
V dnešní době je v každé firmě kladen velký důraz na bezpečnost. Chcete zajistit soukromí 
uživatelů nebo znemožnit volání z telefonu bez přítomnosti jeho „majitele“? Potřebujete kontrolovat 
pohyb neautorizovaných osob ve firmě?

Rodina AleFIT Bezpečnost nabízí řešení těchto problémů 

následujícími aplikacemi:

1 AleFIT Zámek

2 AleFIT Kamera

3 AleFIT Rozhlas

Rodina aplikací AleFIT Bezpečnost v bodech:

• úplná kontrola nad telefonním číslem,

• dostupnost informací o zmeškaných hovorech  

a historii volání,

• automatické zamykání telefonu,

• IP telefon jako náhrada kamerového systému,

• hromadné oznamování důležitých zpráv  

či vyhlášení poplachu.

Rodina aplikací AleFIT Bezpečnost

1) AleFIT Zámek

nabízí uživatelům možnost zamknout si IP telefon stejně 

jako je to běžné u mobilního telefonu, aby nemohlo dojít 

ke zneužití linky. Zamčený telefon je stále přihlášen do sítě 

a je znemožněno volání buď na externí telefonní čísla anebo 

na všechna telefonní čísla kromě tísňových linek. Výhodou 

oproti funkcionalitě Extension Mobility je, že uživatel má 

dostupné zmeškané hovory, které byly na jeho linku v době 

zamčení uskutečněny a je zachována i ostatní historie volá-

ní. Telefon lze zamknout prostřednictvím hlasového rozhraní, 

které je nastaveno na konkrétní lince, zadáním unikátního 

PIN kódu v menu „Služby“, případně funguje také auto-

matické zamykání telefonu v určitý čas (např. po ukončení 

pracovní doby). 

2) AleFIT Kamera 

slouží jako doplňková aplikace pro recepční nebo osoby, 

které potřebují mít přehled nad děním v určitých prostorech. 

Aplikace může fungovat společně s kamerovým systémem, 

ovšem výhodou AleFIT Kamery je dostupnost pro kohokoliv, 

kdo má oprávnění a telefon s barevným displejem, který je 

schopen zobrazit přenos z kamery. Odpadá tak investice 

na nákup monitorů, televizí a jiných zobrazovacích zařízení. 

Aplikace využívá IP vrátník nebo IP kameru, která umožňuje 

zasílání videa i obrázků. Zobrazování na telefonu funguje na 

principu obnovování obrázků v časových intervalech, které se 

pohybují od 3 do 5 sekund. Zobrazení na telefonu je prová-

děno automaticky s příchozím hovorem z IP vrátníku, nebo 

na vyžádání přes službu v telefonu. 

3) AleFIT Rozhlas

rozšiřuje funkcionalitu klasického IP telefonu a využívá jeho 

reproduktor v případě, kdy je třeba skupině uživatelů hromad-

ně vyhlásit sdělení. Aplikace může sloužit také jako doplněk 

požárního rozhlasu, kdy je třeba vyhlásit poplach a zajistit 

ozvučení hůře dostupných prostor. Všude tam, kde je struktu-

rovaná kabeláž, je možné zajistit fungování této aplikace.

Další možnosti

Aplikace rodiny AleFIT Bezpečnost mohou být doplněny dal-

šími řešeními z rodiny aplikací AleFIT Služby, AleFIT Zprávy 

nebo AleFIT Kontakty. Používání Cisco IP telefonie je díky 

AleFIT aplikacím jednodušší, pohodlnější a přináší úsporu 

nákladů. Díky tomu je naplňována myšlenka Cisco Unified 

Communications řešení – urychlit a zefektivnit proces 

komunikace.
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