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T-Mobile Privátní podniková síť

Návod na vyplnìní objednávky služby T-Mobile Privátní podniková síť

Tento dokument má za úkol pomoci odpovìdným osobám z organizace zákazníka pøi objednávání služby T-Mobile Privátní podniková síť (dále jen „PPS“) 
a pøi pøesné specifikaci požadavkù v pøíslušném objednávkovém formuláøi.

Privátní podniková síť je komplexní služba a umožòuje nejrùznìjší variabilní nastavení pøesnì podle potøeb každého zákazníka. Pro názornost jsou proto souèástí
dokumentu i pøíklady nìkterých nastavení privátní podnikové sítì. Privátní podniková síť je jednou ze standardních služeb nabízených v síti T-Mobile (sítí T-Mobile 
se rozumí síť T-Mobile provozovaná spoleèností T-Mobile Czech Republic a.s.) významným zákazníkùm. Její aktivaci, jakékoli zmìny, pøípadnì deaktivaci, lze
provádìt operativnì v zásadì kdykoli. Jedinou podmínkou je podepsaná Rámcová smlouva o poskytování služeb s T-Mobile Czech Republic a.s. a zaøazení alespoò
deseti mobilních telefonù zákazníka do privátní podnikové sítì.

Vyplnìním a zasláním zde popsaného objednávkového formuláøe jsou zákazníkem splnìny všechny kroky potøebné k aktivaci služby Privátní podniková síť 
nebo k provedení požadovaných zmìn. 
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1. Struèný popis služby Privátní podniková síť 

Privátní podniková síť (dále jen PPS) je øešením vnitropodnikové komunikace pro spoleènosti. Umožòuje efektivní komunikaci uvnitø firmy, ale i s obchodními
partnery a dalšími èasto používanými telefonními èísly. PPS je výhodná jak z hlediska možností nastavení provozních režimù pro jednotlivé uživatele, tak z hlediska
finanèního. Finanèní výhodnost øešení spoèívá v tom, že je postaveno na již existující infrastruktuøe sítì T-Mobile, kde je pro telefony zákazníkovy organizace
vytvoøena virtuální komunikaèní skupina – privátní podniková síť. Jedinou významnou poèáteèní investicí je pro zákazníka nákup mobilních telefonù a aktivace SIM
karet.

Mobilní a pevné telefony v kterékoli telekomunikaèní síti v ÈR a zahranièí je dle vztahu k PPS možno rozdìlit do ètyø skupin:

n Vnitøní uživatel – mobilní telefon (pevná linka v pøípadì služby T-Mobile Direct) evidovaný pod Rámcovou smlouvou zákazníka. Vnitøním uživatelùm mùže být
pøiøazena zkrácená volba v rámci PPS. Na volání mezi Vnitøními uživateli se vztahují výhodnìjší sazby.

n Virtuální èíslo – libovolné telefonní èíslo v kterékoliv mobilní èi pevné sítí v Èeské republice nebo v zahranièí, kterému je pøiøazena zkrácená volba v rámci PPS.
Na volání na Virtuální èísla se nevztahují výhodnìjší sazby.

n Zvýhodnìné èíslo – libovolnì zvolené èíslo v síti T-Mobile. Zvýhodnìným èíslùm je možno pøiøadit v rámci PPS zkrácenou volbu a na volání na Zvýhodnìná èísla
se vztahují zvýhodnìné sazby.

n Ostatní èísla – všechna ostatní telefonní èísla, která nepatøí do žádné z pøedchozích skupin. Tato èísla nelze v rámci PPS volat zkrácenou volbou a nevztahují se
na nì zvýhodnìné sazby.

Každá PPS má jeden seznam Vnitøních uživatelù, mùže mít jeden seznam Virtuálních èísel a jeden seznam Zvýhodnìných èísel. Nastavení typu èlenství telefonního
èísla ve vztahu ke konkrétní PPS je dùležité pro správné úètování hovorù a pro vytváøení volacích práv pro jednotlivá telefonní èísla.

Hlavní výhody provozu mobilních telefonù zaèlenìných do PPS oproti bìžnému provozu v síti GSM:

Vlastní èíselný plán se zkrácenou volbou
Mobilním telefonùm lze kromì jejich standardního dlouhého èísla (napø. +420 603 xxxxxx nebo +420 73 xxxxxxx) pøiøadit zkrácené èíslo. Volání mobilních telefonù
uvnitø PPS a na vybrané destinace lze poté provádìt volbou pùvodních dlouhých èísel nebo zkrácených voleb. Zkrácené volby lze nastavit v zásadì libovolnì podle
potøeb zákazníka. 

Správa pøístupových práv a možnosti nastavení pravidel pro volání zamìstnancù
Zákazník mùže nastavit pro mobilní telefony svých zamìstnancù pøístupová práva a pravidla pro volání pøesnì podle potøeb své organizace a jednotlivých uživatelù. 
Každému uživateli je možné stanovit, zda má oprávnìní telefonovat na èísla v konkrétních skupinách (Vnitøní uživatelé, Virtuální èísla, Zvýhodnìná èísla a Ostatní).
Mobilní telefony zákazníka lze dále rozdìlit do skupin a jednotlivým skupinám pøiøadit takzvané profily, definující, kam a kdy jsou telefony v jednotlivých skupinách
oprávnìny telefonovat (odchozí profily), pøípadnì z jakých èísel jsou tyto telefony oprávnìny pøijímat volání (pøíchozí profily). Volací práva pro odchozí volání lze
definovat i s èasovou závislostí. Omezením volacích práv není nijak ovlivnìno odesílání SMS zpráv.

Možnost odlišení privátních hovorù od pracovních 
Zákazník má k dispozici výbìr ze tøí možných nastavení pro privátní volání:
n nerozlišovat privátní a pracovní hovory
n zvláštní oznaèování privátních hovorù v podrobném výpisu
n odeèítání ceny privátních hovorù z pøedplaceného kreditu

Možnost odlišení hovorù uskuteènìných v rámci jednotlivých projektù
Vnitøní uživatel má možnost pøed každým vytáèeným hovorem zadat urèitý èíselný kód (musí zaèínat a konèit hvìzdièkou, napø. *9876*00420603012345 – kód
mùže být maximálnì 4místný), který udává èíslo projektu, v rámci nìhož byl hovor uskuteènìn.
n zvláštní oznaèování hovorù v podrobném výpisu s identifikací projektu
n možnost rozúètovat náklady na telekomunikaèní služby na jednotlivé projekty

Multipøesmìrování
Multipøesmìrování je vlastnost PPS, která umožòuje Vnitønímu uživateli, aby v pøípadì jeho nedostupnosti (vypnutý telefon, obsazeno, neodpovídá), byl
„vyhledáván“ (postupnì pøesmìrováván) na dalších pøedem definovaných telefonních èíslech sítì T-Mobile (max. 5 telefonních èíslech).

Úspora nákladù díky výhodnìjšímu tarifu pro volání v rámci PPS
Pro volání z mobilních telefonù na vybrané destinace platí zvýhodnìné sazby. 

Za pøedpokladu splnìní definovaných podmínek lze do PPS zaèlenit i pevné telefony – viz T-Mobile Direct.
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2. Struèný popis služby T-Mobile Direct

1. T-Mobile Direct

T-Mobile Direct je pøímé propojení digitální podnikové ústøedny zákazníka s ústøednou GSM sítì T-Mobile. Propojení (dále jen TMOD) je realizováno linkou
o kapacitì 2 Mbit/s s rozhraním ISDN PRI. Takto vytvoøená linka poskytuje 30 hovorových kanálù s celkovou prùchodností øádovì 250 000 minut za mìsíc.
Spojení mezi poboèkovou ústøednou zákazníka (PABX) a mobilními telefony v síti T-Mobile pak neprobíhá pøes jednotnou telefonní síť, ale je provádìno v rámci sítì
T-Mobile za speciální sazby.

Podmínkou pro nabídku této služby zákazníkovi je dostateènì velký objem volání mezi PABX zákazníka a mobilními sítìmi, technická pøipravenost PABX
a její vhodná lokalita.
Po aktivaci služby T-Mobile Direct je volání z PABX zákazníka na mobilní telefon v síti T-Mobile realizováno volbou smìrového znaku „603“ („604“, „605“ nebo „73“)
a následnì volbou úèastnického èísla mobilního telefonu v síti T-Mobile. Pøi volání z mobilní sítì T-Mobile na pevné linky na PABX je spojení realizováno 
provolbou „603“ a následnì volbou linky v síti zákazníka. Tzn. volba bude provádìna napø. ve tvaru 603 xxx yyyy, kde trojèíslí xxx je zákazníkovi pøidìlováno 
T-Mobile Czech Republic a.s.

Aktivací služby T-Mobile Direct se pevné telefony pøipojené na TMOD stávají souèástí sítì T-Mobile a získávají možnost využívat následující služby sítì T-Mobile:

T-Mobile I-Call – všechny telefony v síti zákazníka pøipojené na TMOD automaticky získávají možnost volání a faxování do zahranièí za snížené sazby, viz ceník
služby T-Mobile I-Call.

Identifikace volajícího – pøi volání z PABX zákazníka na mobilní telefon v síti T-Mobile se volanému úèastníkovi zobrazí èíslo volajícího. Tuto funkci lze zablokovat.

