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Strona 1 

NASK SA w ramach grupy usług NASK SA Telco oferuje usługi telefonii IP, od angielskiego terminu 

Voice over IP nazywanej również telefonią VoIP, będące zestawem nowoczesnych produktów 

umożliwiających dwukierunkową łączność głosową z publicznymi sieciami telefonicznymi oraz 

gwarantujących szereg dodatkowych funkcjonalności. Usługi świadczone są w oparciu o platformę 

telefonii IP zarządzającą obsługą połączeń telefonicznych realizowanych z wykorzystaniem 

protokołu SIP zgodnego ze standardem RFC 3261. Na platformie tej NASK SA posiada punkty 

wymiany ruchu głosowego z operatorami krajowymi. Stały monitoring stanu i obciążenia 

infrastruktury prowadzony przez własne Network Operation Center jest podstawą zapewnienia 

wysokiej jakości świadczonych usług. 

Charakterystyka usług telefonii IP świadczonych przez NASK SA: 

 oferowane na bazie dostępu do sieci Internet niezależnie od dostawcy łącza, 

 możliwość zestawienia dedykowanego łącza transmisji danych dla usług głosowych, 

 możliwość selektywnego kierowania połączeń pod wskazany numer lub grupę numerów, 

 obsługa połączeń alarmowych zgodnie ze zdefiniowaną lokalizacją geograficzną, 

 zabezpieczenia przeciwko nadużyciom telekomunikacyjnym: 

 możliwość blokowania połączeń do określonych frakcji ruchu, np. połączenia o 

podwyższonej płatności), 

 możliwość definiowania kwotowych limitów połączeń wychodzących, 

 geolokalizacja. 

 dostęp do Panelu Klienta i Panelu Konta: 

 możliwość przeglądania informacji o koncie, aktualizacji danych kontaktowych oraz 

zmiany haseł dostępu, 

 samodzielna modyfikacja ustawień usług (w dostępnym zakresie), 

 podglądu historii połączeń. 

Usługi telefonii IP świadczone w ramach grupy usług NASK SA Telco: 

Telefonia IP Standard 

Podstawowa usługa telefonii IP o charakterze publicznej usługi telekomunikacyjnej - konto na 

platformie IP zawierające wszystkie dane konfiguracyjne i dane użytkownika, niezbędne do 

zalogowania na terminalu abonenckim (aparacie telefonicznym), realizowania połączeń 

wychodzących i obsługi połączeń przychodzących. Zapewnia dostęp do sieci PSTN (krajowe oraz 

międzynarodowe sieci stacjonarne i mobilne). Gwarantuje kierowanie połączeń zgodnie z 

obowiązującym planem numeracji krajowej (PNK). W ramach usługi przyznawany jest jeden numer 

telefoniczny z puli NASK SA w krajowej strefie numeracyjnej wskazanej przez klienta jako miejsce 

świadczenia usługi.  
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Strona 2 

Telefonia IP Plus 

Usługa telefonii IP o charakterze publicznej usługi telekomunikacyjnej rozbudowana w stosunku do 

Telefonii IP Standard o funkcjonalność zaawansowanej (wirtualnej) centrali telefonicznej. Klienci 

mogą otrzymać w zasadzie dowolnie dużą liczbę numerów telefonicznych z puli numeracyjnej NASK 

SA w krajowych strefach numeracyjnych wskazanych jako miejsca świadczenia usług. 

Funkcja Opis / komentarz Telefonia IP 

Standard 
Telefonia IP Plus 

Konto SIP  ● ● 

Dostęp do publicznej 

sieci telefonicznej 
 ● ● 

Połączenia 

alarmowe 

Obsługa połączeń alarmowych 

zgodnie ze zdefiniowaną loka- 

lizacją geograficzną konta  

● ● 

Dostęp do Panelu 

Klienta i Panelu 

Konta 

https://konto.voice.nask.pl/ 

(panel konta) 

https://klient.voice.nask.pl/ 

(panel klienta). 

