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S pomocí programu COMMAN vytvoøíte ze svého
osobního poèítaèe øídící komunikaèní jednotku. Mùete
nastavovat nebo ovládat rùzná zaøízení pøipojená k poèítaèi
pøímo, pomocí modemu nebo sítì TCP-IP. Ovládání mùete
provádìt ruènì (napø. aplikace Spojovatelka nebo Telefonní
diáø) nebo automaticky (Zmìna nastavení ústøedny nebo jiného
zaøízení v nastaveném èase ).
S vyuitím povelové sady MODEM mùete pouhým
stiskem konkrétních tlaèítek vyslat do modemu potøebné AT
pøíkazy k jeho nastavení.
Program COMMAN mùete také vyuít pro ovládání
vaeho zabezpeèovacího zaøízení.

SPOJOVATELKA
Program COMMAN s povelovou sadou Spojovatelka
slouí k usnadnìní pøijímání a pøepojování telefonních hovorù na
analogových i digitálních poboèkových ústøednách.
Pomocí propojení poèítaèe s nainstalovaným programem
COMMAN a telefonní ústøedny získáte pracovitì, kde pouhým
kliknutím na ikonu Spojovatelka na ploe otevøete soubor tlaèítek
s èísly a/nebo jmény vech poboèek nebo jejich uivatelù.
Pouhým stiskem tlaèítka myí dojde k vytoèení vnitøního
úèastníka. Spojovatelka potom mùe volanému sdìlit kdo volá a
zavìsit, pøípadnì zavìením propojit volajícího a volaného pøímo.
Pouijete-li aplikaci Spojovatelka, nemusíte ji vyhledávat
èíslo volaného úèastníka ve firemních seznamech, není nutno
poøizovat systémové telefony (které zpravidla stejnì neumoòují
zobrazení vech poboèek).

TELEFONNÍ DIÁØ
Program COMMAN s povelovou sadou Telefonní diáø slouí ke snadnému vytáèení
nejuívanìjích telefonních èísel obchodních partnerù, klientù, pøátel
Po stisknutí ikony Telefonní diáø na ploe poèítaèe otevøete soubor tlaèítek se jmény (nebo/a
èísly) obchodních partnerù. Stiskem tlaèítka kteréhokoliv úèastníka vytoèíte jeho telefonní èíslo. Po
vytoèení mùete provést klasický telefonní hovor.
Ikony Spojovatelka a Telefonní diáø je mono umístit na plochu vaeho poèítaèe souèasnì a
podle potøeby otevøít kterýkoliv soubor s tlaèítky.

SLUBY ÚSTØEDEN
Program COMMAN mùe za vás provádìt také nìkterá nastavení poboèkové telefonní ústøedny.
Napøíklad mùete nastavit vdy v 16:00 vyzvánìní na konkrétní poboèku èi jejich skupinu, nastavit
pøesmìrování hovorù, pøepínání na denní èi noèní reim atd. Tyto funkce programu COMMAN závisí
na konkrétní poboèkové ústøednì.

DALÍ APLIKACE
Zakoupíte-li program COMMAN pro vai kanceláø,
zjistíte, e shora popsanými funkcemi monost vyuití tohoto
programu ani zdaleka nekonèí. Programem COMMAN je mono
napøíklad komunikovat s poboèkovou ústøednou, stahovat data
pro tarifikaci, tisknout na psacím stroji, mùete vak také
nastavovat modemy pomocí povelové sady AT pøíkazù,
nastavovat polovodièové buffery èi jiné periferie poèítaèe.
Program COMMAN lze úspìnì pouít také na pøenáení
souborù z poèítaèe do poèítaèe èi sítì, k obsluze tiskáren,
zabezpeèovacích zaøízení. Program COMMAN je mono nastavit
také pro dálkové øízení technologií po modemu nebo síti TCP-IP.

