kancelárii) zvonil najprv na volanom telefónnom čísle, a ak toto číslo hovor neprijme do nastaveného počtu zazvonení, začne zvoniť
na ďalšom pevnom alebo mobilnom čísle, ak ani toto číslo hovor neprijme do nastaveného času, na ďalšom čísle atď.
V prípade, že si na svojom telefónnom čísle nastavíte aj klasické presmerovania (napr. „Presmerovať – vždy“), majú klasické
presmerovania prednosť pred funkciou Postupné vyzváňanie.
Je možné určiť, kedy a na ktorých telefónnych číslach majú prichádzajúce hovory zvoniť (max. 5 čísiel).
Je možné nastaviť ľubovoľné ďalšie telefónne čísla. Pozor: V prípade, ak nastavíte, že hovor má zvoniť na ďalších telefónnych
číslach mimo vašej spoločnosti (mimo pevných liniek vo VVN skupine vašej spoločnosti), a prijmete tento hovor na jednom z týchto
čísiel, na pozadí bude hovor presmerovaný od vášho čísla, na ktorom máte zapnutú funkciu Postupné vyzváňanie, na toto číslo. Toto
presmerovanie na pozadí bude spoplatnené ako bežný hovor na dané číslo. Ak napr. omylom zadáte napr. zahraničné číslo a toto číslo
prijme takto presmerovaný hovor, bude to spoplatnené ako hovor na dané číslo.
Samotné nastavenia tejto funkcie je možné meniť prostredníctvom webového portálu (VVN portál).

§
§
§
§
§

Call assistant – lišta pre MS Outlook a webový prehliadač (BW Assistant Enterprise).
Virtual VoiceNet Call Manager (CommPilot Call Manager).
Integrácia s MS Outlook (Outlook Integration).
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Vzdialená kancelária (Remote Office).
Rozšírenia a aplikácie, ktoré umožňujú ovládať hlasové hovory a pristupovať k nastaveniam hovorov a jednotlivých funkcií aj
prostredníctvom špeciálnych aplikácií nainštalovaných v PC, pomocou lišty v aplikácii Microsoft Outlook, prípadne prostredníctvom
webového rozhrania.

§

Profily (Virtual VoiceNet Express).
Funkcia umožňujúca rozličné spracúvanie prichádzajúcich hovorov a nastavenie presmerovaní v závislosti od nastaveného profilu pre
dané telefónne číslo (napr. Dostupný, Zaneprázdnený a pod.).

§

2. Základné informácie o nastavovaní služby Magenta
Connect Voice
Jednotlivé funkcie služby Magenta Connect Voice je možné ovládať nasledovnými spôsobmi:
cez webový portál dostupný na adrese http://ews2.vvn.t-com.sk,
cez lištu pre aplikáciu MS Outlook a lištu pre webový prehliadač,
prostredníctvom Virtual VoiceNet Call Manager,
v prípade, ak využívate okrem služby Magenta Connect Voice aj doplnkovú službu Magenta Connect Team, aj prostredníctvom
aplikácií pre službu Magenta Connect Team.

§
§
§
§

2.1 Webový portál

Portál je dostupný na adrese http://ews2.vvn.t-com.sk
Pre prihlásenie do portálu použite prihlasovacie meno a heslo k príslušnému pevnému telefónnemu číslu (k IP účtu).
V prípade, ak toto používateľské meno a heslo už neviete, prosím, kontaktujte svojho prideleného obchodného reprezentanta
v spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

2.2 Ďalšie aplikácie

V záložke „Klientske aplikácie“ webového portálu sú k dispozícii ďalšie aplikácie.
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§BroadWorks Asistent: lišta pre MS Outlook a lišta pre webový prehliadač.

