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WYKAZ SKRÓTÓW I TERMINÓW: 

 

DC Direct Current 

GUI Graphical User Interface 

SIP Session Initial Protocol 

RoIP Radio over IP 

ISDN Integrated Service Digital Network 
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Opis konfiguracji 

Podstawowa konfiguracja Konsoli dyspozytorskiej TRX przechowywana jest 

na serwerze konfiguracji. 

W celu utworzenia lub modyfikacji konfiguracji należy połączyć się z dowolnego 

komputera z serwerem za pomocą przeglądarki internetowej. W szczególności 

można użyć przeglądarki www dostępnej na konsoli dyspozytorskiej TRX. 

 

 

1. Logowanie 

Dostęp do serwera konfiguracji wymaga autoryzacji. W tym celu należy wpi-

sać dane użytkownika posiadającego uprawnienia administracyjne. 

 

 
 

Nazwa konta domyślnego: admin. 

Hasło konta domyślnego: trxtrx. 

 



Rozdział 2: Wylogowanie 
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2. Wylogowanie 

Wylogowanie następuje po kliknięciu na ikonkę   dostępnej na każdej pod-

stronie konfiguracji  

 

 
 

W prawym górnym rogu wyświetlana jest nazwa zalogowanego użytkownika (w 

tym przypadku: admin). 
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3. Menu główne konfiguracji 

Menu główne ma postać kafelków znanych z sytemu Windows 8. Kafelki po-

grupowane są na sześć głównych modułów konfiguracji. 

Z reguły największy kafelek stanowi skrót do najczęściej wykorzystywanych ope-

racji danego modułu. Kafelek  umożliwia przejście do kolejnego poziomu me-

nu dla wybranego modułu konfiguracji. 

 

 
 

Menu główne umożliwia dostęp do następujących modułów konfiguracji: 

Linie SIP – moduł umożliwia dodawanie, edycję oraz usuwanie linii telefonicz-

nych pracujących z protokołem SIP. 

W zależności od konfiguracji profilu zalogowanego użytkownika poszcze-

gólne linie SIP widoczne są na ekranie konsoli dyspozytorskiej i umożliwia-

ją wykonywanie oraz odbieranie rozmów telefonicznych. 

RoIP (Radio over IP) – moduł umożliwia konfiguracje części radiowej konsoli 

dyspozytorskiej (związanej z obsługą radiotelefonów). 

W zależności od konfiguracji profilu zalogowanego użytkownika poszcze-

gólne radiotelefony widoczne są na ekranie konsoli dyspozytorskiej i umoż-

liwiają zdalną obsługę radiotelefonów. 

Profile – moduł umożliwia dodawanie, edycję oraz usuwanie profili określają-

cych, jacy użytkownicy mają mieć dostęp do poszczególnych funkcjonalno-

ści / zasobów dostępnych na konsolach dyspozytorskich TRX, m.in.: 

 linie SIP, 

 połączenia do serwera RoIP, 

 możliwość włączenia lub wyłączenia opcji nagrywania rozmów. 

Użytkownicy – moduł umożliwia dodawanie, edycję oraz usuwanie kont użyt-

kowników umożliwiających zalogowanie się na konsolach dyspozytorskich 

TRX. 



Rozdział 3: Menu główne konfiguracji. 

 

 

© Copyright TRX   Str. 7/43 

Zakładki GUI – moduł umożliwia dodawanie, edycję oraz usuwanie zakładek 

wyświetlanych na ekranie konsoli dyspozytorskiej dla danego profilu. Mo-

duł ten pozwala również na określenie ile i jakie komponenty będą wyświe-

tlanych na danej zakładce. 

Konsole – moduł umożliwia dodawanie, edycję oraz usuwanie konsol dyspozytor-

skich TRX dostępnych w komunikacji interkomowej. 
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4. Konfiguracja linii SIP 

Główne okno konfiguracji linii SIP przedstawia tabelę zawierającą listę 

wszystkich linii SIP dostępnych w systemie. Ostatnia kolumna zawiera informację 

dla ilu i jakich profili dana linia SIP jest dostępna. 

