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Všechny informace obsažené v této nabídce jsou přísně důvěrné a předmětem obchodního, hospodářského či jiného 

tajemství a bez písemného souhlasu DATASYS s.r.o. není možné je (i) využívat pro jiný účel, nežli pro hodnocení 

této nabídky či následného uzavření smlouvy se společností DATASYS s.r.o. v rámci tohoto zadávacího řízení, či (ii) 

je jakkoliv šířit vůči třetím osobám.“   

2. Úvod – Předmět nabídky
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Tento dokument je nabídkou rozšíření stávajícího komunikačního systému 3CX který je v současné době využívín 

pouze pro komunikaci s vrátníky. Jedná se o softwarovou telefonní ústřednu, která je provozována na operačním 

systému Windows nebo Linux. Nabízí snadnou instalaci a správu pro běžného administrátora a z uživatelského 

pohledu nabízí široké komunikační možnosti od hlasových přes instant messiging a video hovory a sdílení plochy 

pro presentace i v rámci konferenčních hovorů, WebRTC funkce a pod..  

3. 3CX Phone system

Komunikační systém 3CX je softwarová ústředna využívající standardní SIP protokol. Je snadno instalovatelný a 

udržovatelný pomocí standardů zažitých ve světě IT technologií.  

Integruje a propojuje různé způsoby komunikace, čímž minimalizuje náklady na komunikační infrastrukturu. 

3.1 Základní vlastnosti 

3CX komunikační systém ve verzi Professional nabízí základní funkčnost VoIP telefonních systémů s podporou 

callcentrových funkcí, reportingu, IVR, API pro integraci s CRM, WebRTC  webovými videokonferencemi, a mnoha 

dalšími sofistikovanými funkcemi. 

Licenční model je založen na počtu souběžně probíhajících hovorů, tedy není nijak omezen počet přihlášených 

koncových zařízení, pouze pro aktivní hovory musí být vždy dostupná licence. Tento model je obzvlášť výhodný pro 

organizace, kde telefonování není primární činností.  
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Systém nabízí široké možnosti routingu příchozích i odchozích hovorů, souběh více připojení k poskytovatelům a 

propojení více 3CX ústředen pomocí „3CX Bridge“.  

3.2 Připojení do telefonní sítě 

Systém nabízí velké množství certifikovaných VoIP providerů umožňující najít optimální ceny hovorů do libovolné 

sítě na světě. Pro připojení ke standardním PSTN telefonním operátorům je možné využít ISDN nebo analog Media 

Gateway. Pro přímé připojení do mobilních sítí je možné využít GSM bránu. Systém může být připojen k více sítím 

souběžně a na základě routovacích pravidel volit nejvhodnější cestu pro jednotlivé hovory.  

3.3 Instant messaging 

Systém umožňuje zasílat mezi jednotlivými klientskými stanicemi textové zprávy, které jsou doručovány bezpečnou 

cestou oddělenou od veřejných IM systémů.    

3.4 Podporovaná koncová zařízení 

K systému je možné připojit přímo libovolný telefonní přístroj nebo SW klienta, který podporuje SIP standard. 

Současně výrobce nativně podporuje širokou škálu certifikovaných telefonních přístrojů u nichž je zajištěna 

automatická konfigurace a update bez nutnosti manuální konfigurace. HW přístroje mohou být od různých výrobců 

a to od základních jednoduchých až po luxusní telefony s integrovanými video hovory. 

Nejlépe se systém dokáže spolupracovat nativní SW 3CX Phone, který je dostupný pro operační systém Windows, 

Android, iOS. Tento SW klient nabízí nejširší funkčnost, včetně podpory tunelování skrze zabezpečený kanál skrz 

firewall.  

Na mobilních zařízeních může být klient, z důvodu úspory energie, na příchozí hovor upozorněn PUSH zprávou a 

tedy přijímat hovory i v době kdy není aplikace aktivní. 
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3.5 Integrace do klientských aplikací 

Systém 3CX ve verzi Profesional nabízí předpřipravené konektory pro MS 

Outlook. Microsoft Dynamic CRM. Současně nabízí jednoduché vlastní API a 

standardní TAPI rozhraní pro integraci dalších uživatelských aplikací. 

