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2 Účel systému 
Hlavním cílem systému je evidence hovorů a SMS zaměstnanců ze služebních telefonů včetně 
jejich skutečných cen. Jsou pokryty pevné linky i mobilní telefony. Je možné označit soukromé 
hovory. Systém poskytuje výstupy pro vyhodnocení hovorů, pro úhradu soukromých hovorů při 
výplatě apod.. 
Typické použití je ve firmách nebo organizacích s počtem zaměstnanců větším než 50, kde 
soukromé hovory mohou tvořit významnou část nákladů. 
 
Pozn.: V popisu se pracuje s pojmem hovor. Tento pojem je použit pro zjednodušení. Na většině 
míst tento pojem zahrnuje běžný telefonní hovor i SMS zprávu. Tam, kde je tomu jinak, to bude 
přímo v textu vysvětleno. 

3 Popis funkcí 
Systém má webové rozhraní, které umožňuje zaměstnancům prohlížet telefonní hovory a spravovat 
uložená telefonní čísla. 

3.1 Telefonní čísla 
Telefonní čísla mohou být označená jako firemní, soukromá a nezařazená. 
Firemní čísla jsou na začátku provozu definována jednotně pro celou organizaci administrátorem 
aplikace. Při definici firemních čísel lze využít importu ze souboru formátu CSV nebo XML. 
Administrátor má možnost seznam firemních čísel kdykoli upravit. 
Všechna ostatní čísla vyskytující se v hovorech jsou nejdříve označena jako nezařazená. Každý 
zaměstnanec pak označuje čísla jako soukromá nebo firemní. Firemní se přidávají do jednotného 
seznamu firemních čísel. Soukromá čísla jsou evidována zvlášť v seznamech jednotlivých 
uživatelů. Administrátor vždy vidí a kontroluje naposledy přidaná firemní čísla. Každý zaměstnanec 
má k dispozici přehled všech uložených telefonních čísel, který lze filtrovat na firemní, soukromá a 
nezařazená. Firemní čísla je možné zobrazit a případně zařadit do svého seznamu soukromých 
čísel. Nezařazená čísla je možné označit jako soukromá nebo firemní. Soukromá čísla je možno 
pouze zobrazit (jejich převedení na firemní může provést pouze administrátor). 
U zaměstnanců, kteří mají telefon, ale nemají přístup k systému, označuje čísla jako 
soukromá/firemní jejich nadřízený nebo jiný uživatel s rolí „správce hovorů“.  
Klasifikace hovoru pro uživatele probíhá následujícím způsobem: 

1. Je-li volané číslo v seznamu soukromých čísel uživatele, je hovor označen za soukromý a 
proces určování je skončen. 

2. Je-li volané číslo v jednotném seznamu firemních čísel, je hovor označen za firemní a 
proces určování je skončen. 

3. Nebylo-li rozhodnuto v předchozích bodech, je hovor klasifikován jako nezařazený. 
Při vyhodnocování druhu hovoru má tedy seznam vlastních soukromých čísel přednost před 
jednotným seznamem firemních čísel. 
 

3.2 Přehled vlastních hovorů 
Tento přehled vidí každý zaměstnanec. Obsahuje všechny hovory zaměstnance členěné po 
měsících. U každého hovoru je k dispozici telefonní číslo, délka hovoru a cena hovoru v Kč. 
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Pro každý měsíc je k dispozici součet časů jednotlivých hovorů a celková cena hovorů za měsíc 
v Kč. 

3.2.1 Vyhodnocování hovorů 
Každý zaměstnanec má možnost přímo z tohoto přehledu označit volaná čísla jako firemní nebo 
soukromá. Hovory z daného měsíce musí vyhodnotit do daného pracovního dne měsíce 
následujícího. Protože před uzavřením výplaty v aktuálním měsíci nesmí zůstat žádná čísla 
nezařazená, jsou k definovanému datu v měsíci nezařazená čísla označena jako soukromá. 
 