T-Mobile Asistent – všechny telefony v síti zákazníka pøipojené na TMOD získávají možnost volání na asistenèní službu T-Mobile Asistent.

2. T-Mobile PPS + T-Mobile Direct

Spojení obou výše popsaných služeb vytváøí efektivní kombinaci používání mobilních telefonù v síti T-Mobile a pevných telefonù na PABX zákazníka, propojených
s ústøednou sítì T-Mobile. 

Takto vytvoøená integrovaná komunikaèní síť nabízí následující výhody:
n sjednocení èíslování mobilních a pevných telefonù prostøednictvím zkrácených voleb; všem mobilním a pevným telefonùm je možno pøiøadit zkrácené volby

v souladu s organizaèní strukturou podniku
n pøístup ke službám mobilní a pevné sítì
n slouèení cenových výhod tarifních programù služeb PPS a T-Mobile Direct
Tato kombinace je nabízena zejména velkým organizacím, kterým pomáhá vyøešit vnitropodnikovou i vnìjší komunikaci pøesnì podle jejich potøeb. 

3. Volání mezi mobilními telefony a pevnými linkami v jedné PPS

Mobilní telefon (Vnitøní uživatel) – pevná linka (Vnitøní uživatel)
n volání lze provádìt vytoèením zkrácené volby pevné linky
n je úètována zvýhodnìná sazba pro volání v rámci PPS dle tarifu mobilního telefonu 

Pevná linka (Vnitøní uživatel) – mobilní telefon (Vnitøní uživatel)
n pro to, aby mohla pevná linka volat mobilní telefon zkrácenou volbou, je nutné provést nastavení poboèkové ústøedny tak, aby pøi vytoèení zkrácené volby byl

pøed zkrácenou volbu pøedøazen èíselný øetìzec 0603 611. Tzn. celkové èíslo, které bude z poboèkové ústøedny odcházet do ústøedny mobilní sítì, bude
napøíklad pøi trojciferné zkrácené volbì 444 vypadat následovnì: 0603 611 444. Takto je zajištìno to, že 

n volání bude posláno z poboèkové ústøedny pøímo do mobilní sítì
n ústøedna mobilní sítì bude moci pøiøadit zkrácené volbì požadované „dlouhé“ èíslo volaného telefonu
n volání je úètováno zvýhodnìným tarifem – viz ceník služby

Pevná linka (Vnitøní uživatel) – Virtuální èíslo
n platí stejné pravidlo jako pøi volání na mobilní telefon v PPS, tzn. pro to, aby mohla pevná linka volat Virtuální èíslo zkrácenou volbou, je nutné provést nastavení

poboèkové ústøedny tak, aby pøi vytoèení zkrácené volby byl pøed zkrácenou volbu pøedøazen èíselný øetìzec 0603 611
n volání není nijak cenovì zvýhodnìno

Pevná linka (Vnitøní uživatel) – Zvýhodnìné èíslo
n platí stejné pravidlo jako pøi volání na mobilní telefon v PPS, tzn. pro to, aby mohla pevná linka volat Zvýhodnìné èíslo zkrácenou volbou, je nutné provést

nastavení poboèkové ústøedny tak, aby pøi vytoèení zkrácené volby byl pøed zkrácenou volbu pøedøazen èíselný øetìzec 0603 611
n v pøípadì, že je provedeno nastavení poboèkové ústøedny zpùsobem popsaným v pøedchozím bodì, je volání úètováno zvýhodnìným tarifem – viz ceník

Pevná linka (Vnitøní uživatel) – Ostatní èísla
n ostatní èísla nelze volat zkrácenou volbou
n volání není nijak cenovì zvýhodnìno

Restrikce
n PPS neumožòuje pro pevné linky nastavit žádné restrikce
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3. Popis formuláøe „Objednávka služby PPS“

Formuláø „Objednávka služby PPS“ slouží k:
n aktivaci služby PPS 
n zaèlenìní telefonù zákazníka do skupiny Vnitøních uživatelù
n vytvoøení èíselného plánu se zkrácenými volbami
n vytvoøení seznamu Virtuálních èísel
n vytvoøení seznamu Zvýhodnìných èísel
n definování odchozích profilù a èasové specifikaci profilù pro odchozí volání
n definování pøíchozích profilù a rozšíøení restrikcí na pøíchozí hovory pøi roamingu
n urèení volacích práv pro telefony zaøazené do skupiny Vnitøních uživatelù (nastavení restrikcí pro odchozí hovory dle typu èlenství, pøiøazení odchozích

a pøíchozích profilù)
n nastavení voleb pro privátní volání
n provádìní zmìn v již aktivované službì PPS

Objednávka služby PPS obsahuje celkem 14 formuláøù. Po otevøení objednávky PPS se objeví list Nastavení, který umožòuje jednoduchý pøístup k ostatním
formuláøùm. Jeden formuláø je pøístupný pøímo, jedná se o Formuláø 1.1. – „Založení/zmìna SIM karet typu Vnitøní uživatel„, který je nejèastìji používaný. 
Pomocí tohoto formuláøe lze nastavit vìtšinu parametrù PPS.

Nastavení
Úvodní menu objednávky PPS, umožòující jednodušší práci s jednotlivými formuláøi. Administrátor PPS si mùže zobrazit pouze ty formuláøe, které bude chtít
editovat. Jednou z funkcí menu Nastavení je možnost importu aktuálních dat, zaslaných e-mailem od Zákaznického centra – Business do formuláøe 1.1 –
„Založení/zmìna SIM karet typu Vnitøní uživatel“ . K importu dat slouží tlaèítko „Naèíst souèasné nastavení formuláøe PPS 1.1. ze souboru„. O zaslání dat mùže
požádat oprávnìný administrátor PPS na internetu pomocí nové funkce na www.t-zones.cz v èásti Moje služby/Mùj T-Mobile/Administrace/Privátní podniková síť.

Další z funkcí menu Nastavení je možnost vypnout kontrolní makro ve formuláøi 1.1., které sleduje a automaticky zaznamenává zmìny provedené ve formuláøi 1.1.
Toto makro lze vypnout nebo zapnout pomocí zaškrtávacího pole „Kontrolovat data podle naèteného nastavení“. Tato funkce najde svoje uplatnìní v pøípadì
potøeby práce s formuláøem off-line, kdy administrátor nechce, aby se zmìny ve formuláøi automaticky zaznamenávaly, a potøebuje makro vypnout. V pøípadì
vypnutí kontroly zmìn se po provedení zmìny pouze oznaèí øádek, do kterého byla zmìna provedena, ale již se nerozlišuje, o jakou konkrétní zmìnu se jedná.

Formuláø 1.1 – „Založení/zmìna SIM karet typu Vnitøní uživatel“
Seznam standardních (dlouhých) èísel mobilních telefonù zákazníka zaèlenìných do skupiny Vnitøních uživatelù PPS. Pro každý mobilní telefon lze nastavit
zkrácenou volbu, povolení, resp. zákaz volání na ostatní skupiny (tj. na Vnitøní uživatele, Virtuální èísla, Zvýhodnìná èísla, Ostatní), pøiøazení odchozího
a pøíchozího profilu a typ privátních hovorù. Formuláø slouží jak k zaøazení/vyøazení mobilního telefonu do/z PPS, tak i ke zmìnì nastavení služeb u mobilního
telefonu, který je již do PPS zaøazen. Dále zde lze nastavit automatické použití služby T-Mobile I-Call pøi volání do zahranièí. 

Formuláø 1.2 – „Založení/zmìna èísel typu Vnitøní uživatel“
Používá se pouze pøi kombinaci PPS se službou T-Mobile Direct. Definuje seznam pevných telefonù na firemní poboèkové ústøednì zaøazených do skupiny
Vnitøních uživatelù PPS. Pro každý telefon lze nastavit zkrácenou volbu. Mobilní a pevné telefony zákazníka si pak mohou volat zkrácenými volbami a za
zvýhodnìné cenové sazby. 

Formuláø 1.3 – „Zakázaná/povolená èísla pro volání na Vnitøní uživatele“
Nastavení odchozích restrikcí pro volání na Vnitøní uživatele. Definuje seznam zakázaných a povolených èísel pro odchozí volání do skupiny Vnitøních uživatelù
a pøiøazení tìchto èísel k jednotlivým odchozím profilùm. 

Formuláø 1.4 – „Založení/zmìna multipøesmìrování“
Definuje pro jednotlivé vnitøní uživatele seznam telefonních èísel, na kterých má být uživatel vyhledáván v pøípadì nedostupnosti jeho telefonu (vypnutý telefon,
obsazeno, neodpovídá). 

Formuláø 1.5 – „Žádost o službu Mezinárodní PPS se Slovenskem“
Umožòuje propojit zákazníkovu privátní podnikovou síť s vybranou spoleèností, která je zákazníkem operátora T-Mobile Slovensko a má u nìho zøízenou VPS.

Formuláø 2.1 – „Založení/zmìna èísel typu Virtuální èíslo“
Definuje seznam telefonù zaøazených do skupiny Virtuálních èísel. Pro každý telefon lze nastavit zkrácenou volbu, mobilní telefony zákazníka pak mohou volat na
Virtuální èísla zkrácenými volbami. 