3.6 Bezpečnost 

3CX systém maximalizuje bezpečnost IP řešení kombinací aktivní ochrany (monitoring, anti-hacking, ) možností 

komunikovat po zabezpečených kanálech (3cx tunnel, TLS, ), zakázáním komunikace z nebezpečných adres 

(blacklist),  a nastavením povolených směrů pro volání s omezením nebezpečných provoleb. 

3.7 SBC Vzdálené lokality 

Pro vzdálené lokality je k dispozici hraniční SW Session Border Controler, umožňující připojení telefonním SIP 

pobočkám v oddělených síťových segmentech připojení a funkčnost na stejné kvalitativní úrovni jako lokální pobočky. 

Konfigurace probíhá přes web rozhraní a podporuje stejné protokoly a funkce jako celé řešení 3Cx.  

3.8 Vlastnosti řešení souhrn 

• Snadná instalace a administrace
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• Službu lze provozovat na OS Windows nebo Linux 

• Webové konfigurační rozhraní 

• Webový klient pro plnohodnotné a uživatelsky přívětivé ovládání vlastností systému jednotlivými uživateli. 

• Automatická konfigurace koncových zařízení 

• Jedna pobočka může být obsluhována souběžně z více HW telefonů nebo SW klientů 

• Video hovory a IM, sdílení plochy a presentací 

• Integrovaná WebRTC videokonference pro snadnou komunikaci z web prostředí, bez nutnosti instalace na 

klientské stanici. 

• Vlastní tunel pro klienty mimo lokální sít s podporou průchodu skrze NAT 

• Integrované IVR  

• Jedna osoba jedno číslo – jedno číslo může být ve stejný čas registrovnáno na více koncových zařízeních. 

• Fronta hovorů,  skupinové volání, ACD,  

• Systém práv pro jednotlivé pobočky / skupiny poboček 

• Fault tolerant řešení (záložní instalace přebírá automaticky funkci v případě výpadku primárního serveru) 

• Možnost nahrávání hovorů 

 

4. Konkrétní implementace 

Navrhujeme systém 3CX Pro  na jednom serveru s operačním systémem Windows server 2016.  

 

4.1 Připojení do telekomunikační sítě 

Vzhledem k požadovaným vlastnostem a potřebě připojení ke stávající PSTN síti a možnosti souběhu starého i 

nového telefonního řešení navrhujeme připojení stávajících telefonních okruhů ISDN PRI E1 použít  MG Patton  

SN4970/4E60VR/EUI   

 

 

Současně je systém připraven na souběžné připojení k dalším providerům, například Cesnet, pomocí SIP trunků a 

případně GSM síti pomocí GSM mediagateway DWG2000E-4G - SIP – GSM umožňující současnou obsluhu 4 SIM 

karet pomocí SIP protokolu. 
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4.2 Koncová zařízení 

4.2.1 Software a web klient 

Funkčně nejvýhodnější a uživatelsky nejpříjemnější je 3CX SW klient který je dostupný pro operační systém 

Windows, Android a iOS pro všechny uživatele systému 3CX zdarma. Pro pohodlné použití je ale vhodné připojit 

k počítači sluchátka s mikrofonem. 3CX SW klient může být spuštěn i v režimu „CTI“ kdy umožňuje ovládat vedle 

stojící HW SIP telefon a rozšiřuje jeho funkčnost, ale hovory jsou realizovány klasicky z HW přístroje.  

  

4.2.2 Analogové pobočky 

Vzhledem k nutnosti zachovat na většině pracovištích stávající analogové přístroje navrhujeme pro připojení 

analogových koncových bodů, použít ekonomicky výhodnou MG Dinstar DAG3000 112S umožňující připojení až 112 

analogových koncových zařízení, nebo DAG2000-24.   