● ● 

Geolokalizacja 

Mechanizm zapobiegający 

nadużyciom poprzez 

określenie miejsca 

zestawienia połączenia. 

● ● 

Prezentacja numeru 

dzwoniącego 

Prezentacja numeru dla 

połączeń przychodzących (nr 

dostarczany przez sieć PSTN) i 

wychodzących (nr konta) . 

○ ● 

Ukrywanie 

prezentacji własnego 

numeru 

 ○ ● 

Poczta głosowa 
Możliwość pozostawienia 

wiadomości do odsłuchania. 
- ● 

efax - fax2mail 

Możliwość otrzymywania 

faksów na skrzynkę pocztową 

w formie dokumentów pdf. 

- ● 

efax - mail2fax 

Możliwość wysyłania 

dokumentów do odbiorców 

posiadających tradycyjne 

maszyny faks. 

- ● 

Transfer połączeń 

Możliwość przekazywania 

połączeń na inny numer bez 

konieczności ich rozłączania. 

◌ ● 
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Strona 3 

Połączenie 

oczekujące 

Możliwość odbierania połą-

czeń w trakcie trwającego 

połączenia przychodzącego. 

○ ● 

Nagrywanie 

połączeń 

Możliwość nagrywania 

połączeń. 
- ● 

Automatyczna 

sekretarka (IVR) 

Interaktywny system automa- 

tycznej obsługi połączeń gło-

sowych na podstawie wcześ- 

niej nagranych zapowiedzi i 

zdefiniowanych akcji. 

- ● 

Książka telefoniczna 
Zarządzanie własnym zbiorem 

często używanych numerów. 
- ● 

Numeracja skrócona 

Możliwość 

przyporządkowania  numerów 

skróconych do kont klienta. 

- ● 

Selektywne 

kierowanie połączeń 
 ○ ● 

Ograniczenia 

połączeń 

wychodzących 

 ○ ● 

Przekierowanie 

połączeń („Podążaj 

za mną”) 

Możliwość odbierania połączeń 

przychodzących pod innym 

wskazanym numerem. 

- ● 

Połączenia 

trójstronne 

Możliwość dodania trzeciego 

użytkownika do trwającego 

połączenia. 

◌ ● 

Rozróżnianie połą- 

czeń wewnętrznych 
Różne dzwonki. - ● 

Muzyka podczas 

oczekiwania 
 ○ ● 

Katalog numerów / 

Dzwonienie po 

nazwie 

Możliwość zestawienia połą-

czenia na podstawie wprowa-

dzonych liter nazwiska. 

- ● 

Kolejkowanie 

połączeń 

Obsługę przez grupę agentów 

wielu połączeń przychodzą-

cych na jeden numer. 

- ● 

●  funkcjonalność podstawowa 

○  funkcjonalność dodatkowa 

◌  funkcjonalność wspierana 

-  brak możliwości zastosowania 
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Strona 4 

Telekonferencja 

Usługa zarządzana przez panel WWW polegająca na zestawieniu własnego wirtualnego pokoju 

telekonferencyjnego (numer telefonu) dla uruchomienia telefonicznego spotkania dla grupy do  10 

uczestników (w tym prowadzący o wyższym zakresie uprawnień). Może być wykorzystywana do 

obsługi wydarzeń incydentalnych (opłata jednorazowa) lub zestawiana na stałe (opłata 

abonamentowa). 

Biznes Trunk 

Usługa świadczona w oparciu o protokół SIP polegająca na wykorzystaniu istniejącego łącza do sieci 

Internet (niezależnie od dostawcy) do połączenia posiadanej centrali telefonicznej (IP PBX lub 

centrali tradycyjnej przy wykorzystaniu dedykowanej bramy głosowej) z siecią PSTN. Zarządzana 

przez panel WWW i oferowana w wariantach 10, 20, 50 i 99 jednoczesnych połączeń. 
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