Formuláø 2.2 – „Zakázaná/povolená èísla pro volání na Virtuální èíslo“
Nastavení odchozích restrikcí pro volání na Virtuální èísla. Definuje seznam zakázaných a povolených èísel pro odchozí volání do skupiny Virtuálních èísel
a pøiøazení tìchto èísel k jednotlivým odchozím profilùm. 

Formuláø 3.1 – „Založení/zmìna èísel typu Zvýhodnìné èíslo“
Definuje seznam mobilních telefonù sítì T-Mobile zaøazených do skupiny Zvýhodnìných èísel. Seznam mùže obsahovat maximálnì pìt èísel. Pro každé Zvýhodnìné
èíslo lze nastavit zkrácenou volbu, mobilní telefony zákazníka pak mohou volat na Zvýhodnìná èísla zkrácenými volbami a za zvýhodnìné cenové sazby.  

Formuláø 3.2 – „Zakázaná/povolená èísla pro volání na Zvýhodnìná èísla“
Nastavení odchozích restrikcí pro volání na Zvýhodnìná èísla. Definuje seznam zakázaných a povolených èísel pro odchozí volání do skupiny Zvýhodnìných èísel
a pøiøazení tìchto èísel k jednotlivým odchozím profilùm. 
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Formuláø 4.1 – „Zakázaná/povolená èísla pro volání na Ostatní“
Nastavení odchozích restrikcí pro volání na Ostatní. Definuje seznam zakázaných a povolených èísel pro odchozí volání do skupiny Ostatní a pøiøazení tìchto èísel
k jednotlivým odchozím profilùm. 

Formuláø 5.1 – „Èasová specifikace profilù pro odchozí volání“
Nastavení èasových omezení pro odchozí profily. Pro každý profil lze stanovit èasová okna „pracovní doba“, „mimo pracovní dobu“ a „nedìle a svátky“ s pøesností
na hodiny a v nich povolit/zakázat volání na jednotlivé skupiny. 

Formuláø 6.1 – „Zakázaná/povolená èísla pro pøíchozí hovory“
Nastavení restrikcí pro pøíchozí hovory. Definuje seznam zakázaných a povolených èísel pro pøíchozí volání na mobilní telefony zákazníka a pøiøazení tìchto èísel
k jednotlivým pøíchozím profilùm. Profily s restrikcemi jsou funkèní v síti T-Mobile i pøi roamingu.

Formuláø 7.1 – „Zakázaná/povolená èísla pro pøíchozí hovory pøi roamingu“
Nastavení restrikcí pro pøíchozí hovory v roamingu. Definuje seznam zakázaných a povolených èísel pro pøíchozí volání na mobilní telefony zákazníka pøi roamingu
a pøiøazení tìchto èísel k jednotlivým pøíchozím profilùm. 

Formuláø 7.2 – „Zakázané/povolené zemì pro pøíjem pøi roamingu“
Definuje seznam zakázaných a povolených zemí pro pøíchozí volání na mobilní telefony zákazníka pøi roamingu a pøiøazení tìchto zemí k jednotlivým pøíchozím
profilùm. 

4. Pravidla pro vyplòování formuláøe „Objednávka služby PPS“

K aktivaci i zmìnám PPS prosím používejte pouze aktuální verzi formuláøe „Objednávka PPS“, která je dostupná na www.t-zones.cz v èásti 
„Moje služby/Mùj T-Mobile/Administrace/Privátní podniková síť“ všem oprávnìným administrátorùm PPS.

Základní pøedpoklad pro aktivaci PPS
Do seznamu Vnitøních uživatelù PPS je možné zaèleòovat pouze mobilní telefony s již aktivními SIM kartami (s výjimkou tarifù Ekonom, Aktiv, Aktiv Klasik, Manažer
a Diamant a jejich Nonstop varianty), které jsou evidovány pod Rámcovou smlouvou zákazníka.

Omezení poètu definovaných prvkù:

Pøíchozí a odchozí profily 
n jednotlivé profily se oznaèují èísly od 01 do 99. Lze tedy definovat maximálnì 99 odchozích a 99 pøíchozích profilù. Pokud nechce zákazník pøiøazovat

Vnitøním uživatelùm žádné restrikce, použije pøeddefinovaný profil 01

Zakázaná a povolená èísla
n do každého seznamu zakázaných/povolených èísel lze uvést maximálnì 150 zakázaných èísel a 150 povolených èísel (nebo jejich èástí – prefixù). Celková

délka každého seznamu zakázaných/povolených èísel je tedy maximálnì 300 øádkù

Zvýhodnìná èísla
n poèet je pro každou PPS standardnì omezen na maximálnì 5 Zvýhodnìných èísel

Toolbar
Pro jednodušší práci s formuláøem slouží „toolbar“, který umožòuje provádìt následující operace:
n Zobrazení – tuto položku mùže administrátor použít k zobrazení jednotlivých listù formuláøe, aniž by musel používat menu Nastavení. Po kliknutí na ikonu

„Zobrazení“ má administrátor k dispozici seznam jednotlivých listù, zobrazené listy jsou oznaèeny
n Vypnout/Zapnout automatickou kontrolu dat ve formuláøi 1.1. podle pøedchozího nastavení – vypnutí a zapnutí kontrolního makra ve formuláøi è. 1.1., které

sleduje a automaticky zaznamenává zmìny provedené ve formuláøi 1.1. Tato funkce najde svoje uplatnìní v pøípadì potøeby práce s formuláøem off-line, kdy
administrátor nechce, aby se zmìny ve formuláøi automaticky zaznamenávaly, a potøebuje makro vypnout. V pøípadì vypnutí kontroly zmìn se po provedení
zmìny pouze oznaèí øádek, do kterého byla zmìna provedena, ale již se nerozlišuje, o jakou konkrétní zmìnu se jedná

n Jdi na první stránku – pøepnutí na první list formuláøe
n Jdi na pøedchozí stránku – pøepnutí na pøedchozí list formuláøe
n Jdi na následující stránku – pøepnutí na následující list formuláøe
n Jdi na poslední stránku – pøepnutí na poslední list formuláøe
n Vytvoøení nového listu formuláøe – v pøípadì, kdy poèet zadávaných údajù (telefonních èísel apod.) pøevýší poèet øádkù, který je k dispozici v aktuálnì

zobrazované tabulce, použijte tlaèítko „Vytvoøení nového listu formuláøe“ v plovoucím menu
n Aktualizace data a tisk formuláøe – pøíkaz zaktualizuje datum ve spodní èásti aktuálního formuláøe a vytiskne jej
n Aktualizace dat a tisk celé objednávky – pøíkaz zaktualizuje data ve spodní èásti všech formuláøù a vytiskne celou objednávku (všechny formuláøe)
n Kontrola zadaných údajù formuláøe – pøíkaz provede formální kontrolu správnosti zadaných dat aktuálního formuláøe
n Kontrola zadaných údajù celé objednávky – pøíkaz provede formální kontrolu správnosti zadaných dat ve všech formuláøích objednávky

Pozn.: Pokud se toolbar nezobrazuje, je možné ho spustit pøes menu View/Toolbars/Objednávkový formuláø PPS.



Formuláø 1.1. – „Založení/zmìna SIM karet typu Vnitøní uživatel“

Formuláø definuje seznam mobilních telefonù zákazníka zaèlenìných do skupiny Vnitøních uživatelù PPS. Poèet Vnitøních uživatelù PPS není omezen. 

Pøed editací již existujících SIM karet typu Vnitøní uživatel ve formuláøi 1.1. – „Založení/zmìna SIM karet typu Vnitøní uživatel“ doporuèujeme požádat pøes 
Mùj T-Mobile o zaslání aktuálních dat (je nutné být nastaven jako administrátor PPS). Tato data lze následnì editovat, provedené zmìny se automaticky zvýrazòují.
(Data o PPS jsou aktualizována jednou dennì na www.t-zones.cz – tuto skuteènost je nutno mít na zøeteli v pøípadì èastìjších zmìn PPS).

Pokud chce administrátor založit nové SIM karty typu Vnitøní uživatel a na listu již nejsou volné øádky pro zadání údajù, musí si pomocí tlaèítka na toolbaru vytvoøit
nový list formuláøe, do kterého požadované údaje zapíše.

Jméno firmy
n zde uveïte název Vaší firmy nebo organizace

Èíslo rámcové smlouvy
n zde uveïte èíslo Rámcové smlouvy, kterou máte uzavøenu s T-Mobile Czech Republic a.s.

PPS ID
n identifikaèní èíslo PPS – vyplòuje T-Mobile Czech Republic a.s.

