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1:  Opis rozwiązania 

1.1 Wstęp 

Opracowanie dotyczy aktywnego nagrywania rozmów telefonicznych z cen-

tral Avaya Communication Manager (ACM) za pomocą rejestratorów TRX. Inte-

gracja obu systemów wymaga wykorzystania serwera AES (Application Enable-

ment Services). 

Rozwiązanie TRX nie wymaga doposażania centrali Avaya w dodatkowe interfej-

sy fizyczne. Komunikacja pomiędzy rejestratorem, serwerem AES oraz platformą 

ACM odbywa się poprzez infrastrukturę istniejącej sieci teleinformatycznej. 

Zastosowanie aktywnej integracji CTI umożliwia rejestrację rozmów (z aparatów 

analogowych, systemowych lub stacji IP) bez konieczności bezpośredniego pod-

łączania się do każdej nagrywanej linii abonenckiej. W przypadku konieczności 

zmiany listy nagrywanych numerów wystarczy jedynie zmiana konfiguracji reje-

stratora. 

Rejestratory TRX umożliwiają nagrywanie rozmów z aparatów analogowych, 

systemowych oraz stacji IP. Liczba jednocześnie nagrywanych rozmów zdetermi-

nowana jest przez liczbę kanałów rejestratora (dedykowanych do nagrywania sys-

temu Avaya). Ponieważ kanały rejestratora zajmowane są dynamicznie, liczba 

stacji objętych monitoringiem nagrywania może być większa od liczby jednocze-

śnie nagrywanych rozmów. 

1.2 Opis działania integracji CTI 

Serwer AES (Application Enablement Services) udostępnia szereg mechani-

zmów pozwalających nadzorować proces zestawiania rozmów telefonicznych. 

Jest on elementem pośredniczacym w przekazywaniu informacji pomiędzy syste-

mem Avaya Communication Manager (PBX) i rejestratorem TRX. 

Każdy (dedykowany do integracji AES) kanał rejestratora loguje się w sys-

temie Avaya jako „urządzenie DMCC” (Device, Media, and Call Control) i jest 

rozpoznawany jako Avaya H.323 IP sofphone. Strumień audio nagrywanych roz-
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mów jest replikowany w centrali (mechanizm Single Step Conference) i przeka-

zywany do dedykowanych kanałów rejestratora TRX. 

Liczba jednocześnie nagrywanych rozmów (kanałów rejestratora) odpowiada 

liczbie wirtualnych stacji IP utworzonych w systemie Avaya Communication Ma-

nager. 

Przesyłanie informacji sygnalizacyjnych odbywa się za pomocą standardu 

TSAPI (Telephony Services Application Programming Interface). 

 

 

 

Avaya PABX

Rejestrator TRX

Stanowisko odsłuchu / nadzoru

telefony IP

(lokalne oraz wyniesione)

PSTN
telefon 

analogowy

Serwer AES Avaya

TSAPI

LAN / WAN

sygnalizacja

strumień audio

DMCC

telefon

systemowy

 
 

Zestaw reguł zapisanych w konfiguracji rejestratora (kanały wirtualne) ostatecznie 

determinuje, czy dana rozmowa zostanie zapisana na dysku twardym urządzenia 

TRX, czy też nie. 
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2:  Konfiguracja rejestratora TRX 

Aby rozpocząć nagrywanie rozmów z systemu Avaya Communication Mana-

ger z wykorzystaniem serwera AES należy poprawnie skonfigurować usługę CTI, 

a następnie określić reguły nagrywania dla kanałów wirtualnych rejestratora. 

Do konfiguracji rejestratorów TRX służy program Konsola 2. 

2.1 Konfiguracja linku CTI 

Dla wybranego rejestratora należy otworzyć panel Konfiguracja, wybrać pa-

nel CTI, a następnie sekcję Avaya AES. 
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Do okna formularza należy wpisać (lub wkleić) konfigurację w formacie XML. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<AvayaAesConfig> 

 <AesAppName>TRX Recorder</AesAppName> 

 <AesUserName>trxrecuser</AesUserName> 

 <AesPassword>xxxxxx</AesPassword> 

 <AesAddr>172.16.201.100</AesAddr> 

 <AesHostname>aes</AesHostname> 

 <AesDmccPort>4721</AesDmccPort> 

 <SwitchName>s8300</SwitchName> 

 <SwitchAddr>172.16.201.2</SwitchAddr> 

 <RtpAddr>172.16.0.170</RtpAddr> 

 <RtpStartPort>1002</RtpStartPort> 

 <RejStartChannel>0</RejStartChannel> 

 <RegisteredTerminalsList> 

  <RegisteredTerminal> 

   <Dev>340</Dev><Pin>1234</Pin> 

  </RegisteredTerminal> 

  <RegisteredTerminal> 

   <Dev>341</Dev><Pin>1234</Pin> 

  </RegisteredTerminal> 

 </RegisteredTerminalsList> 

 <MonitoredDevicesList> 

  <MonitoredDevice><Dev>303</Dev></MonitoredDevice> 

  <MonitoredDevice><Dev>304</Dev></MonitoredDevice> 

  <MonitoredDevice><Dev>305</Dev></MonitoredDevice> 

 </MonitoredDevicesList> 

 <DmccSessionCleanupDelay>5</DmccSessionCleanupDelay> 

 <DmccRequestedSessionDuration> 

 180 

 </DmccRequestedSessionDuration> 

</AvayaAesConfig> 

 

Wprowadzony kod należy zapisać w programie (przycisk Zastosuj), a następnie 

wysłać konfigurację do rejestratora (przycisk Wyślij na górnej belce okna). 