3.3 Přehled dle pozice v organizační struktuře 
Zaměstnanec (nadřízený), který má pod sebou v definované organizační struktuře organizační 
celky, vidí přehled všech hovorů v těchto celcích. 
Přehled je členěn dle organizační struktury až k jednotlivému zaměstnanci. Na každé úrovni, která 
je k dispozici, je možné vypsat najednou telefonní hovory této úrovně i všech podúrovní. Jsou 
k dispozici celkové počty, ceny a doby trvání hovorů za jednotlivé úrovně. 
Nadřízení jsou informováni o tom, kolik mají podřízení za uzavíraný měsíc ještě nezařazených 
hovorů. 
Více o začlenění zaměstnanců do organizační struktury obsahuje kapitola Architektura/Databáze 
zaměstnanců a org. struktura. 

3.4 Filtrování a třídění 
Všechny výpisy hovorů lze filtrovat dle následujících kritérií: 

• typ čísla (soukromá, firemní, nezařazená) 
• délka trvání (předdefinovaná časová rozmezí) 
• čas volání  
• volané číslo 
• volající číslo (u hromadných výpisů) 
• volané místo (lokalita) 
• pevná linka/mobilní hovor/SMS 
• příchozí/odchozí 
 

3.5 Souhrny 
Aplikace umožnuje zobrazit souhrnnou cenu pro všechny hovory, odpovídající danému filtrování. 
Tedy např. bude možno zobrazit celkovou cenu soukromých hovorů za minulý měsíc. 

3.6 Tiskové výstupy 
Systém poskytuje připravené tiskové výstupy (HTML stránky speciálně zformátované pro přehledný 
tisk): 

• Přehled všech soukromých hovorů (číslo, doba, cena) zaměstnance za měsíc s celkovými 
součty doby i ceny. Je možné tisknout přehledy za více zaměstnanců najednou. 
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3.7 Export dat  
Standardním výstupem je pro každého zaměstnance měsíčně CSV soubor s řádky se všemi 
soukromými hovory (číslo, doba, cena) a jejich celkovým součtem (doba, cena). Soubory jsou 
generovány na základě pokynu administrátora do nastaveného adresáře na disku. 
 

3.8 Role 
Administrátor (může 
být přiřazeno i zástupci 
managementu) 

Definuje a spravuje seznam firemních telefonních čísel, kontroluje 
firemní čísla přidaná zaměstnanci. 
Spouští export dat do CSV souborů. 
Vidí všechny telefonní hovory všech organizačních celků i všech 
zaměstnanců.  

Zaměstnanec Běžný zaměstnanec, vidí přehled vlastních hovorů, vidí všechna firemní 
čísla, vidí a edituje všechna vlastní soukromá a nezařazená čísla.  

Nadřízený Vidí hovory všech podřízených celků i zaměstnanců. Vidí stav 
vyhodnocení hovorů u svých podřízených. 

Správce hovorů Má možnost označit číkoli hovor jako firemní/soukromý. Provádí 
manuální přiřazení hovoru konkrétní osobě v případě, že telefonní číslo 
hovoru je přiřazeno více osobám (skupině). 
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4 Architektura 
Systém čerpá data o hovorech přímo z telefonních ústředen organizace a páruje je s jejich 
skutečnými cenami ze zákaznických webových stránek telefonního operátora. Hovory jsou na 
základě jednoznačného identifikátoru přiřazeny konkrétnímu zaměstnanci. Pro databázi uživatelů 
lze použít několik různých zdrojů – viz níže. Uživatelům je systém přístupný přes webové rozhraní – 
samostatně nebo v rámci intranetu organizace. 
Systém poskytuje předdefinované tiskové výstupy a je schopen předat data jinému (např. účetnímu) 
systému. 
 

Ústředna Ústředna Ústředna

ALLGet + ALLWIN

Firewall

Web operátora

HTTP
 alt. FTP,

Web Services

HTTP
 alt. FTP,

Web Services

J2EE Aplikace

Web Services/XML

Existující DB 
infrastruktura

JDBCExistující adresář 
uživatelů (př. AD)

LDAP

CSV export

HTTP
alt. HTTPS

Přenosné počítače Pracovní stanice

adresářová struktura
 alt. FTP,

Web Services
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4.1 Komunikace s ústřednami 
Přenos záznamů o hovorech z telefonních ústředen, tarifikace podle aktuálních tarifních tabulek a 
případné párování se záznamy o hovorech z webu operátora je zajišťováno programem ALLWIN. 