 

 
 

Po najechaniu myszką na ikonkę  (umieszczoną obok liczby profili) w prawym 

górnym rogu tabeli wyświetlana jest szczegółowa lista z nazwami tychże profili. 

Dodawanie nowej linii SIP 

W celu dodania nowej linii SIP należy kliknąć na przycisk . 

Okno konfiguracji składa się z dwóch zakładek: 

 Ustawienia ogólne 

 Profile 

 

 



Rozdział 4: Konfiguracja linii SIP. 
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Zakładka Ustawienia ogólne zawiera wszystkie parametry niezbędnie do skonfi-

gurowania linii SIP (konta SIP). 

Zakładka Profile umożliwia przydzielenie dostępu do danej linii SIP dla wybra-

nych profili. 

 

 
 

Po kliknięciu na przycisk  ustawiona konfiguracja jest wysyłana do 

serwera. 

 

 

Edycja linii SIP 

W celu edycji linii SIP należy kliknąć na daną linię w tabeli, a następnie klik-

nąć na przycisk . Dalsza konfiguracja jest podobna do opisanej w punk-

cie Dodawania nowej linii SIP. 
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Usuwanie linii SIP 

W celu usunięcia linii SIP należy kliknąć na przycisk .. 

Następnie należy zaznaczyć wybrane linie SIP oraz kliknąć na przycisk . 

 

 
 

Jeśli co najmniej jedna z linii SIP wybranych do usunięcia jest przydzielona do 

któregoś z profili pojawia się okno z ostrzeniem. 

 

 
 

Użytkownik może albo potwierdzić zamiar usunięcia linii SIP (w tym celu na-

leży kliknąć na przycisk ), albo zrezygnować z operacji (kliknąć na przy-

cisk ). 

 



Rozdział 5: Konfiguracja RoIP (Radio over IP). 
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5. Konfiguracja RoIP (Radio over IP) 

Konfiguracja RoIP jest najbardziej rozbudowanym modułem. Z tego powodu 

podczas konfiguracji najwygodniej jest korzystać ze menu RoIP (dostępnego po 

kliknięciu na kafelek ) 

 

 
 

 
 

Menu RoIP składa się z grup kafelków umożliwiających dostęp do sześciu modu-

łów konfiguracji RoIP: 

 Sterowania 

 Serwery 

 Konta - użytkownicy serwerów RoIP 

 Konta - grupy użytkowników serwerów RoIP 

 Połączenia do serwera 

 Terminale z usługami cyfrowymi 
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Lista sterowań (kontrolerów) RoIP 

Główne okno konfiguracji sterowań RoIP przedstawia tabelę zawierającą listę 

wszystkich sterowań RoIP dostępnych w systemie. Ostatnia kolumna zawiera in-

formację ile i jakie serwery RoIP korzystają z danego sterowania. 

 

 

Dodawanie nowego sterowania RoIP 

W celu dodania nowego sterowania RoIP należy kliknąć na przycisk . 

 

 
 

Po kliknięciu na przycisk  ustawiona konfiguracja jest wysyłana do 

serwera. 



Rozdział 5: Konfiguracja RoIP (Radio over IP). 
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Edycja sterowania RoIP 

W celu edycji sterowania RoIP należy kliknąć na dane sterowanie w tabeli, a 

następnie kliknąć na przycisk . Dalsza konfiguracja jest podobna do opi-

sanej w punkcie Dodawania nowego sterowania RoIP. 

Usuwanie sterowania RoIP 

W celu usunięcia sterowania (sterowań) RoIP należy kliknąć na przycisk 

. Następnie należy zaznaczyć wybrane sterowania RoIP oraz kliknąć na 

przycisk . 

 

 
 

Jeśli co najmniej jedno ze sterowań RoIP wybranych do usunięcia jest używane 

przez serwer RoIP pojawia się okno z komunikatem błędu. 