Telefonní èíslo SIM karty
n jedná se o mobilní èísla již aktivních SIM karet evidovaných pod Rámcovou smlouvou zákazníka (s výjimkou tarifù Ekonom, Aktiv, Aktiv Klasik, Manažer a Diamant 

a jejich Nonstop varianty)
n na volání na tato èísla se vztahují výhodnìjší sazby

Zmìna nastavení
n oznaète požadovanou zmìnu u SIM karty (prázdné políèko – beze zmìny, A – zaøazení do PPS, M – zmìna nastavení služeb, R – vyøazení z PPS)

Zkrácená volba 
n uveïte požadovanou zkrácenou volbu pro volání. Zkrácená volba nesmí zaèínat èíslicí „0“ a musí být minimálnì tøímístná. Maximální délka zkrácené volby mùže

být pìtimístná
n dùležité upozornìní: pøi definování Vašeho privátního èíselného plánu je potøeba brát do úvahy existující zkrácená èísla pro nìkteré služby v síti T-Mobile 

(viz èást 7)

Zakázáno volání na Vnitøní uživatele (na Virtuální èísla, na Zvýhodnìná èísla, na Ostatní) 
n v každém sloupci oznaète povolení nebo zamezení pro daný typ volání (prázdné políèko – povoleno, X – zakázáno)

Èíslo odchozího profilu
n pøiøaïte mobilnímu telefonu jeden z odchozích profilù, který jste pro Vaši PPS nadefinovali (pokud není uvedeno, pøiøadí se automaticky odchozí profil 01, který

neobsahuje žádné restrikce)

Èíslo pøíchozího profilu
n pøiøaïte mobilnímu telefonu jeden z pøíchozích profilù, který jste pro Vaši PPS nadefinovali (pokud není uvedeno, pøiøadí se automaticky pøíchozí profil 01, který

neobsahuje žádné restrikce)

Privátní hovory
n pøiøaïte mobilnímu telefonu typ privátních hovorù (prázdné políèko – privátní hovory neaktivovány, F – privátní hovory na fakturu, T – privátní hovory pøes

pøedplacenou službu Twist). Privátní hovory obcházejí všechna omezení. Privatní hovory neèerpají volné minuty telefonního èísla, na kterém jsou nastaveny.
U volby „T“ se nejedná o standardní službu Twist – v pøípadì deaktivace služby nebo celé SIM karty nebude nijak refundován zbývající kredit. Privátní hovory na
fakturu se úètují podle tarifu pøíslušné SIM karty. Privátní hovory na Twist mají po aktivaci nastaven tarif Twist Standard, který je možno zmìnit pøes zkrácenou
volbu *4602. Privátní hovory pøes Twist není možné kombinovat se službou T-Mobile I-Call. 

Automatické smìrování mezinárodních hovorù pøes T-Mobile I-Call
n pomocí tohoto zaškrtávacího pole mùžete aktivovat automatické smìrování mezinárodních hovorù pøes T-Mobile I-Call
n pøípadnì je možné nastavit speciální pøedvolbu; speciální pøedvolba musí být jedno- až dvoumístné èíslo, umožní vám vytáèet mezinárodní hovory bez

automatického smìrování I-Call (1042), pøíklad vytáèení pøed mezinárodním hovorem napø. X 00 XXXXXXXXXX

Heslo pro zmìny
n do tohoto pole administrátor vyplòuje heslo pro zmìny. Vyplnìní pole je nezbytnou podmínkou pro zpracování objednávky PPS na Zákaznickém centru 

– Business v pøípadì zaslání objednávky v elektronické podobì

Za smluvního partnera/oprávnìnou osobu
n do tohoto pole administrátor vyplní v pøípadì zasílání objednávky v elektronické podobì své pøíjmení a jméno

Informace pro významné zákazníky
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Formuláø 1.2. – „Založení/zmìna èísel typu Vnitøní uživatel“

Pøi aktivaci služby PPS pouze pro mobilní telefony se tento formuláø nepoužívá, využívá se výluènì pøi kombinaci PPS se službou T-Mobile Direct (viz èást 2). 

PPS ID
n identifikaèní èíslo PPS – vyplòuje T-Mobile Czech Republic a.s.

Telefonní èíslo pevného telefonu
n jedná se èísla pevných linek zákazníka napojených na poboèkovou ústøednu v mobilním tvaru, která mají být dostupná pomocí zkrácených voleb
n na volání na tato èísla se vztahují výhodnìjší sazby

Zkrácená volba 
n uveïte požadovanou zkrácenou volbu pro volání. Zkrácená volba nesmí zaèínat èíslicí „0“ a musí být minimálnì tøímístná. Maximální délka zkrácené volby mùže

být pìtimístná. Dùležité upozornìní: pøi definování Vašeho privátního èíselného plánu je potøeba brát do úvahy existující zkrácená èísla pro nìkteré služby v síti T-
Mobile (viz èást 7)

Zmìna nastavení
n oznaète požadovanou zmìnu u SIM karty (prázdné políèko – beze zmìny, A – zaøazení do PPS, M – zmìna nastavení služeb, R – vyøazení z PPS)

Návod na zjednodušení zadávání telefonních èísel do formuláøe
Zaèátek Vašeho èísla je vždy ve tvaru +420 603 XXX, kde èísla XXX jsou pøidìlena Vaší firmì T-Mobile Czech Republic a.s. Tzn. celé „mobilní èíslo“ napøíklad pro
linku 4554 na Vaší poboèkové ústøednì vypadá +420 603 639 4554. Podle filozofie pøidìlování zkrácených voleb mùžete této lince pøidìlit zkrácenou volbu pro
volání z PPS napøíklad 84554. Aby nebylo nutno zdlouhavì vypisovat všechny pevné linky a jejich zkrácené volby, je možno tuto práci zjednodušit následovnì: do
sloupce „telefonní èíslo“ napište pouze +420 603 639* a do sloupce „zkrácená volba“ napište pouze 8. Úèastník +420 603 639 4554 má pak automaticky
pøiøazenu zkrácenou volbu 84554. Bohužel tento zjednodušující postup má jednu nevýhodu – napøíklad v tomto pøíkladu již nelze èíslici 8 použít pro zaèátek
zkrácených voleb pro mobilní telefony, protože systém bude vždy èíslo 8 chápat jako zaèátek zkrácené volby pevné linky.

Formuláø 1.3. – „Zakázaná/povolená èísla pro volání na Vnitøní uživatele“

Formuláø definuje seznam zakázaných a povolených èísel pro odchozí volání do skupiny Vnitøních uživatelù a pøiøazení tìchto èísel k jednotlivým odchozím
profilùm. 

PPS ID
n identifikaèní èíslo PPS – vyplòuje T-Mobile Czech Republic a.s.

Mezinárodní kód
n zde vyplòte mezinárodní kód èísla, pro které bude definována restrikce

Smìrový kód
n zde vyplòte smìrový kód èísla, pro které bude definována restrikce

Úèastnické èíslo nebo jeho zaèátek
n zde vyplòte úèastnické èíslo nebo jeho zaèátek. Není nutno zadávat celé úèastnické èíslo, podle potøeby je možno zadat jeho èást, restrikce se potom bude

vztahovat na libovolnou kombinaci úèastnických èísel s tímto zaèátkem.

Typ èísla
n ve sloupci oznaète typ èísla (Z – zakázané èíslo, P – povolené èíslo). Povolená èísla jsou vyhodnocována prioritnì a nelze je již zakázat.

Èíslo odchozího profilu
n pøiøaïte telefonnímu èíslu èíslo odchozího profilu, pro který bude toto telefonní èíslo zakázáno nebo povoleno (administrátor má k dispozici èísla od 02 do 99,

profil 01 je v každé PPS pøeddefinován)

Informace pro významné zákazníky
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Formuláø 1.4. – „Založení/zmìna multipøesmìrování“

Formuláø definuje pro jednotlivé vnitøní uživatele seznam telefonních èísel, na kterých má být uživatel vyhledáván v pøípadì nedostupnosti jeho telefonu (vypnutý
telefon, obsazeno, neodpovídá). 

PPS ID
n identifikaèní èíslo PPS – vyplòuje T-Mobile Czech Republic a.s.

Telefonní èíslo SIM karty
n jedná se o mobilní èísla již aktivních SIM karet evidovaných pod Rámcovou smlouvou zákazníka 
n jedná se o mobilní èísla již aktivních SIM karet evidovaných pod Rámcovou smlouvou zákazníka (s výjimkou tarifù Ekonom, Aktiv, Aktiv Klasik, 

Manažer a Diamant a jejich Nonstop varianty)

Zmìna nastavení
n oznaète požadovanou zmìnu u SIM karty (prázdné políèko – beze zmìny, A – pøiøazení služby multipøesmìrování, M – zmìna nastavení služby

multipøesmìrování, R – zrušení služby multipøesmìrování)

Telefonní èíslo 1 - 5
n jedná se o èísla sítì T-Mobile, na kterých má být Vnitøní uživatel vyhledáván v pøípadì nedostupnosti jeho telefonu
n doporuèujeme na poslední pozici seznamu zadat i èíslo hlasové schránky, aby bylo zajištìno, že hovor po pøedchozím neúspìšném vyhledávání skonèí v hlasové

schránce
n èíslo hlasové schránky se zadává ve tvaru:

do Hlasové schránky:
pro pøedèíslí 060x použijte 96x
pro pøedèíslí 073x použijte 93x
+420 963 (nebo 964, 965, 937) xxxxxx (kde xxxxxx = èíslo – zadává se pouze posledních šest èísel (napø. u 0603 123 456 je to 123 456))

do MobileBoxu:
pro pøedèíslí 060x použijte 963 00x
pro pøedèíslí 073x použijte 963 03x
do schránky
+420 963 003 (nebo 004, 005, 037) xxxxxx (kde xxxxxx = èíslo – zadává se pouze posledních šest èísel (napø. u 0603 123 456 je to 123 456)

Pro pøenesená èísla (do hlasové schránky i MobileBoxu) použijte 964XXX, kde XXX je konkrétní prefix (jeden z 602, 606, 607, 608, 72X, 77X).