Poszczególne elementy kodu XML mają następujące znaczenie: 

AesAppName nazwa aplikacji dla rejestratora w serwerze AES. 

AesUserName nazwa rejestratora TRX w serwerze AES. 

Aes Password hasło do autoryzacji rejestratora na serwerze AES. 

AesAddr adres IP serwera AES. 

AesHostname nazwa serwera AES. 

Aes DmccPort  port nasłuchiwania usługi DMCC (domyślnie 4721). 

SwitchName nazwa centrali Avaya w serwerze AES. 

SwitchAddr adres IP centrali Avaya. 

RtpAddr adres IP rejestratora, na który centrala ma wysyłać audio. 

RtpStartPort  numer portu RTP przydzielony dla pierwszego (użytego w 

integracji AES) kanału rejestratora, dla następnych kanałów 

będą zajmowane kolejne porty RTP, co 2. 

RejStartChannel pierwszy kanał na rejestratorze przydzielony do nagrywania 

systemu Avaya AES. 
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RegisteredTerminalsList lista zarejestrowanych w centrali Avaya wirtualnych 

stacji IP, służących do przekazywania strumienia 

audio do rejestratora;  

lista ta odpowiada liczbie kanałów rejestratora TRX. 

RegisteredTerminal > Dev numer wirtualnej stacji IP. 

RegisteredTerminal > Pin kod autoryzacji konta IP. 

MonitoredDevicesList lista numerów wewnętrznych Avaya objętych moni-

toringiem nagrywania 

MonitoredDevice > Dev numer wewnętrzny monitorowanego terminala 

DmccSessionCleanupDelay częstotliwość odświeżania sesji, 

(domyślnie 5 s.) 

DmccRequestedSessionDuration czas trwania sesji, (domyślnie 180 s.) 

2.2 Konfiguracja kanałów wirtualnych 

Dla kanałów przeznaczonych do nagrywania rozmów z centrali Avaya z inte-

gracją AES należy utworzyć w rejestratorze przynajmniej jeden kanał wirtualny. 

Kanały wirtualne dodawane są w panelu Konfiguracja / Kanały wirtualne. 

Jeżeli rejestrator ma nagrywać wszystkie połączenia (bez dodatkowej anali-

zy), wystarczy dodać jeden kanał wirtualny, zawierający wszystkie fizyczne kana-

ły VoIP. W tym celu najwygodniejsze jest skorzystanie z kreatora dodawania ka-

nałów wirtualnych, dostępnego z poziomu menu kontekstowym okna Wirtualne. 
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Utworzoną konfigurację należy wysłać do rejestratora (przycisk Wyślij). 

 

 
 

Mechanizm kanałów wirtualnych pozwala także na selektywne nagrywanie 

rozmów przez rejestrator TRX. Służą do tego bardziej zaawansowane ustawienia 

reguł kanałów wirtualnych. 

Szczegóły odnośnie takich ustawień opisane są w Podręczniku użytkownika 

programu Konsola 2 dostępnym na stronie www.trx.com.pl. 
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3:  Konfiguracja centrali AVAYA 

Dla potrzeb integracji AES w systemie Avaya Communication Manager na-

leży wykonać następujące czynności: 

1. sprawdzić liczbę dostępnych licencji IP_API_A (CMAPI). 

2. aktywować funkcję „zaawansowanej” konferencji (Enhanced Conferencing). 

3. skonfigurować wirtualne (nagrywające) stacje IP, na które centrala będzie re-

plikowała strumień audio stacji objętych monitoringiem nagrywania. 

3.1 Licencje IP_API_A 

Liczbę oraz ich zajętość posiadanych licencji na centrali Avaya można 

sprawdzić za pomocą komendy display system-parameters customer-options. 

Jeżeli na centrali brakuje wolnych licencji IP_API_A należy zwrócić się do auto-

ryzowanego przedstawiciela Avaya w celu ich rozszerzenia. 
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3.2 Funkcja Enhanced Conferencing 

Stan parametru Enhanced Conferencing można sprawdzić za pomocą komen-

dy display system-parameters customer-options. Jeżeli funkcja ta jest wyłączona 

(n) należy zmienić jej stan na y (za pomocą komendy: change system-parameters 

customer-options). 

 

 

3.3 Konfiguracja wirtualnych stacji IP 

W następnym kroku należy utworzyć wirtualne (nagrywające) stacje IP. Każ-

da taka stacja reprezentuje jednen kanał rejestratora TRX. Liczba nagrywających 

stacji IP nie może być większa od liczby wolnych licencji IP_API_A. 