 

 
 

Aby skasować takie połączenie należy odłączyć je od serwera RoIP, który je 

wykorzystuje. 
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Lista serwerów RoIP 

Główne okno konfiguracji serwerów RoIP przedstawia tabelę zawierającą li-

stę wszystkich serwerów RoIP dostępnych w systemie. Ostatnia kolumna zawiera 

informację ile i jakie terminale są obsługiwane przez dany serwer RoIP. 

 

 

Dodawanie nowego serwera RoIP 

W celu dodania nowego serwera RoIP należy kliknąć na przycisk . 

Okno konfiguracji składa się z dwóch zakładek: 

 Ustawienia ogólne 

 Terminale z usługami cyfrowymi 

 

Zakładka Ustawienia ogólne zawiera wszystkie parametry niezbędnie do skonfi-

gurowania serwera RoIP. 

 

 



Rozdział 5: Konfiguracja RoIP (Radio over IP). 
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Po kliknięciu na jeden z odnośników (oznaczonych niebieskich podkreśleniem) 

użytkownik jest przekierowywany odpowiednio: 

 na stronę główną konfiguracji sterowań RoIP, 

 na stronę główną konfiguracji grup użytkowników RoIP, 

 

Po kliknięciu na ikonkę  użytkownik jest przekierowywany odpowiednio: 

 na stronę formularza dodawania nowego sterowania RoIP, 

 na stronę formularza dodawania nowych grup użytkowników RoIP, 

 

Zakładka Terminale z usługami cyfrowymi umożliwia przydzielenie obsługi ter-

minali z usługami cyfrowymi dla danego serwera RoIP. 

 

 
 

Skróty  umieszczone obok nazwy zakładki umożliwiają odpowiednio: 

 przekierowanie na stronę główną konfiguracji terminali z usługami cyfrowy-

mi, 

 przekierowanie na stronę formularza dodawania nowego terminala z usługa-

mi cyfrowymi. 

Edycja serwera RoIP 

W celu edycji serwera RoIP należy kliknąć na dane sterowanie w tabeli, a na-

stępnie kliknąć na przycisk . Dalsza konfiguracja jest podobna do opisa-

nej w punkcie Dodawania nowego serwera RoIP. 
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Usuwanie serwera RoIP 

W celu usunięcia serwera (serwerów) RoIP należy kliknąć na przycisk 

Następnie należy zaznaczyć wybrany serwer RoIP oraz kliknąć na przycisk 

. 

 

 
 

 

Lista połączeń do serwerów RoIP 

Główne okno konfiguracji połączeń do serwerów RoIP przedstawia tabelę 

zawierającą listę wszystkich połączeń do serwerów RoIP dostępnych w systemie. 

Ostatnia kolumna zawiera informację dla ilu i jakich profili dane połączenie do 

serwera RoIP jest dostępne. 

 



Rozdział 5: Konfiguracja RoIP (Radio over IP). 
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Dodawanie nowego połączenia do serwera RoIP 

W celu dodania nowego serwera RoIP należy kliknąć na przycisk . 

Okno konfiguracji składa się z trzech zakładek: 

 Ustawienia ogólne 

 Funkcjonalność 

 Profile 

 

Zakładka Ustawienia ogólne zawiera wszystkie parametry niezbędnie do skonfi-

gurowania połączenia do serwera RoIP. 

 

 
 

Zakładka Funkcjonalność umożliwia wybranie poziomu funkcjonalności danego 

połączenia do serwera RoIP. 
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Zakładka Profile umożliwia przydzielenie dostępu do danego połączenia do ser-

wera RoIP dla wybranych profili. 

 

 

Edycja połączenia do serwera RoIP 

W celu edycji połączenia do serwera RoIP należy kliknąć na dane połączenia 

do serwera RoIP w tabeli, a następnie kliknąć na przycisk . Dalsza konfi-

guracja jest podobna do opisanej w punkcie Dodawania nowego połączenia do 

serwera RoIP. 