Formuláø 1.5. – „Žádost o službu Mezinárodní PPS se Slovenskem“

Pomocí tohoto formuláøe mùžete nastavit propojení vaší privátní podnikové sítì s vybranou spoleèností, která je zákazníkem T-Mobile Slovensko a která používá
službu Virtuální privátní síť (VPN), která je obdobou služby PPS.  

PPS ID
n identifikaèní èíslo PPS – vyplòuje T-Mobile Czech Republic a.s.

Nastavení mezinárodní PPS
n Zvolený prefix pro MPPS: mùže být jedno- až dvoumístné èíslo. Èíslo nesmí zaèínat nulou, zároveò nesmí zaèínat jako již nastavené zkrácené volby
n Obchodní firma/IÈ: název a IÈ firmy na Slovensku
n Zmìna nastavení: aktivace/deaktivace, pøípadnì zmìna prefixu 

Nastavení zvýhodnìných volání na MPPS
n Telefonní èíslo typu Vnitøní uživatel, kterému chcete nastavit/zmìnit zvýhodnìné volání na MPPS, je libovolné telefonní èíslo, které je zaøazeno do PPS pøíslušné

spoleènosti v Èeské Republice. Vnitøní uživatel musí mít povolena volání na Zvýhodnìná èísla.

Zmìna nastavení
n oznaète požadovanou zmìnu u SIM karty (prázdné políèko – beze zmìny, A – zaøazení do PPS, R– vyøazení z PPS)

Informace pro významné zákazníky
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Formuláø 2.1. – „Založení/zmìna èísel typu Virtuální èíslo“
Pomocí formuláøe lze nadefinovat seznam telefonù zaøazených do skupiny Virtuálních èísel. Pro každý telefon lze nastavit zkrácenou volbu, mobilní telefony
zákazníka pak mohou volat na Virtuální èísla zkrácenými volbami. Lze zde nastavit použití služby T-Mobile I-Call pøi volání do zahranièí. 

PPS ID
n identifikaèní èíslo PPS - vyplòuje T-Mobile Czech Republic a.s.

Telefonní èíslo
n libovolné telefonní èíslo v kterékoliv mobilní èi pevné sítí v Èeské republice nebo v zahranièí, kterému chcete pøiøadit zkrácenou volbu v rámci PPS
n na volání na tato èísla se nevztahují výhodnìjší sazby

Zkrácená volba 
n uveïte požadovanou zkrácenou volbu pro volání. Zkrácená volba nesmí zaèínat èíslicí „0“ a musí být minimálnì tøímístná. Maximální délka zkrácené volby mùže

být pìtimístná.
n dùležité upozornìní: pøi definování Vašeho privátního èíselného plánu je potøeba brát do úvahy existující zkrácená èísla pro nìkteré služby v síti T-Mobile 

(viz èást 7)

Zmìna nastavení
n oznaète požadovanou zmìnu u SIM karty (prázdné políèko – beze zmìny, A – zaøazení do PPS, M – zmìna nastavení služeb, R – vyøazení z PPS)

Formuláø 2.2. – „Zakázaná/povolená èísla pro volání na Virtuální èísla“

Formuláø definuje seznam zakázaných a povolených èísel pro odchozí volání do skupiny Virtuálních èísel a pøiøazení tìchto èísel k jednotlivým odchozím profilùm. 

PPS ID
n identifikaèní èíslo PPS – vyplòuje T-Mobile Czech Republic a.s.

Mezinárodní kód
n zde vyplòte mezinárodní kód èísla, pro které bude definována restrikce

Smìrový kód
n zde vyplòte smìrový kód èísla, pro které bude definována restrikce

Úèastnické èíslo nebo jeho zaèátek
n zde vyplòte úèastnické èíslo nebo jeho zaèátek. Není nutno zadávat celé úèastnické èíslo, podle potøeby je možno zadat jeho èást, restrikce se potom bude

vztahovat na libovolnou kombinaci úèastnických èísel s tímto zaèátkem

Typ èísla
n ve sloupci oznaète typ èísla (Z – zakázané èíslo, P – povolené èíslo). Povolená èísla jsou vyhodnocována prioritnì a nelze je již zakázat

Èíslo odchozího profilu
n pøiøaïte telefonnímu èíslu èíslo odchozího profilu, pro který bude toto telefonní èíslo zakázáno nebo povoleno (administrátor má k dispozici èísla od 02 do 99,

profil 01 je v každé PPS pøeddefinován)

Formuláø 3.1. – „Založení/zmìna èísel typu Zvýhodnìné èíslo“

Pomocí formuláøe lze nadefinovat seznam maximálnì 5 telefonních èísel (ze sítì T-Mobile CZ) zaøazených do skupiny Zvýhodnìných èísel. Pro každý telefon lze
nastavit zkrácenou volbu, mobilní telefony zákazníka pak mohou volat na Zvýhodnìná èísla zkrácenými volbami. 

PPS ID
n identifikaèní èíslo PPS – vyplòuje T-Mobile Czech Republic a.s.

Telefonní èíslo
n èísla je nutno zadat ze sítì T-Mobile CZ

Zkrácená volba 
n uveïte požadovanou zkrácenou volbu pro volání. Zkrácená volba nesmí zaèínat èíslicí „0“ a musí být minimálnì tøímístná. Maximální délka zkrácené volby mùže

být pìtimístná
n dùležité upozornìní: pøi definování Vašeho privátního èíselného plánu je potøeba brát do úvahy existující zkrácená èísla pro nìkteré služby v síti T-Mobile 

(viz èást 7)

Zmìna nastavení
n oznaète požadovanou zmìnu u SIM karty (prázdné políèko – beze zmìny, A – zaøazení do PPS, M – zmìna nastavení služeb, R – vyøazení z PPS)

Informace pro významné zákazníky
Objednávka PPS – návod na vyplnìní
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Formuláø 3.2. – „Zakázaná/povolená èísla pro volání na Zvýhodnìná èísla“

Formuláø definuje seznam zakázaných a povolených èísel pro odchozí volání do skupiny Zvýhodnìných èísel a pøiøazení tìchto èísel k jednotlivým odchozím profilùm. 

PPS ID
n identifikaèní èíslo PPS – vyplòuje T-Mobile Czech Republic a.s.

Mezinárodní kód
n zde vyplòte mezinárodní kód èísla, pro které bude definována restrikce

Smìrový kód
n zde vyplòte smìrový kód èísla, pro které bude definována restrikce

Úèastnické èíslo nebo jeho zaèátek
n zde vyplòte úèastnické èíslo nebo jeho zaèátek. Není nutno zadávat celé úèastnické èíslo, podle potøeby je možno zadat jeho èást, restrikce se potom bude

vztahovat na libovolnou kombinaci úèastnických èísel s tímto zaèátkem.

Typ èísla
n ve sloupci oznaète typ èísla (Z – zakázané èíslo, P – povolené èíslo). Povolená èísla jsou vyhodnocována prioritnì a nelze je již zakázat

Èíslo odchozího profilu
n pøiøaïte telefonnímu èíslu èíslo odchozího profilu, pro který bude toto telefonní èíslo zakázáno nebo povoleno (administrátor má k dispozici èísla od 02 do 99,

profil 01 je v každé PPS pøedefinován)

Formuláø 4.1. – „Zakázaná/povolená èísla pro volání na Ostatní“

Formuláø definuje seznam zakázaných a povolených èísel pro odchozí volání do skupiny Ostatních a pøiøazení tìchto èísel k jednotlivým odchozím profilùm. 

PPS ID
n identifikaèní èíslo PPS – vyplòuje T-Mobile Czech Republic a.s.

Mezinárodní kód
n zde vyplòte mezinárodní kód èísla, pro které bude definována restrikce

Smìrový kód
n zde vyplòte smìrový kód èísla, pro které bude definována restrikce

Úèastnické èíslo nebo jeho zaèátek
n zde vyplòte úèastnické èíslo nebo jeho zaèátek. Není nutno zadávat celé úèastnické èíslo, podle potøeby je možno zadat jeho èást restrikce se potom bude

vztahovat na libovolnou kombinaci úèastnických èísel s tímto zaèátkem

Typ èísla
n ve sloupci oznaète typ èísla (Z – zakázané èíslo, P – povolené èíslo). Povolená èísla jsou vyhodnocována prioritnì a nelze je již zakázat

Èíslo odchozího profilu
n pøiøaïte telefonnímu èíslu èíslo odchozího profilu, pro který bude toto telefonní èíslo zakázáno nebo povoleno (administrátor má k dispozici èísla od 02 do 99,

profil 01 je v každé PPS pøeddefinován)

Informace pro významné zákazníky
Objednávka PPS – návod na vyplnìní
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Formuláø 5.1. – „Èasová specifikace profilù pro odchozí volání“

Pomocí formuláøe lze nastavit èasová omezení pro odchozí profily. Pro každý profil lze stanovit èasová okna „pracovní doba“, „mimo pracovní dobu“ a „nedìle
a svátky“ s pøesností na hodiny a v nich povolit/zakázat volání na jednotlivé skupiny. Tyto restrikce mají nižší prioritu než oprávnìní uvedená ve formuláøi 1.1.

PPS ID
n identifikaèní èíslo PPS – vyplòuje T-Mobile Czech Republic a.s.

