
Změny funkce ústředen TINA od verze 5.0

1. Provoz poboček s omezeným přístupem k veřejným linkám

V souvislosti s přečíslováním telefonních linek v ČR umožňují nyní ústředny TINA dva způsoby provozu u poboček/uživatelů s oprávněním „pouze
místní hovory“:

1. Metoda „zakázané číslice“

Toto je model uplatňovaný dosud, přičemž zakázanou číslicí byla výlučně nula. Nyní lze i tuto zakázanou číslici programovat.

Programování:
(PV1) 55 0 (N)

PV1 = standardní inicializační kód stejného významu, jak je popsán v návodu k ústředně, typicky nastaven z výroby 81 8888
0 (nula) znamená typ metody „zakázané číslice“
N = zakázaná číslice. Pokud není N zadáno, je zakázanou číslicí automaticky nula (0), což je stav, který platí ve většině Evropy a v ČR do
21.9.2002.

Nastavením této metody se případně dříve nastavené povolené předvolby zruší.

Příklady (IČM=8888):
Zakázaná číslice je 0: 81 8888 55 0 + zavěsit nebo: 81 8888 55 0 0 + zavěsit
Zakázaná číslice je 6: 81 8888 55 0 6 + zavěsit

2. Metoda povolené předvolby

Od 22.9.2002 se změní způsob vyhodnocení meziměstského volání v ČR a to tak, že žádná čísla nezačínají nulou (kromě mezinárodních, ale tam
jde o dvě nuly) a každý region má jednu, dvě či případně tři předvolby, které se v daném regionu považují za místní. Předvolba je jedno- nebo
dvoumístná. Ostatní čísla, která touto předvolbou (těmito předvolbami) nezačínají, jsou chápána jako meziměstská či mobilní. Je třeba tedy tuto
předvolbu (či předvolby), které jsou chápány jako místní, zadat do ústředny.

Programování:
1. místní předvolba: (PV1) 55 N1 (N2)
2. místní předvolba: (PV1) 56 N1 (N2)
3. místní předvolba: (PV1) 57 N1 (N2)

N1 a N2 je první, resp. druhá číslice zakázané předvolby a může být v rozsahu 2 až 9. Nula je rezervovaná pro první metodu, číslem jedna nemůže
místní číslo začínat.

Příklady (IČM=8888):
Místní předvolba je 35: 81 8888 55 3 5 + zavěsit
Místní předvolby jsou 4 a 16 81 8888 55 4 + zavěsit 81 8888 56 1 6 + zavěsit
Místní předvolby jsou 5, 51, 53 81 8888 55 5 + zavěsit 81 8888 56 5 1 + zavěsit 81 8888 57 5 3 + zavěsit

Pokud se naprogramuje druhá nebo třetí předvolba a nastane situace, kdy je potřeba již jen jedna předvolba, je nutné nejprve přepnout do režimu
„zakázaná číslice“ (tím se zruší všechny tři povolené předvolby) a teprve poté znovu naprogramovat potřebný počet povolených předvoleb.

2. Programování zpoždění vnějšího vyzvánění

Od verze 5.0 je možné naprogramovat zpoždění vyzvánění poboček v závislosti na tom, ze které veřejné linky přichází. Je tedy nyní možné, aby při
hovoru přicházejícím přes první veřejnou linku bylo na pobočce vyzvánění zpožděno například o 2 cykly, kdežto při vyzvánění z druhé linky zvoní
pobočka ihned.

Programování:
(PV2) 90 N X Y

N = číslo programované pobočky (1 až 6)
X = počet cyklů, o které je vyzvánění z první veřejné linky na tuto pobočku zpožděno
Y = počet cyklů, o které je vyzvánění z druhé veřejné linky na tuto pobočku zpožděno

Příklada (IČM=8888):
Pobočka 3 zvoní ihned z 1. linky, ze druhé po 2 cyklech 81 8888 90 3 0 2

2. Zrušení druhé zakázané předvolby

Od verze 5.0 není již možné programovat druhou zakázanou předvolbu (kód (PV1) + 52 NNNN).

Použité zkratky:
IČM = Identifikační číslo majitele
(PV 1), resp. (PV 2) = zkratka přístupové volby 1 (81 + IČM), resp. přístupové volby 2 (82 + IČM)
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