Rozdział 5: Konfiguracja RoIP (Radio over IP). 
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Usuwanie połączenia do serwera RoIP 

W celu usunięcia połączenia (połączeń) do serwera RoIP należy kliknąć na 

przycisk . Następnie należy zaznaczyć wybrane połączenia do serwera 

RoIP oraz kliknąć na przycisk . 

 

 
 

Jeśli co najmniej jedno z połączeń do serwera RoIP wybranych do usunięcia jest 

przydzielona do któregoś z profili pojawia się okno z ostrzeniem. 

 

 
 

Użytkownik może albo potwierdzić zamiar usunięcia połączenia do serwera 

RoIP (w tym celu należy kliknąć na przycisk ), albo zrezygnować z opera-

cji (kliknąć na przycisk ). 
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Lista użytkowników serwerów RoIP 

Główne okno konfiguracji użytkowników serwerów RoIP przedstawia tabelę 

zawierającą listę wszystkich użytkowników serwerów RoIP dostępnych w syste-

mie. Ostatnia kolumna zawiera informację do ilu i jakich grup należy dany użyt-

kownik. 

 

 

Dodawanie nowego użytkownika serwera RoIP 

W celu dodania nowego użytkownika serwera RoIP należy kliknąć na przy-

cisk . Okno konfiguracji składa się z dwóch zakładek: 

 Ustawienia ogólne 

 Grupy użytkowników 

 

Zakładka Ustawienia ogólne zawiera wszystkie parametry niezbędnie do utwo-

rzenia nowego użytkownika serwera RoIP. 

 

 



Rozdział 5: Konfiguracja RoIP (Radio over IP). 
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Zakładka Grupy użytkowników umożliwia przydzielenie użytkownika do wybra-

nej grupy użytkowników RoIP. 

 

 

Edycja użytkowników serwera RoIP 

W celu edycji użytkowników RoIP należy kliknąć na dane konto w tabeli, a 

następnie kliknąć na przycisk . Dalsza konfiguracja jest podobna do opi-

sanej w punkcie Dodawania nowego użytkownika serwera RoIP. 

Usuwanie użytkowników serwera RoIP 

W celu usunięcia użytkownika (użytkowników) serwera RoIP należy kliknąć 

na przycisk . Następnie należy zaznaczyć wybrane konto oraz kliknąć na 

przycisk . 
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Jeśli co najmniej jeden z użytkowników serwera RoIP wybranych do usunięcia 

należy do grupy użytkowników serwera RoIP pojawia się okno z ostrzeniem. 

 

 
 

Użytkownik może albo potwierdzić zamiar usunięcia użytkownika serwera 

RoIP (w tym celu należy kliknąć na przycisk ), albo zrezygnować z opera-

cji (kliknąć na przycisk ). 

Lista grup użytkowników serwerów RoIP 

Główne okno konfiguracji grup użytkowników serwerów RoIP przedstawia 

tabelę zawierającą listę wszystkich grup użytkowników serwerów RoIP dostęp-

nych w systemie. 

 

 



Rozdział 5: Konfiguracja RoIP (Radio over IP). 
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Dodawanie nowych grup użytkowników serwera RoIP 

W celu dodania nowych grup użytkowników serwera RoIP należy kliknąć na 

przycisk . Okno konfiguracji składa się z dwóch zakładek: 

 Ustawienia ogólne 

 Użytkownicy RoIP 

 

W zakładce Ustawienia ogólne określa się nazwę grupy użytkowników serwera 

RoIP. 

 

 
 

Zakładka Użytkownicy RoIP umożliwia przydzielenie użytkowników RoIP do 

tworzonej grupy. 
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Edycja grup użytkowników serwera RoIP 

W celu edycji grup użytkowników RoIP należy kliknąć na daną grupę w tabe-

li, a następnie kliknąć na przycisk . Dalsza konfiguracja jest podobna do 

opisanej w punkcie Dodawania nowej grupy użytkowników serwera RoIP. 