Pri prvom použití lišty pre MS Outlook, resp. lišty pre webový prehliadač je nutné zadať vaše meno a heslo. Meno a heslo sú rovnaké ako
pri prístupe na webový portál.

s MS Outlook: prepojenie s informáciami o kontaktoch z aplikácie MS Outlook.
§Integrácia
V
irtual
VoiceNet
Call Manager: rozhranie na vytáčanie, ovládanie a ukončovanie telefonických hovorov. Pre prístup ku kontaktom
§a ukladanie nastavení
využíva komponent Microsoft Active-X, ktorý je potrebné pri prvom štarte aplikácie prevziať a nainštalovať
potvrdením príslušnej výzvy.
Ukážka rozhrania Virtual VoiceNet Call Manager:
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Ukážka upozornenia na prichádzajúci hovor cez rozhranie Virtual VoiceNet Call Manager:

3. Ovládanie funkcie Simultánne vyzváňanie
(Simultaneous Ringing Personal)
Táto funkcia umožňuje, aby prichádzajúci telefonický hovor smerovaný na pevné telefónne číslo (napr. na telefónne číslo v kancelárii)
zvonil súčasne aj na ďalších pevných alebo mobilných telefónnych číslach.
V prípade, že si na svojom telefónnom čísle nastavíte aj klasické presmerovania (napr. „Presmerovať – vždy“), majú klasické presmerovania
prednosť pred funkciou Simultánne vyzváňanie.
Je možné určiť, na ktorých telefónnych číslach okrem volaného čísla majú prichádzajúce hovory zvoniť (max. 10 čísiel).
Je možné nastaviť ľubovoľné ďalšie telefónne čísla. Pozor: V prípade, ak nastavíte, že hovor má zvoniť na ďalších telefónnych číslach
mimo vašej spoločnosti (mimo pevných liniek vo VVN skupine vašej spoločnosti), a prijmete tento hovor na jednom z týchto čísiel,
na pozadí bude hovor presmerovaný od vášho čísla, na ktorom máte zapnutú funkciu Simultánne vyzváňanie, na toto číslo. Toto
presmerovanie na pozadí bude spoplatnené ako bežný hovor na dané číslo. Ak napr. omylom zadáte napr. zahraničné číslo a toto
číslo prijme takto presmerovaný hovor, bude to spoplatnené ako hovor na dané číslo.
Samotné nastavenia tejto funkcie je možné meniť prostredníctvom:
webového portálu (VVN portál),
lišty pre MS Outlook a lišty pre webový prehliadač,
prípadne, ak to isté telefónne číslo, ktoré má aktivovanú službu Magenta Connect Voice, má aktivovanú aj službu Magenta Connect
Team, je nastavenia možné meniť aj prostredníctvom PC aplikácií a mobilných aplikácií pre službu Magenta Connect Team.

§
§
§

3.1 Ovládanie prostredníctvom webového portálu
sa do webového portálu http://ews2.vvn.t-com.sk
§Prihláste
na záložku Prichádzajúce volania.
§Kliknite
Kliknite
§ na Simultánne vyzváňanie.
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Zapnite funkciu Simultánne vyzváňanie.
Zadajte telefónne čísla (max. 10).
Potvrďte nastavenia.

§
§

3.2 Ovládanie prostredníctvom outlookovej/webovej lišty
Lišta pre webový prehliadač sa používa podobne ako lišta pre MS Outlook.
Na lište v aplikácii MS Outlook:
kliknite na Služby,
vyberte si Simultánne zvonenie,
pridajte telefónne čísla,
zapnite funkciu Simultánne zvonenie a
potvrďte kliknutím na OK.

§
§
§
§
§

7

4. Ovládanie funkcie Postupné vyzváňanie (Sequential
Ringing)
Táto funkcia umožňuje nastaviť, aby prichádzajúci telefonický hovor smerovaný na pevné telefónne číslo (napr. na telefónne číslo v
kancelárii) zvonil najprv na volanom telefónnom čísle, a ak toto číslo hovor neprijme do nastaveného počtu zazvonení, začne zvoniť na
ďalšom pevnom alebo mobilnom čísle, ak ani toto číslo hovor neprijme do nastaveného času, na ďalšom čísle atď.
V prípade, že si na svojom telefónnom čísle nastavíte aj klasické presmerovania (napr. „Presmerovať – vždy“), majú klasické presmerovania
prednosť pred funkciou Postupné vyzváňanie.
Je možné určiť, kedy a na ktorých telefónnych číslach majú prichádzajúce hovory zvoniť (max. 5 čísiel).
Je možné nastaviť ľubovoľné ďalšie telefónne čísla. Pozor: V prípade, ak nastavíte, že hovor má zvoniť na ďalších telefónnych číslach
mimo vašej spoločnosti (mimo pevných liniek vo VVN skupine vašej spoločnosti), a prijmete tento hovor na jednom z týchto čísiel,
na pozadí bude hovor presmerovaný od vášho čísla, na ktorom máte zapnutú funkciu Postupné vyzváňanie, na toto číslo. Toto
presmerovanie na pozadí bude spoplatnené ako bežný hovor na dané číslo. Ak napr. omylom zadáte napr. zahraničné číslo a toto
číslo prijme takto presmerovaný hovor, bude to spoplatnené ako hovor na dané číslo.
Samotné nastavenia tejto funkcie je možné meniť prostredníctvom webového portálu (VVN portál):
Prihláste sa do webového portálu.
Kliknite na záložku Prichádzajúce volania.
Kliknite na Postupné vyzváňanie.