4.1.1 ALLGet Central 
ALLGet Central je schopen přenášet záznamy z většího počtu přípojných bodů (i různých zařízení). 
Podporované typy přípojných bodů jsou ústředna, IP buffer, sériový buffer, soubor, disketa, 
modem/buffer. 
ALLGet Central je provozován jako samostatně spouštěný program nebo systémová služba na  
Microsoft Windows 95/98, NT,  200x, Millenium, XP, Vista. 
Z přípojného bodu jsou přeneseny všechny informace o hovoru, zejména volané číslo, volající číslo, 
čas hovoru, doba hovoru, account kód, access kód (viz dále),  identifikace volající lokality (pokud se 
používá). Z telefonního čísla je odvozena i lokalita volaná. 
Podporované ústředny: viz http://www.allsoft.cz/ustredny.php  

4.1.2 Identifikace volajícího a ústředen 
Identifikace pomocí account kódu 
Pro jednoznačné přiřazení hovoru k zaměstnanci slouží identifikace pomocí account kódu. Account 
kód vytáčí zaměstnanec před volaným číslem a je uložen jako samostatný atribut u každého 
hovoru. Zároveň je nutné zajistit přítomnost account kódu u každého zaměstnance v databázi 
uživatelů (manuální vstup nebo import). Podporují ho jen některé ústředny. Nelze ho použít u 
hovorů mimo ústředny, tj. u mobilních telefonů, SMS a u příchozích hovorů. 
 
Identifikace pomocí access kódu 
V některých případech musejí zaměstnanci pro volání na externí linku vytočit tzv. access kód. 
Pokud má každý zaměstnanec přidělen vlastní access kód, je ho možné použít pro identifikaci 
stejným způsobem jako account kód. 
 
Použití account a access kódu závisí na typu ústředny – ne všechny to umožňují. 
 
Identifikace pomocí volajícího čísla 
Tato identifikace je založena na párování čísla, ze kterého je voláno, s konkrétním zaměstnancem. 
Předpokládá přiřazení telefonních čísel (pevných i mobilních) k zaměstnancům v databázi uživatelů. 
Tuto identifikaci lze použít na pevné linky, mobilní telefony, SMS i příchozí hovory. U příchozích 
hovorů vedených z firemních čísel je využita informace z databáze pro identifikaci a zobrazení 
volajícího. 
 
Nejdříve je proveden pokus o identifikaci account/access kódem. Pokud není nalezen právě jeden 
zaměstnanec, proběhne pokus o identifikaci pomocí volajícího čísla. Je-li jedno volající číslo 
přiřazeno více lidem, je provedeno jednoznačné přiřazení manuálně (nadřízený, role „správce 
hovorů“.  
 
V případě, kdy není možné použít ani jeden z identifikačních kódů a telefon je sdílen více lidmi 
pracujícími po sobě ve směnách, lze k identifikaci využít informace z případného docházkového 
systému. Hovor je pak přiřazen zaměstnanci, který byl v době jeho provedení ve směně. Tato 
možnost není standardní součástí systému, lze ji realizovat po analýze možností propojení 
s docházkovým systémem. 
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4.1.3 Identifikace ústředen 
Pro rozlišení lokality nebo přímo konkrétní ústředny ma každá ústředna přiřazen svůj kód. Pokud 
používá organizace jednu ústřednu v každé pobočce nebo jiném organizačním celku, lze tento kód 
použít ke správnému zařazení telefonujícího (a hovoru) do organizační struktury zobrazované ve 
Webové aplikaci. 

4.2 Určování ceny hovoru 
Po přenosu záznamů z ústředny je nutné k hovorům doplnit jejich cenu. Určení ceny probíhá ve 
dvou krocích, které provádí program ALLWIN. 
Nejprve ALLWIN určí cenu na základě vlastních tarifikačních tabulek. Tyto tabulky jsou pravidelně 
aktualizovány. 
Dalším krokem je spárování hovorů z ústředny se záznamy od konkrétního operátora. 
Záznamy o cenách hovorů jsou dostupné ve formě textových souborů na zákaznických webových 
stránkách telefonního operátora. 
Výhoda dvoustupňového ocenění hovorů je v zobrazení ceny hovoru ihned po jeho provedení. 
Ceny z webových stránek operátora jsou dostupné obvykle pouze 1x za měsíc. 
 