Èíslo profilu
n vyplòuje se automaticky od èísla 02 (profil èíslo 01 je pøeddefinován a neobsahuje žádné restrikce). Vytvoøení nového profilu se provádí pøes tlaèítko „Vytvoøení

nového listu formuláøe“

Pracovní doba
n zde vyplòte rozmezí pracovní doby v týdnu a v sobotu. Zadávejte pouze celé hodiny ve tvaru celého èísla bez udání minut (napø. 20). Mezní hodnoty vyjadøují

poèátek a konec pracovní doby. Napøíklad 8–20 znamená pracovní dobu od 8:00:00 do 19:59:59. Do sloupce se vyplòují restrikce pro jednotlivé typy volání
v nadefinované pracovní dobì

Mimo pracovní dobu
n do sloupce se vyplòují restrikce pro jednotlivé typy volání v dobì mimo pracovní dobu

Nedìle a svátky
n do sloupce se vyplòují restrikce pro jednotlivé typy volání o nedìlích a svátcích

Typy volání
n pro jednotlivé typy volání (na Vnitøního uživatele, na Virtuální èísla, na Zvýhodnìná èísla a Ostatní) se oznaèuje X – zákaz odchozích volání na daný typ èísel

v daném èasovém intervalu

Formuláø 6.1. – „Zakázaná/povolená èísla pro pøíchozí hovory“

Formuláø definuje seznam zakázaných a povolených èísel pro pøíchozí hovory a pøiøazení tìchto èísel k jednotlivým pøíchozím profilùm. 

PPS ID
n identifikaèní èíslo PPS – vyplòuje T-Mobile Czech Republic a.s.

Mezinárodní kód
n zde vyplòte mezinárodní kód èísla, pro které bude definována restrikce

Smìrový kód
n zde vyplòte smìrový kód èísla, pro které bude definována restrikce

Úèastnické èíslo nebo jeho zaèátek
n zde vyplòte úèastnické èíslo nebo jeho zaèátek. Není nutno zadávat celé úèastnické èíslo, podle potøeby je možno zadat jeho èást, restrikce se potom bude

vztahovat na libovolnou kombinaci úèastnických èísel s tímto zaèátkem

Typ èísla
n ve sloupci oznaète typ èísla (Z – zakázané èíslo, P – povolené èíslo). Povolená èísla jsou vyhodnocována prioritnì a nelze je již zakázat

Èíslo pøíchozího profilu
n pøiøaïte telefonnímu èíslu èíslo pøíchozího profilu, pro který bude toto telefonní èíslo zakázáno nebo povoleno

Informace pro významné zákazníky
Objednávka PPS – návod na vyplnìní
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Formuláø 7.1. – „Zakázaná/povolená èísla pro pøíchozí hovory pøi roamingu“

Formuláø definuje seznam zakázaných a povolených èísel pro pøíchozí hovory pøi roamingu a pøiøazení tìchto èísel k jednotlivým pøíchozím profilùm. 

PPS ID
n identifikaèní èíslo PPS – vyplòuje T-Mobile Czech Republic a.s.

Mezinárodní kód
n zde vyplòte mezinárodní kód èísla, pro které bude definována restrikce

Smìrový kód
n zde vyplòte smìrový kód èísla, pro které bude definována restrikce

Úèastnické èíslo nebo jeho zaèátek
n zde vyplòte úèastnické èíslo nebo jeho zaèátek. Není nutno zadávat celé úèastnické èíslo, podle potøeby je možno zadat jeho èást, restrikce se potom bude

vztahovat na libovolnou kombinaci úèastnických èísel s tímto zaèátkem

Typ èísla
n ve sloupci oznaète typ èísla (Z – zakázané èíslo, P – povolené èíslo). Povolená èísla jsou vyhodnocována prioritnì a nelze je již zakázat

Èíslo pøíchozího profilu
n pøiøaïte telefonnímu èíslu èíslo pøíchozího profilu, pro který bude toto telefonní èíslo zakázáno nebo povoleno

Formuláø 7.2. – „Zakázané/povolené zemì pro pøíjem pøi roamingu“

Formuláø definuje seznam zakázaných a povolených zemí pro pøíjem pøíchozích hovorù pøi roamingu a pøiøazení tìchto zemí k jednotlivým pøíchozím profilùm. 

PPS ID
n identifikaèní èíslo PPS – vyplòuje T-Mobile Czech Republic a.s.

Mezinárodní kód
n zde vyplòte mezinárodní pøedvolbu zemì, pro kterou bude definována restrikce

Typ èísla
n ve sloupci oznaète typ restrikce (Z – zakázaná zemì, P – povolená zemì). Povolené zemì jsou vyhodnocovány prioritnì a nelze je již zakázat

Èíslo pøíchozího profilu
n pøiøaïte zemi èíslo pøíchozího profilu, pro který bude tato zemì zakázána nebo povolena

5. Pøíklad vyplnìní formuláøe „Objednávka služby PPS“

Obecná pravidla

Pøi vytváøení PPS by si administrátor mìl dùkladnì rozmyslet, jaké nástroje a v jakém rozsahu bude pro správu PPS používat. V následujícím textu uvádíme
jednotlivé kroky, které by mìly pøedcházet samotnému zadávání dat do formuláøe.

1. Èíselný plán zkrácených voleb
S ohledem na velikost a strukturu firmy si administrátor vytvoøí èíselný plán zkrácených voleb Vnitøních uživatelù a Virtuálních a Zvýhodnìných èísel. V praxi jsou
telefonùm pøidìlovány zkrácené tøí- èi vícemístné volby (max. pìtimístné). Optimální jsou 3–4místné zkrácené volby, které administrátorovi nabízejí široký výbìr èísel
a zároveò uživatelùm poskytují dostateèný komfort pøi jejich vytáèení. 

Pøi definici zkrácených voleb je zapotøebí brát v úvahu následující pravidla:
n jedna zkrácená volba mùže být v jedné PPS pøiøazena maximálnì jednomu „dlouhému“ èíslu
n v èíselném plánu organizace lze pro zkrácené volby použít èíselné rady s rùzným poètem èíslic, napøíklad tøímístnou øadu 2xx a ètyømístnou øadu 6xxx. Øady

s rùznou délkou nedoporuèujeme pøekrývat (napøíklad nedoporuèujeme souèasnì použít øady 4xx a 4xxx), pøedejde se tím pøípadným komplikacím.
n zkrácená volba nesmí zaèínat nulou
n v èíselném plánu organizace nelze použít volby pro tísòová volání a nìkteré pøeddefinované zkrácené volby sítì T-Mobile (viz èást 7)

2. Nastavení restrikcí na odchozí volání dle typu èlenství volaného èísla
Rozlišování volaných èísel dle typu èlenství ve vztahu k PPS je jednou z možností, jak mùže administrátor nahrubo nastavovat restrikce pro odchozí hovory.
Každému Vnitønímu uživateli je nutno pøi jeho zaøazování do PPS nastavit zda má nebo nemá oprávnìní pro volání na jednotlivé typy èlenství (Vnitøní uživatel, Virtuální
èíslo, Zvýhodnìné èíslo a Ostatní). Pøi vyhodnocování nastavení odchozích restrikcí systémem v prùbìhu volání je vždy nejdøíve provedena kontrola oprávnìní pro
volání na typ èlenství a až následovnì se vyhodnocují restrikce dle profilù (viz níže). Tento nástroj je velice jednoduchý a pro vìtšinu firem dostateèný.

Informace pro významné zákazníky
Objednávka PPS – návod na vyplnìní
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3. Definice profilù nastavením práv pro odchozí a pøíchozí volání
Pokud má firma potøebu vytvoøit restrikce pro odchozí hovory na konkrétní èísla (skupiny èísel) nebo na pøíchozí hovory, je zapotøebí nadefinovat tzv. profily pro
odchozí a pøíchozí hovory. V PPS lze nadefinovat i èasovou specifikaci jednotlivých profilù pro odchozí volání. Nadefinované profily pak administrátor pøiøazuje
jednotlivým Vnitøním uživatelùm.

4. Privátní hovory
Zamìstnanecké mobilní telefony jsou ve vìtšinì firem jejími zamìstnanci využívány i pro privátní volání, proto se musí firma rozhodnout, zda a jakým zpùsobem
bude svým zamìstnancùm privátní volání umožòovat. Každému mobilnímu telefonnímu èíslu lze nadefinovat, zda se budou rozlišovat firemní a privátní hovory
a jakým zpùsobem bude probíhat jejich vyúètování. 
Na privátní hovory se nevztahují žádné restrikce pro odchozí volání a jsou úètovány standardními sazbami dle zvoleného tarifu (neplatí pro nì zvýhodnìné sazby).
Privátní hovory neèerpají volné minuty telefonního èísla, na kterém jsou nastaveny. U volby „T“ se nejedná o standardní službu Twist – v pøípadì deaktivace služby
nebo celé SIM karty nebude nijak refundován zbývající kredit. Privátní hovory na fakturu se úètují podle tarifu pøíslušné SIM. Privátní hovory na Twist mají po aktivaci
nastaven tarif Twist Standard, který je možno zmìnit pøes zkrácenou volbu *4602. Privátní hovory pøes Twist není možné kombinovat se službou T-Mobile I-Call.
Odesílání SMS zpráv nelze omezit žádnou restrikcí pro odchozí hovory ani nelze odlišovat privátní a pracovní SMS zprávy. 