§
§
§

adajte, koľkokrát má zvoniť to telefónne číslo, ktoré volajúci reálne vytočil. Ak hovor do nastaveného počtu zazvonení neprevezmete,
§Zzačnú
zvoniť ďalšie v poradí nastavené čísla.
astavte ďalšie čísla v poradí, v akom majú zvoniť. Pre každé môžete určiť, po koľkých zazvoneniach sa hovor presunie na ďalšie číslo
§Nv poradí.
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kliknite na „Pridať“.
§Následne
Zadajte
názov
pre svoje nastavenie postupného vyzváňania a kliknite na OK.
§

§Následne ešte raz potvrďte aktiváciu funkcie „Postupné vyzváňanie“.
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5. Ovládanie funkcie Profily (Virtual VoiceNet Express)
Táto funkcia (Virtual VoiceNet Express) umožňuje rozličné spracúvanie prichádzajúcich hovorov v závislosti od nastaveného profilu:
Profil „V kancelárii“ sa používa, napr. keď ste v kancelárii, v dosahu svojho telefónu.
Profil „Mimo kancelárie“ sa používa, napr. keď pracujete mimo kancelárie.
Profil „Zaneprázdnený“ sa používa napr. v prípade, že nechcete byť vyrušovaní, napr. na rokovaní.
Profil „Nedostupný“ sa používa napr. mimo pracovných hodín alebo keď ste na dovolenke.
Profil „Žiadny“ vypne túto funkciu a nastavenia profilov sa neuplatňujú.
Nastavenia jednotlivých profilov a prepínanie medzi profilmi je možné prostredníctvom:
webového portálu (VVN portál),
lišty pre MS Outlook/lišty pre webový prehliadač,
prípadne, ak to isté telefónne číslo, ktoré má aktivovanú službu Magenta Connect Voice, má aktivovanú aj službu Magenta Connect
Team, je nastavenia možné meniť aj prostredníctvom aplikácií pre službu Magenta Connect Team.

§
§
§
§
§
§
§
§

5.1 Ovládanie prostredníctvom webového portálu
sa do webového portálu na http://ews2.vvn.t-com.sk
§Prihláste
na záložku Prichádzajúce volania.
§Kliknite
Kliknite
§ na Virtual VoiceNet Express.

Ak ste si ešte nenastavovali profily, nastavte si najprv, ako sa majú správať hovory pri danom profile, napr.:
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Následne si aktivujte požadovaný profil:

5.2 Ovládanie prostredníctvom outlookovej/webovej lišty
Lišta pre webový prehliadač má nastavenia identické ako lišta pre MS Outlook.
Na lište v aplikácii MS Outlook kliknite na Služby. Ak ste si ešte nenastavovali profily, nastavte si najprv, ako sa majú správať hovory pri
danom profile, napr.:
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Následne si aktivujte požadovaný profil:

5.3 Ovládanie prostredníctvom Virtual VoiceNet Call Manager
Profily je možné prepínať aj prostredníctvom rozhrania Virtual VoiceNet Call Manager.

Kliknite na „Profil“ a vyberte si požadovaný profil, ktorý sa má zapnúť.
Nastavenie „Žiadny“ vypne túto funkciu a nastavenia profilov sa neuplatňujú.
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Kliknite na www.facebook.com/telekom.sk a staňte sa naším
fanúšikom. Zabavíte sa, dozviete sa o všetkých novinkách
a lákavých ponukách a môžete vyhrať skvelé ceny.

Viac informácií získate
na internetovej adrese:
na Zákazníckej linke Telekom:
v Telekom Centre

www.telekom.sk
0800 123 500
+421 903 903 903 (zo zahraničia)