Usuwanie grup użytkowników serwera RoIP 

W celu usunięcia grupy (grup) użytkowników serwera RoIP należy kliknąć na 

przycisk . Następnie należy zaznaczyć wybraną grupę oraz kliknąć na 

przycisk . 

 

 
 

 



Rozdział 5: Konfiguracja RoIP (Radio over IP). 
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Lista terminali z usługami cyfrowymi 

Główne okno konfiguracji terminali z usługami cyfrowymi przedstawia tabe-

lę zawierającą listę wszystkich terminali z usługami cyfrowymi dostępnych w sys-

temie. Ostatnia kolumna zawiera informację przez ile i jakie serwery RoIP jest 

obsługiwany dany terminal. 

 

 

Dodawanie nowych terminali z usługami cyfrowymi 

W celu dodania nowych terminali z usługami cyfrowymi należy kliknąć na 

przycisk . Okno konfiguracji składa się z dwóch zakładek: 

 Ustawienia ogólne 

 Serwery RoIP 

 

Zakładka Ustawienia ogólne zawiera wszystkie parametry niezbędnie do utwo-

rzenia nowego terminala z usługami cyfrowymi. 
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Zakładka Serwery RoIP umożliwia przydzielenie terminali z usługami cyfrowymi 

do serwera RoIP. 

 

 

Edycja terminali z usługami cyfrowymi 

W celu edycji terminali z usługami cyfrowymi należy kliknąć na dany termi-

nal w tabeli, a następnie kliknąć na przycisk . Dalsza konfiguracja jest 

podobna do opisanej w punkcie Dodawania nowych terminali z usługami cyfro-

wymi. 

Usuwanie terminali z usługami cyfrowymi 

W celu usunięcia terminala (terminali) z usługami cyfrowymi należy kliknąć 

na przycisk . Następnie należy zaznaczyć wybrany terminal oraz kliknąć 

na przycisk . 

 

 



Rozdział 5: Konfiguracja RoIP (Radio over IP). 
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Jeśli co najmniej jeden z terminali z usługami cyfrowymi wybranych do usunięcia 

jest obsługiwany przez jakiś serwer RoIP pojawia się okno z ostrzeniem. 

 

 
 

Użytkownik może albo potwierdzić zamiar usunięcia terminala z usługami cy-

frowymi (w tym celu należy kliknąć na przycisk ), albo zrezygnować z 

operacji (kliknąć na przycisk ). 
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6. Konfiguracja Profili 

Główne okno konfiguracji profili przedstawia tabelę zawierającą listę 

wszystkich profili dostępnych w systemie. 

Poszczególne kolumny tabeli przedstawiają informację o następujących zasobach 

przydzielonych (dostępnych) dla danego profilu: 

 linie SIP, 

 połączenia do serwera RoIP, 

 możliwości nagrywania rozmów. 

 

Kolumna Lista użytkowników przedstawia informację którzy użytkownicy po za-

logowaniu na konsoli będą mieli dostęp do zasobów przydzielonych dla danego 

profilu. 

 

 
 

Po najechaniu myszką na ikonkę  wyświetlana jest szczegółowa lista z danymi 

związanymi z dana kolumną tabeli. 

 

Dodawanie nowego profilu 

W celu dodania nowego profilu należy kliknąć na przycisk . 

Okno konfiguracji składa się z następujących zakładek: 

 Ustawienia ogólne 

 Linie SIP 

 Połączenia do serwera RoIP 

 Użytkownicy 

 Nagrywanie rozmów (centralne) 

 

 

 



Rozdział 6: Konfiguracja Profili. 
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Zakładka Ustawienia ogólne umożliwia określenie nazwy nowego profilu. 

 

 
 

Zakładka Linie SIP umożliwia określenie które linie SIP będą dostępne dla dane-

go profilu. 