5. T-Mobile I-Call
Jedna ze služeb sítì T-Mobile, která se využívá vytoèením zkrácené volby, je služba T-Mobile I-Call. Zkrácenou volbu 1042 je nutné nadefinovat na formuláøi 2.1. jako
Virtuální èíslo. Na pøání zákazníka lze provádìt automatické smìrování všech zahranièních volání pøes služby T-Mobile. V tomto pøípadì zákazník nemusí definovat
zkrácenou volbu 1042 do seznamu Virtuálních èísel. Všechny mezinárodní hovory z ÈR jsou automaticky smìrovány pøes službu T-Mobile I-Call, podmínkou je
volání èísla ze skupiny Ostatní. V pøípadì, že zákazník nechce vybraným Vnitøním uživatelùm s mobilními telefony povolit volat pøes službu I-Call, mùže tyto restrikce
uvést ve formuláøi 2.2.

6. T-Mobile Asistent
Služba T-Mobile Asistent je stejnì jako T-Mobile I-Call pøístupná pøes zkrácenou volbu. Je nutno mít na pamìti, že službou T-Mobile Asistent lze obejít vìtšinu
nastavených restrikcí pro odchozí volání. V pøípadì, že zákazník nechce vybraným Vnitøním uživatelùm s mobilními telefony povolit volat pøes službu T-Mobile
Asistent, je nutno pro pøíslušné profily zakázat volání na T-Mobile Asistent restrikcí na zkrácenou volbu 1183 nebo 333 v seznamu Ostatních èísel a v seznamu
Virtuálních èísel na èíslo +420 603 12 1183, +420 603 123 333 nebo na formuláøích 2.2. a 4.1.

7. Hlasová schránka a MobileBox
Se službou Hlasová schránka a zároveò s aktivní funkcí Volání autorovi zpráv lze obejít vìtšinu nastavených restrikcí. Totéž platí pro službu MobileBox.

Využití jednotlivých formuláøù v závislosti na požadovaném nastavení PPS
Následující tabulka uvádí využití jednotlivých formuláøù v závislosti na požadovaném nastavení PPS (v tabulce jsou uvedeny nejèastìji provádìné úkony). 

Provádìná nastavení PPS / èíslo formuláøe 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 7.2.
zaøazení mobilních èísel do Vnitøních 
uživatelù PPS a pøiøazení zkrácených voleb X
automatické smìrování mezinárodních hovorù pøes T-Mobile I-Call X
restrikce dle typu èlenství volaného èísla X
rozlišování soukromých a pracovních hovorù X
zaøazení pevných linek do PPS a pøiøazení zkrácených voleb X
nadefinování a pøiøazení restrikcí odchozích hovorù na Vnitøní uživatele X X
multipøesmìrování X
mezinárodní PPS X
nadefinování seznamu Virtuálních èísel a pøiøazení zkrácených voleb X
nadefinování a pøiøazení odchozích restrikcí na Virtuální èísla X X
nadefinování seznamu Zvýhodnìných èísel a pøiøazení zkrácených voleb X
nadefinování a pøiøazení odchozích restrikcí na Zvýhodnìná èísla X X
nadefinování a pøiøazení odchozích restrikcí na Ostatní èísla X X
nadefinování a pøiøazení èasových restrikcí pro odchozí hovory X X
nadefinování a pøiøazení pøíchozích restrikcí X X
nadefinování a pøiøazení pøíchozích restrikcí pøi roamingu X X
nadefinování a pøiøazení pøíchozích restrikcí pøi roamingu – jednotlivé zemì X X

Názorný pøíklad

Firmu XY øídí generální øeditel. Ve firmì dále pracuje prodejce, asistentka a uklízeèka (pro úèely našeho pøíkladu poèítáme pouze se 4 mobilními telefony v PPS –
podmínkou aktivace PPS u zákazníka je nejménì 10 mobilních telefonù pod jednou PPS). Firma má aktivovanou službu T-Mobile Direct a chce do PPS zaèlenit své
stávající pevné linky. Poboèkové ústøednì firmy je pøidìlena mobilní provolba 603 YYY.
Èíselný plán zkrácených voleb bude následující – mobilní telefony Vnitøních uživatelù budou mít trojciferné zkrácené volby, zkrácené voby pevných linek
Vnitøních uživatelù budou ètyøciferné a budou zaèínat èíslicí 9. Zkrácené volby Zvýhodnìných èísel budou rovnìž ètyøciferné.

Dále chce firma omezit volání jednotlivých skupin zamìstnancù následovnì:

Øeditel – mùže volat na všechna èísla bez omezení a mùže pøijímat hovory ze všech sítí. Nejsou u nìj rozlišovány privátní a pracovní hovory. Øeditel má aktivováno
multipøesmìrování a hlasovou schránku MobileBox.

Prodejce – mùže volat na všechny Vnitøní uživatele kromì øeditele, na všechna Virtuální èísla kromì zahranièních a na všechna Zvýhodnìná èísla. Volání na Ostatní
èísla má zakázáno. Pøijímat mùže všechny hovory bez omezení. Pøi roamingu mùže pøijímat hovory pouze od Vnitøních uživatelù PPS. Privátní hovory budou
aktivovány a evidovány na fakturu.

Informace pro významné zákazníky
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Asistentka – mùže volat na všechny Vnitøní uživatele, na všechna Virtuální, Zvýhodnìná èísla a Ostatní èísla. Volání na Ostatní èísla má èasovì omezené – mùže
volat pouze v pracovní dny. Pøijímat mùže všechny hovory bez omezení. Pøi roamingu mùže pøijímat hovory pouze od Vnitøních uživatelù PPS. Privátní hovory má
umožnìny a budou evidovány na fakturu.

Uklízeèka – v rámci PPS mùže volat pouze na asistentku, ostatní hovory má zakázány. Pøíchozí hovory má zakázány, kromì volání od asistentky firmy. Privátní
hovory umožnìny prostøednictvím pøedplacené služby Twist.

Do PPS jsou zaøazena výše uvedená èísla, kterým jsou pøiøazeny pøíslušné zkrácené volby. 

n Èíslo +420 603 XXX 541 patøící prodejci, má pøiøazenou zkrácenou volbu 541 a nesmí na této úrovni volat na Ostatní èísla. Má povolené Privátní hovory 
na fakturu. Èíslu je pøiøazen odchozí profil 02 a pøíchozí profil 03 (definice profilù v dalších tabulkách).

n Èíslo +420 603 XXX542 patøící asistentce, má pøiøazenou zkrácenou volbu 542 a má povoleno na této úrovni volat všude. Privátní hovory na jsou evidovány 
na faktuøe. Èíslu je pøiøazen odchozí profil 03 a pøíchozí profil 03 (definice profilù v dalších tabulkách).

n Èíslo +420 603 XXX543 patøící uklízeèce, má pøiøazenou zkrácenou volbu 543 a má na této úrovni povoleno volat pouze na Vnitøní uživatele. Privátní hovory
možno provádìt pøes službu Twist. Èíslu je pøiøazen odchozí profil 04 a pøíchozí profil 02 (definice profilù v dalších tabulkách).

n Èíslo +420 603 XXX599 patøící øediteli, má pøiøazenou zkrácenou volbu 599 a má povoleno na této úrovni volat na všechna èísla. Èíslu je pøiøazen odchozí
i pøíchozí profil 01 – pøednastavený bez omezení.

Mezinárodní hovory nejsou automaticky smìrovány pøes T-Mobile I-Call.

Informace pro významné zákazníky
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Kromì uklízeèky mají všichni zamìstnanci pevné linky, které jsou napojené na poboèkovou ústøednu. Poboèková ústøedna má pøiøazenu mobilní provolbu YYY. 
Za touto provolbou následují 3místné linky. Volání pevné linky zkrácenou volbou v rámci PPS bude v pøípadì této firmy provádìno vytoèením èísla 9 a pak
pøíslušnou linkou. V pøedchozí tabulce je naznaèen dvojí zpùsob zadání èísel pevných linek. Administrátor mùže jednotlivá èísla do tabulky vypsat nebo – jak je
uvedeno v druhém pøíkladu – zapsat jednoduše – nadefinovat èím se má nahrazovat celá provolba poboèkové ústøedny, která je v tomto pøípadì spoleèná pro
všechna pevná èísla.

Na telefonní èíslo XXX599 (øeditel – mobilní telefon) a YYY599 (øeditel – pevná linka) nemohou volat ta èísla, kterým je pøiøazen odchozí profil 02 (prodejce).
Na všechna telefonní èísla zaèínající XXX, YYY nemohou volat ta èísla, kterým je pøiøazen odchozí profil 04 (uklízeèka).
Na èísla XXX542 (asistentka – mobilní telefon) a YYY542 (asistentka – pevná linka) mají povoleno volat všechna èísla, kterým je pøiøazen odchozí profil 04
(uklízeèka).

Øeditel má aktivováno multipøesmìrování a v pøípadì, že je jeho telefon nedostupný, je vyhledáván na své pevné lince, pøipojené pøes T-Mobile Direct
(+420 603 YYY 599), mobilním telefonu asistentky (+420 603 XXX 542), pevné lince asistentky, pøipojené pøes T-Mobile Direct (+420 603 YYY 542), a nakonec
je hovor smìrován do jeho hlasové schránky (má aktivovánu službu MobileBox – smìrování do hlasové schránky je v rámci multipøesmìrování provádìno dlouhou
volbou +420 963 003 XXX 599).