 

Mediagateway budou umístěny v lokalitách stávajících PBX:   
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lokalita  Stávající počet 

poboček 

Navrhovaná GW Počet IP 

telefonů 

    

Dle volby   2 x DAG 3000  - 112  

Celkem  2x DAG 3000 – 112   

 

 

4.2.3 HW SIP telefony 

Pro koncové účastníky kteří mají potenciál využít nadstandardních služeb navrhujeme vybrat ekonomicky zajímavý 

IP telefon nabízející vysoký komfort obsluhy. Koncové přístroje nejsou součástí nabídky. 

 

 

4.2.4 Postup přechodu na nové řešení 

• Stávající 3CX PBX bude licenčně rozšířen pro souběh 32 hovorů, a současně doporučujeme navýšení 

kapacit HW na kterém je služba spuštěna. Doporučená minimální konfigurace  

 

Up to 64 Simultaneous Calls  

CPU Intel® Core™ i3-3210 Processor (3M Cache, 3.20 GHz) 

Memory 4 GB 

HDD SATA 60GB 

Can be Virtualized Yes 

NETWORK 100/1000 Mbit/s 

  

 

• Vytvořit samostatnou VLAN pro IP telefony (doporučeno není nutné).  

• Vytvořit pro PBX síť v DMZ případně zajisti prostupu z definovaných adres. 

• vybudovat trunk mezi stávající centrální ústřednou a 3CX s dostatečnou kapacitou např. 1x PRI E1 (30 

hovorů) pro tento bude využita mediagateway Patton SN4970/4E30VR/EUI.   

• Definovat číslovací plán. 

• Vytvořit seznam účastnických čísel, které budou přesunuty na nové řešení a identifikaci jejich umístění na 

správné MG, nastavení jednotlivých konfigurací v těchto MG. 

• Vytvořit SIP trunk do Cesnet  

• Přesouvat jednotlivá čísla (skupiny čísel) bude možné jednotlivě, po skupinách nebo najednou.  
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5. Cena řešení 

 

 

 

Popis položky 
Počet 

ks 
Cena 1 ks 

Cena 

celkem 

Cena 

včetně DPH 

Upgrade 3CX Phone System Pro Edition 4 to 32 SC 1 99.000 99.000 119.790 

DAG3000 Celkem na 112 portů 2 60 000    120.000    145.200 

Instalace, konfigurace aktivních prvků a MG, dokumentace,  1 38 800    38.800    46.948 

Administrační a uživatelské školení 1 25 000    25.000    30.250 

Cena celkem     282 800 Kč 342.188 Kč 

 

 

Nabídka zahrnuje instalaci SW částí PBX a konfiguraci mediagateway‘s.  

Nabídka nezahrnuje změny v rozvodech a ranžírování. 

Nabídka nezahrnuje dodávku HW pro běh PBX 

Nabídka nezahrnuje smlouvy s providery ISDN ani SIP 

Nabídka nezahrnuje dodávku HW IP telefonů, ale může být o tyto rozšířena. Cena a typy nabízených přístrojů je 

orientační a může být nahrazeno jinými podporovanými typy. 

 

5.1 DPH 

DPH je ve výši 21 %.  

 

5.2 Splatnost 

Splatnost faktur je 30 dní po obdržení faktury. 

 

6. Platnost nabídky a realizace 

Platnost nabídky je 30 dnů. 

Termín realizace do 5.12.2019  
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7. Závěr

Jménem společnosti DATASYS si dovolujeme vyjádřit přesvědčení, že výše uvedená nabídka bude po technické i 

ekonomické stránce vyhovovat potřebám Vaší organizace a její realizace přispěje ke zkvalitnění prostředí a služeb 

provozovaných informačních technologií a systémů. 

Věříme současně, že náš výklad zadání, navržené postupy, stejně tak jako know-how, technické i lidské zdroje, 

kterými společnost DATASYS disponuje, skýtají záruky realizace předmětného projektu v nejvyšší kvalitě a k plné 

spokojenosti Vaší společnosti. 

V Praze dne 12.11.2019 