 

 
 

Skróty  umieszczone obok nazwy zakładki umożliwiają odpowiednio: 

 przekierowanie na stronę główną konfiguracji linii SIP 

 przekierowanie na stronę formularza dodawania nowej linii SIP 

 

Zakładka Połączenia do serwera RoIP umożliwia określenie które połączenia do 

serwerów RoIP będą dostępne dla danego profilu. 
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Skróty  umieszczone obok nazwy zakładki umożliwiają odpowiednio: 

 przekierowanie na stronę główną konfiguracji sterowań RoIP 

 przekierowanie na stronę formularza dodawania nowego sterowania RoIP 

 

Zakładka Użytkownicy umożliwia określenie którzy użytkownicy konsoli będą 

korzystać z ustawień określonych dla danego profilu. 

 

 
 

Skróty  umieszczone obok nazwy zakładki umożliwiają odpowiednio: 

 przekierowanie na stronę główną konfiguracji użytkowników konsol dyspo-

zytorskich TRX 

 przekierowanie na stronę formularza dodawania nowego użytkownika konsoli 

dyspozytorskiej TRX 

 



Rozdział 6: Konfiguracja Profili. 
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Zakładka Nagrywanie rozmów (centralne) umożliwia określenie czy rozmów 

użytkowników przypisanych do danego profilu mają być nagrywane za pomocą 

centralnego rejestratora rozmów TRX. 

 

 
 

Po kliknięciu na przycisk  ustawiona konfiguracja jest wysyłana do 

serwera. 

 

 

Edycja profilu 

W celu edycji profilu należy kliknąć na dany profil w tabeli, a następnie klik-

nąć na przycisk . Dalsza konfiguracja jest podobna do opisanej w punk-

cie Dodawania nowego profilu. 
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Usuwanie profilu 

W celu usunięcia profilu (profili) należy kliknąć na przycisk .. 

Następnie należy zaznaczyć wybrane profile oraz kliknąć na przycisk . 

 

 
 

 



Rozdział 7: Konfiguracja użytkowników. 
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7. Konfiguracja użytkowników 

Główne okno konfiguracji użytkowników konsol dyspozytorskich przedsta-

wia tabelę zawierającą listę wszystkich użytkowników dostępnych w systemie. 

Poszczególne kolumny tabeli przedstawiają: 

 dane identyfikujące użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail) 

 status konta użytkownika (aktywne, nieaktywne), 

 dostęp do uprawnień administratorskich (przydzielony, nie przydzielony), 

 datę i czas ostatniego logowania 

 datę utworzenia konta danego użytkownika 

 

 

Dodawanie nowego użytkownika 

W celu dodania nowego użytkownika należy kliknąć na przycisk . 
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Po kliknięciu na przycisk  ustawiona konfiguracja jest wysyłana do 

serwera. 

 

 

Edycja użytkownika 

W celu edycji użytkownika należy kliknąć na konto danego użytkownika w 

tabeli, a następnie kliknąć na przycisk . Dalsza konfiguracja jest podobna 

do opisanej w punkcie Dodawania nowego użytkownika. 

Usuwanie użytkownika 

W celu usunięcia konta użytkownika (użytkowników) należy kliknąć na 

przycisk .. Następnie należy zaznaczyć wybrane konta oraz kliknąć na 

przycisk . 

 

 



Rozdział 7: Konfiguracja użytkowników. 
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8. Konfiguracja Zakładek 

Główne okno konfiguracji zakładek wyświetlanych na ekranie konsoli dyspo-

zytorskiej przedstawia 3 poziomowe drzewo. 

Na poziomie 1 drzewa umieszczone są wszystkich profile dostępne w systemie. 

Dla każdego profilu może być utworzona dowolna liczba tzw. układów – tj. 

komponentów określających ile i jaki zakładki będą wyświetlane na ekranie kon-

soli dyspozytorskiej. 

Układy wyświetlane są na poziomie 2 drzewa. 