Informace pro významné zákazníky
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1. øádek je pøíkladem nastavení zkrácené volby T-Mobile Asistent, zamezení volání na tato èísla lze provádìt pomocí zakázaných/povolených èísel volání 
na Virtuální èísla.

2. øádek je pøíkladem nastavení zkrácené volby T-Mobile I-Call, zamezení volání na tato èísla lze provádìt pomocí zakázaných/povolených èísel volání na Virtuální èísla.

3. øádek je pøíkladem èasto používaného èísla, na které lze volat z PPS zkrácenou volbou. 

4. øádek je pøíkladem èasto volaného zahranièního èísla, které lze volat z PPS zkrácenou volbou. Aby bylo èíslo úètováno jako volání do zahranièí pøes T-Mobile I-Call,
je nutno ho zadat ve formátu, jako bychom èíslo vytáèeli pøes T-Mobile I-Call ruènì, tedy – 1042004930123456 (znaménko – znamená, že pøed volbou 1042 není
žádný jiný znak).

Pro volání na Virtuální èísla neplatí zvýhodnìné sazby.

Prodejci mají zakázáno volat do zahranièí, vzhledem k tomu, že volání do zahranièí mohou být smìrována pøes T-Mobile I-Call a tato èísla jsou nadefinována v rámci
Virtuálních èísel, je potøeba prodejcùm zamezit volání pøes T-Mobile I-Call.

Informace pro významné zákazníky
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V PPS mùže být nadefinováno maximálnì pìt standardních mobilních èísel sítì T-Mobile, na která lze volat v rámci PPS zkrácenými volbami a za zvýhodnìné sazby.

Èíslo +420 603 XX5123 je telefonní èíslo manželky øeditele. Na toto èíslo má zakázáno volat obchodník. Øeditel a asistentka øeditele mohou na toto èíslo volat
zkrácenou volbou a za zvýhodnìné sazby.

Informace pro významné zákazníky
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Ve formuláøi Objednávka PPS jsou standardnì pøipraveny odchozí hovory do jiných sítí a audiotexové služby jako zakázané – administrátor mùže jednotlivé
destinace zakázat nebo povolit zmìnou typu restrikce a pøiøazením pøíslušných odchozích profilù k jednotlivým destinacím.

V pøíkladu jsou povolena všechna volání v rámci Èeské republiky (pokud není ve sloupci „èíslo profilu“ vyplnìn žádný profil, je služba povolena). Volání 
na audiotexové služby je zakázáno, a to pro odchozí profily 02 (prodejce) a 03 (asistentka). 

Pøíklad ukazuje nadefinování èasových restrikcí v pøípadì odchozího profilu 03 (asistentka). Pracovní doba je nadefinována od pondìlí do pátku do 08:00 
do 17:59 hodin. V pracovní dobì má povoleno asistentka volat na všechna standardnì povolená èísla. Mimo pracovní dobu a o víkendech nesmí asistentka volat 
na Ostatní èísla.

Pøíchozí profil 02 (uklízeèka) má zakázány všechny pøíchozí hovory z ÈR. Pøíchozí profil 02 mùže pøijmout hovor pouze z èísel +420 603 XXX542 (asistentka 
– mobilní èíslo) a +420 603 YYY542 (asistentka – pevná linka).

Informace pro významné zákazníky
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V prvním øádku zadané hodnoty udávají, že jakékoliv pøíchozí volání z èísla v mezinárodním tvaru (zaèínající na 00) je zakázáno pøi roamingu pro pøíchozí profily 
02 a 03. Pokud je pøíchozí hovor uskuteènìn z telefonu napojeného na analogovou ústøednu, dochází k obejití uvedené restrikce.

Pøíchozí profil 02 (uklízeèka) má zakázány všechny pøíchozí hovory pøi roamingu. Pøíchozí profil 02 mùže pøi roamingu pøijmout hovor pouze z èísel 
+420 603 XXX542 (asistentka – mobilní èíslo) a +420 603 YYY542 (asistentka – pevná linka).

Pøíchozí profil 03 (prodejce a asistentka) má zakázány všechny pøíchozí hovory pøi roamingu. Pøi roamingu mùže profil pøijímat pouze pøíchozí hovory 
od Vnitøních uživatelù PPS.

V této tabulce lze zakázat pøíchozí hovory pøi roamingu z konkrétní zemì. Pøíklad ukazuje jiný zpùsob zamezení všem pøíchozím hovorùm v roamingu pro pøíchozí
profil 02 (uklízeèka). Tato restrikce již ošetøuje i volání z telefonù napojených na analogovou ústøednu. 

Informace pro významné zákazníky
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6. Zasílání vyplnìných formuláøù na T-Mobile Czech Republic a.s.

Elektronickou verzi formuláøe s vyplnìným heslem pro komunikaci je nutno odeslat e-mailem na adresu business@t-mobile.cz. 

Aktivaci PPS provádíme zpravidla do 5 pracovních dnù od obdržení øádnì vyplnìné objednávky PPS v elektronické podobì. Nezbytným pøedpokladem aktivace
PPS je, aby všechny SIM karty, které mají být zaøazeny do PPS, byly registrovány pod Rámcovou smlouvou uzavøenou s T-Mobile Czech Republic a.s.

Všechny zmìny v nastavení PPS na základì požadavkù zákazníka uvedených v objednávce PPS provádíme zpravidla do 5 pracovních dnù od obdržení požadavku
na zmìnu. Nezbytné pøedpoklady pro provedení zmìny v nastavení PPS jsou stejné jako pøi aktivaci PPS.  

Aktivace telefonních èísel do PPS a jejich zmìny je možné provádìt také telefonicky pøes Zákaznické centrum – Business na telefonním èísle 4644 ze sítì T-Mobile,
(+420) 603 604 644. Zmìny je možné provádìt v rozsahu formuláøe 1.1. – Založení/zmìna SIM karet typu Vnitøní uživatel. Požadavky na zmìnu nastavení PPS
provádíme u max. 5 telefonních èísel. Pro provedení zmìny je nutné znát heslo pro zmìny. Aktivace a zmìny nastavení PPS provádíme zpravidla do 5 pracovních
dnù ode dne telefonického kontaktu. 

Zákaznické centrum – Business

Zákaznické centrum – Business tvoøí speciální tým odborníkù, který vznikl pro potøeby klientù. Zkušení osobní konzultanti Vám ochotnì poskytnou vysoce
kvalifikovaný servis. Poradí, jak nejlépe využít jednotlivé služby, zodpoví veškeré dotazy, a to jak v èeském, tak i anglickém jazyce.
Pokud máte dotazy, které se týkají služeb, tarifù, telefonù, prodejen, zkuste je nejprve vyhledat na www.t-mobile.cz. Pokud se vám nepodaøí odpovìï nalézt,
kontaktujte Zákaznické centrum – Business.

Zákaznické centrum – Business
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíèkova 2144/1
149 00  Praha 4

Tel.: 4644 ze sítì T-Mobile, (+420) 603 604 644 
Fax: 603 604 646
e-mail: business@t-mobile.cz

7. Existující zkrácené volby v síti T-Mobile

Pøi definování privátního èíselného plánu je potøeba brát v úvahu existující zkrácené volby služeb v síti T-Mobile. Èísla lze rozdìlit do dvou skupin:

1. Èísla, která nelze použít pro zkrácené volby v podnikovém èíslovacím plánu, požadovaná služba musí být vždy dostupná pod uvedeným èíslem.
Tyto zkrácené volby fungují v PPS automaticky, nemusí se tedy zadávat do formuláøe „Objednávka PPS”.

Seznam èísel
112 Tísòová volání
150 Hasièi
155 Záchranná služba
156 Mìstská policie
158 Policie
911 Mezinárodní tísòová linka
3311 Hlasová schránka
3322 MobileBox   
4603 Zákaznické centrum
4604 Zákaznické centrum pro zahranièní uživatele sítì T-Mobile
4644 Zákaznické centrum - Business
4440 Nastavení Twist NEJ
4601 Kredit info pro Twist (+420 603 124601)*
4602 Dobíjecí linka pro Twist (+420 603 124602)*
4654 Kontakt technické podpory TMCZ – vybraní zákazníci systémových služeb T-Mobile
1183 T-Mobile Asistent

* Tyto zkrácené volby musí být v PPS dostupné pro standardní služby sítì T-Mobile v pøípadì aktivace soukromých hovorù pøes službu Twist.

Pro zkrácené volby nelze použití kratšího èísla, napøíklad 11, 15, 33, 46, 91, 460, 464, 465, 911. Èísla delší, než jsou uvedené zkrácené volby, lze použít, 
ale jejich použití se nedoporuèuje.

2. Zkrácené volby na èísla služeb v síti T-Mobile a jiných operátorù. Pokud budete chtít tyto služby ve své síti používat, je nutno nadefinovat je do seznamu
Virtuálních èísel a pøiøadit jim dlouhá èísla volaných služeb. 

Informace pro významné zákazníky
Objednávka PPS – návod na vyplnìní

Strana 20