Možné způsoby získání záznamů o hovorech 
Formát přenosu TXT, CSV, XML 
Způsob přenosu HTTP, FTP, Web Services 
V případě nestandardní situace lze vypracovat individuální řešení. 

4.3 Databáze zaměstnanců, organizační struktura 
Hovory jsou svázány s každým jednotlivým zaměstnancem a proto je třeba, aby systém disponoval 
jejich databází. Existují tyto základní způsoby řešení: 

• Přímé využití stávající databáze (adresáře) zaměstnanců. Příkladem je existující adresář 
zaměstnanců v Active Directory, Sun Directory Server apod. Pro provoz systému je nutné, 
aby obsahoval všechny zaměstnance, kteří mohou telefonovat. Zároveň musí být 
umožněno doplnit tuto databázi o další atributy. Poslední podmínkou je, že uživatelé musí 
být ve stávajícím adresáři uspořádáni v takové hierarchii (organizační struktuře), v jaké jsou 
požadovány výstupy v aplikaci, nebo musí být možné takovou hierarchii vytvořit v rámci 
projektu nasazení evidence hovorů. 

• Vytvoření nové databáze zaměstnanců s využitím jednorázového importu dat z databáze 
stávající. Tato varianta je vhodná, pokud v organizaci existuje systém, který již databázi 
zaměstnanců má, ale není ji možné přímo využít jako zdroj zaměstnanců pro systém 
evidence hovorů. Typickým příkladem je databáze personálního nebo mzdového softwaru, 
může to být i Active Directory, pokud ho z nějakých důvodů nelze využít jako bezprostřední 
zdroj uživatelů pro systém. Hierarchie (organizační struktura) zaměstnanců je buď také 
importována ze stávajícího zdroje nebo vytvářená ručně v nové databázi. 
V případě, že v organizaci neexistuje žádná databáze zaměstnanců nebo není použitelná 
pro import, lze novou databázi naplnit ručně a stejně tak ručně vytvořit hierarchii. 
Nově vytvářená databáze zaměstnanců je tvořena strukturou v relační databázi nebo 
adresářovém serveru (Sun Directory Server). Lze využít stávající zákazníkovu 
infrastrukturu. 

V každém případě musí být do zvolené databáze zaměstnanců doplněny kódy (account, access), 
pomocí kterých probíhá přiřazení hovorů ke konkrétnímu zaměstnanci. To lze provést importem, 
pokud seznam přiřazených kódů někde existuje, nebo ručním doplněním. 
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4.4 Aplikace pro prezentaci dat a správu tel. čísel 
Jedná se o aplikaci na platformě J2EE. K provozu je potřeba aplikační server, standardně 
dodáváme Sun Java Application Server. Lze využít existující aplikační infrastrukturu. 
Uživatelské rozhraní aplikace je realizováno buď jako samostatná webová aplikace běžící na 
vlastním URL nebo jako portlety standardu JSR-168 pro přímé zapojení do intranetového portálu. 
Aplikace přejímá od SW ALLWIN údaje o hovorech se skutečnými cenami, identifikací volajícího a 
identifikací ústředny. Komunikace probíhá pomocí webových služeb (Web Services). 
Přes webové rozhraní pak aplikace poskytuje přehledy hovorů, správu telefonních čísel a další 
funkce definované podrobněji v kapitole Popis funkcí 

4.4.1 Databáze 
Webová aplikace používá k ukládání dat buď databázi vlastní nebo hotové centralizované 
databázové řešení používané zákazníkem. Z technologického hlediska může jít o jakoukoli relační 
databázi. Při použití vlastní DB jsme schopni dodat. MS SQL Server, Oracle, IBM DB2. 
Vzhledem k počtu ukládaných hovorů jsou záznamy dle potřeby rozděleny do dvou samostatně 
uložených částí – záznamy z posledního měsíce a archivované záznamy. Při běžné práci se 
používají hovory z posledního měsíce, kde menší počet záznamů umožní rychlejší odezvu. 

4.5 Komunikace s dalšími systémy 
Pro účely předání dat externím systémům (například účetnímu SW pro zpracování mezd) jsou 
určena tato rozhraní: 
Formát přenosu TXT, CSV, XML 
Způsob přenosu uložení do adresářové struktury na disku, FTP, Web Services 
 
 
  