 

 
 

Dla każdego układu może być utworzona dowolna liczba tzw. układów wła-

ściwych tj. układów skojarzonych z daną rozdzielczością monitora konsoli dyspo-

zytorskiej. 

Układy właściwe wyświetlane są na poziomie 3 drzewa. 

 

 
 



Rozdział 8: Konfiguracja Zakładek. 
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Dodawanie zakładek 

W celu dodania / edycji zakładek należy kliknąć na wybrany układ właściwy 

(3 poziom drzewa konfiguracji zakładek) kliknąć na przycisk . 

 

 
 

Środkowe okno może być puste lub zawierać 2 poziomowe drzewo. Na poziomie 

1 drzewa umieszczone są wszystkich wszystkie zakładki wyświetlane na ekranie 

konsoli dyspozytorskiej. 

Dla każdej zakładki można dodać dowolną liczba tzw. komponentów – tj. 

elementów wyświetlanych w danej zakładce. 

Komponenty wyświetlane są na poziomie 2 drzewa. 

W celu utworzenia nowej zakładki należy przeciągnąć z lewego do środko-

wego okna komponent o nazwie Zakładka. 

 

 
 

Następnie należy nadać nazwę dla komponentu Zakładka – nazwa ta będzie wy-

świetlana w oknie konsoli dyspozytorskiej. 
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W kolejnych krokach należy przeciągnąć z lewego do środkowego okna (dokład-

nie na komponent Zakładka) wszystkie komponenty, które mają być wyświetlane 

w danej zakładce. 

 

 
 

 
 

W przypadku niektórych komponentów np. Tabela Linii SIP należy określić do-

datkowe parametry komponentu – w tym wypadku liczbę wierszy oraz kolumn. 

Wprowadzone parametry należy zatwierdzić za pomocą kliknięcia na przycisk 

. 

 



Rozdział 8: Konfiguracja Zakładek. 
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Po dodaniu wszystkich komponentów konfigurację należy przesłać do serwera 

klikając na przycisk . 
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9. Konfiguracja Konsol dyspozytorskich 

Główne okno konfiguracji konsol przedstawia tabelę zawierającą listę 

wszystkich konsol dyspozytorskich TRX dostępnych w systemie. Ostatnia ko-

lumna zawiera informację dla ilu i jakich profili dana funkcja komunikacji inter-

komowej z daną konsolą jest dostępna. 

 

 

Dodawanie nowej konsoli dyspozytorskiej 

W celu dodania funkcjonalności komunikacji interkomowej z nową konsolą 

dyspozytorską należy kliknąć na przycisk . 

Okno konfiguracji składa się z dwóch zakładek: 

 Ustawienia ogólne 

 Profile 

 

 



Rozdział 9: Konfiguracja Konsol dyspozytorskich. 
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Zakładka Ustawienia ogólne zawiera wszystkie parametry niezbędnie do dodania 

funkcjonalności komunikacji interkomowej z nową konsolą (adres IP, nazwa). 

Zakładka Profile umożliwia przydzielenie dostępu do komunikacji interkomowej 

z daną konsolą dyspozytorską dla wybranych profili. 

 

 
 

Po kliknięciu na przycisk  ustawiona konfiguracja jest wysyłana do 

serwera. 

 

 

Edycja konsoli dyspozytorskiej 

W celu edycji konsoli dyspozytorskiej należy kliknąć na dana linię w tabeli, a 

następnie kliknąć na przycisk . Dalsza konfiguracja jest podobna do opi-

sanej w punkcie Dodawania nowej konsoli dyspozytorskiej. 
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Usuwanie konsoli dyspozytorskiej 

W celu usunięcia konsoli (konsol) należy kliknąć na przycisk . 

Następnie należy zaznaczyć wybrane konsole dyspozytorskie oraz kliknąć na 

przycisk . 

 

 
 

 
 



Rozdział 9: Konfiguracja Konsol dyspozytorskich. 
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04-078 Warszawa       04-041 Warszawa 
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fax 22 871 57 30       tel. 22 871 33 34 
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