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xPhoNet – centrum telefonních sítí

xPhoNet = registr tel. sítí + tester tel. sítí + tranzitní tel. ústředna



xPhoNet – tranzitní telefonní ústředna

neobsluhuje žádné telefony, ale pouze spojovací svazky



xPhoNet – idea tranzitní ústředny

„hlasový NIX“ s hvězdicí smluvních vztahů



xPhoNet – idea tranzitní ústředny

hierarchická struktura národních tranzitů a mezinárodního tranzitu



xPhoNet – současný stav tranzitu

www.xphonet.cz -> viz položka hlavní nabídky TRANZIT

www.xphonet.sk  -> viz položka hlavní nabídky TRANZIT



xPhoNet – partnerský tranzit hovorů

+ čísla přidělená od ČTÚ (x RDČ)
+ čísla zapůjčená z jiných sítí
- čísla propůjčená jiným sítím
+ čísla převzatá z jiných sítí (x CNPAC)
- čísla předaná do jiných sítí (x CNPAC)



očíslovací plán jedné telefonní sítě


očíslovací plán všech partnerských sítí
 

xPhoNet                partneři
(směrovací tabulky)



xPhoNet – partnerský tranzit hovorů

údaje přenášené manuálně či on-line + real-time NGN služba



xPhoNet – partnerský tranzit hovorů

 přehledný smluvní vztah s xPhoNet
 právo na očíslovací plán partnerů (!)
 cena za odchozí hovory 0,08 Kč/min
 provize za příchozí hovory 0,04 Kč/min
 žádný paušál za napojení na xPhoNet

 nyní zkušební provoz = bezplatný
 registrován značný zájem o napojení
 připravován nadnárodní tranzit (0,16 Kč/min)

 cíl: tranzit mezi stovkami partnerů v EU



xPhoNet – obecný tranzit hovorů

základní způsob propoje – pro sítě s méně než 100.000 min/měs

záložní způsob propoje – pro sítě s velkým objemem provozu

přístup k dobrým cenám: Cesnet, …, tuzem., mezinár.



xPhoNet – obecný tranzit hovorů

údaje přenášené manuálně či on-line



xPhoNet – obecný tranzit hovorů

údaje přenášené manuálně či on-line



xPhoNet – obecný tranzit hovorů

 přehledný smluvní vztah s xPhoNet
 právo na očíslovací plán ČR (!)
 právo na očíslovací plán světa (!)
 právo na NRN a ZUJ (!)

 žádný paušál za napojení na xPhoNet
 pevné sítě …… až 0,37 Kč/min
 mobilní sítě …… až 1,73 (1,44) Kč/min
 VoIP sítě …… až 0,34 Kč/min
 velice nízké ceny zahraničních hovorů
 tzv. terminace …… až 0,30 Kč/min

 cíl: nejméně desítky milionů minut v EU



xPhoNet – tranzitní telefonní ústředna

 partnerský tranzit hovorů
 obecný tranzit hovorů
 distribuce očísl. plánu partnerů xPhoNet
 distribuce očísl. plánu ČR
 distribuce očísl. plánu světa
 distribuce NRN, ZUJ, OpID, kontaktů, …

 sběr dat pro INFO35
 sběr dat pro tel. seznam
 zajištění vztahu k RDČ
 zajištění vztahu k RNPDB

 celková vstřícná podpora VoIP sítí + poradenství
 xPhoNet = operátor pro operátory
 ať malé VoIP sítě se stanou středními, ať střední …



Otázky, dotazy, diskuze, …

www.xphonet.eu - popisné webové stránky xPhoNet

www.xphonet.cz - webové rozhraní českého xPhoNet

(cíle x stav za 2 roky ?)