 

 
 

W celu dodania stacji nagrywającej o numerze 341 należy wpisać komendę add 

station 341, a następnie skonfigurować odpowiednie parametry: 

Type typ aparatu, powinien mieć wartość 4624, 

Security code kod autoryzacji, powinien mieć wartość taką jak w konfiguracji 

XML rejestratora (gałąź: RegisteredTerminalsList), 

IP SoftPhone powinien mieć wartość y (tak). 
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W drugiej zakładce konfiguracji należy ustawić tryb enhanced dla parametru 

Multimedia mode oraz wyłączyć (ustawić wartość na n) oba parametry: Direct 

IP-IP Audio Connections oraz IP Audio Hairpinning. 

 

 
 

W celu utworzenia kolejnych trzech stacji IP najwygodniej jest skorzystać z 

polecenia: duplicate station 341 count 3. Konfiguracja, ustawiona dla numeru 

341, zostanie automatycznie zastosowana dla pozostałych trzech numerów. 

Indywidualne zmiany dla nowych stacji można wprowadzać zapomoga polecenia 

change station n (gdzie n oznacza numer katalogowy edytowanego numeru). 

3.4 Konfiguracja kodeka audio 

Dla utworzonych wirtualnych stacji IP (de facto kanałów rejestratora) należy 

skonfigurować standard kodowania strumienia audio. 

Parametry kodeka audio można podejrzeć i ewentualnie odpowiednio zmienić za 

pomocą komendy change ip-codec-set n (gdzie n oznacza numer zestawu kode-

ków). 
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Uwaga: Integracja wymaga ustawienia jednakowych parametrów kodeka audio 

dla stacji nagrywanych oraz wirtualnych (nagrywających) stacji IP. 

Zalecane jest stosowanie standardu G.711A-law. Dla wybranego kodeka można 

włączyć lub wyłączyć wykrywanie ciszy (Sillence Supression) oraz określić licz-

bę ramek głosowych w pakiecie (Frames Per Pkt). 

 

 
 

Skonfigurowany zestaw kodeków audio (IP Codec Set) należy przypisać do 

odpowiedniego regionu IP - polecenie change ip-network-region n (gdzie n 

oznacza numer regionu IP). Następnie odpowiedni rejon należy przypisać do 

utworzonych wirtualnych stacji IP (polecenie change ip-network-map). 

 

 



Część 4: Konfiguracja serwera AES

 

 

© Copyright TRX   Str. 13/16 

4:  Konfiguracja serwera AES 

Współpraca z rejestratorem wymaga także odpowiedniej konfiguracji serwera 

AES (Application Enablement Services), która sprowadza się do: 

1. sprawdzenia statusu usług CVLAN i TSAPI 

2. sprawdzić stan funkcji „zaawansowanej” konferencji (Enhanced Conferen-

cing) 

3. skonfigurować wirtualne stacje IP, na które centrala będzie replikowała stru-

mień audio nagrywanych rozmów 

4.1 Logowanie do serwera AES  

Interfejs konfiguracji serwera AES dostępny jest za pomocą interfejsu www. 

Po wpisaniu adresu IP serwera należy kliknąć na odnośnik OA&M Web Pages. 

 

 
 

W oknie logowania należy podać dane autoryzacyjne użytkownika. 
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4.2 Stan licencji 

W celu sprawdzenia statusu licencji serwera AES należy kliknąć na odnośnik 

Status and Control → Services Summary. 

 

 
 

Usługi CVLAN Service oraz TSAPI Service powinny mieć status aktywny - 

ONLINE. W przeciwnym razie należy je skonfigurować i uruchomić zgodnie z 

wytycznymi producenta centrali. 

4.3 Porty TSAPI i DMCC 

W celu sprawdzenia statusu numerów portów, na których uruchomione są 

procesy TSAPI oraz DMCC (CMAPI) należy kliknąć na odnośnik Administra-

tion → Ports. 

 

 
 

Port dla usługi TSAPI ma stała wartość: 450, natomiast port DMCC (CMAPI) 

może być zmieniany. Wartość ustawiona dla tego portu powinna odpowiadać da-

nej w konfiguracji XML rejestratora (element: AesDmccPort). 
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4.4 Konfiguracja połączenia CTI 

W celu sprawdzenia stanu połączenia serwera AES z centrala Avaya należy 

kliknąć na odnośnik Administration → CTI Link Admin → TSAPI Links. 

 

 

 

Jeżeli połączenie to pracuje poprawne i nazwa centrali odpowiada nazwie za-

pisanej w konfiguracji XML rejestratora (element: SwitchName), należy utwo-

rzyć połączenie CTI pomiędzy serwerem AES i rejestratorem TRX. 

Czynność ta sprowadza się do założenia konta nowego użytkownika CTI. W tym 

celu należy kliknąć na odnośnik Administration → Security Database → CTI 

Users → Lists All Users. 
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