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Połączenie sprawdzonego standardu bezprzewodowej komunikacji DECT (ang. Digital 
Enhanced Cordless Telecommunications) z technologią VoIP (ang. Voice over IP) plus 
dodatkowa integracja z wszechobecną technologią WiFi, tworzy idealne rozwiązanie 
dla wszystkich, którzy cenią swobodę komunikacji, bezpieczeństwo, jakość dźwięku 
oraz niezawodność.

Wymienione powyżej cechy charakteryzuje oferowany przez firmę DGT system 
SIP-DECT, będący w pełni zintegrowanym systemem bezprzewodowym 
opracowanym na bazie rozwiązania sprzetowego firmy Aastra. System ten 
rozszerza w prosty sposób funkcjonalność zarówno najnowszych Serwerów 
DGT-IPnova jak i eksploatowanych od dawna systemów DGT Millenium i 
DGT 3450 o łączność bezprzewodową, zarówno jeśli chodzi o telefonię jak  
i transmisję danych.

DECT – sprawdzona technologia komunikacji bezprzewodowej
Główne korzyści płynące z zastosowania technologii DECT:
- wiodąca na świecie technologia telefonii bezprzewodowej w budynkach i otwartej 

przestrzeni, stworzona i rozwijana pod kątem optymalnej transmisji głosu
- wysoka jakość dźwięku (lepsza niż w GSM)
- duży zasięg z tak samo dobrą jakością
- automatyczny, nieprzerwany i bezproblemowy roaming pomiędzy komórkami sieci  

DECT - przełączanie się pomiędzy poszczególnymi stacjami bazowymi systemu 
pozostaje niezauważalne podczas rozmowy dla użytkownika

- rozbudowany system zabezpieczeń obejmujący zarówno dostęp do sieci (auten-
tykacja, autoryzacja) oraz szyfrowanie połączeń głosowych w łączu radiowym

- długi czas rozmowy i czuwania terminali
- 120 odseparowanych kanałów radiowych zarezerowanych specjalnie dla tej tech-

nologii
- najlepszy stosunek ceny do jakości w porównaniu z innymi technologiami bezprze-

wodowymi. 

System telefonii mobil-
nej DECT w technologii 
VoIP

Prosta implementacja 
systemu polegająca na 
dołączeniu stacji 
bazowych do istniejącej 
sieci LAN

Rozwiązanie dedykowa-
ne dla Serwera  
DGT-IPnova oraz syste-
mów DGT Millenium

System SIP-DECT
bezprzewodowa komunikacja standardu 

DECT w technologii VoIP
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Główne korzyści płynące z zastosowania technologii VoIP:
- wykorzystanie tej samej infrastruktury do przesyłania głosu i danych, a co się z tym wiąże prosta insta-

lacja i zarządzanie siecią teleinformatyczną
- jednolity system komunikacji idealny dla każdej korporacji – bez względu na to czy mieści się w jednej 

lokalizacji czy obejmuje wiele rozproszonych oddziałów
- swoboda przemieszczania się użytkowników w ramach firmy – rozdzielenie powiązania fizycznej linii 

telefonicznej i terminala z numerem telefonu
- możliwość zdalnego korzystania z systemu – idealne rozwiązanie dla telepracowników (firmowy telefon 

w domu) jak i pracowników podróżujących – jedynym warunkiem jest posiadanie dostępu do Interne-
tu.

Technologia SIP-DECT oferuje niezawodne, bezpieczne połączenia głosowe o wysokiej jakości w sieci 
korporacyjnej włączając przenoszenie rozmów pomiędzy stacjami bazowymi, a tym samym pozwalając na 
swobodne przemieszczanie się w obrębie sieci bez konieczności przerywania rozmowy. 

System jest idealnym rozwiązaniem dla jedno- oraz wielooddziałowych firm wymagających ciągłego 
kontaktu z pracownikami. Bezprzewodowe słuchawki traktowane są jako terminale firmowego systemu 
PABX, dzięki temu każdy pracownik może być zawsze osiągalny pod swoim numerem telefonu bez 
względu na miejsce w którym aktualnie przebywa na terenie firmy. 

Wykorzystanie tej samej sieci lokalnej LAN do transportu danych i głosu nie wymaga budowania dodatkowej 
infrastruktury, usuwa ograniczenia długości połączenia typowe dla klasycznego systemu DECT (zasięg 
sieci mobilnej w tym wypadku jest ograniczony jedynie przez infrastrukturę sieci IP), obniżając przy tym 
dodatkowo koszty i ułatwiając zarządzanie całym systemem. 

Dzięki zintegrowaniu części radiowych DECT i WLAN system idealnie pasuje do mobilnej komunikacji 
głosowej i wymiany danych.

Niezawodność systemu może być dodatkowo zwiększona poprzez zastosowanie redundantnych  
elementów sterujących pracą systemu SIP DECT.

Aby umożliwić użytkownikom korzystanie z technologii DECT opracowane zostały bezprzewodowe 
stacje bazowe (RFP) z interfejsami IP. Bezprzewodowe stacje bazowe są dołączane bezpośrednio do sieci 
LAN/IP. Głos jest przekazywany od serwera PABX poprzez połączenie VoIP do stacji bazowej i następnie od 
stacji bazowej do terminala poprzez kanał radiowy DECT.

Wielokomórkowa sieć radiowa DECT może być zainstalowana wszędzie tam, gdzie dostępna jest sieć 
IP. Ma to zwłaszcza znaczenie w przypadku wieloodziałowych korporacji posiadających już własną sieć 
komputerową łączącą wszystkie lokalizacje.

Rozmiar i zasięg sieci IP nie ma znaczenia dla oprogramowania zarządzającego systemem DECT. 
Oprogramowanie to jest uruchamiane na dowolnej stacji bazowej i dostępne dla administratora ze 
stanowiska zarządzania centralką PBX. 

System SIP-DECT jest wysoce skalowalny co oznacza, że może być dowolnie rozszerzany wraz ze wzrostem 
firmy. W zależności od zapotrzebowania możliwe jest wykorzystanie większej liczby terminali jak i stacji 
bazowych RFP. W wersji maksymalnej system może obejmować 512 terminali oraz 256 stacji bazowych, 
co jest zwykle wystarczające nawet dla bardzo dużych przedsiębiorstw.

Rozwiązanie SIP-DECT zapewnia bezprzewodową synchronizację stacji bazowych pozwalającą na 
bezproblemowe i nieprzerwane przekazywanie rozmów.

Stacja bazowa zainstalowana w sieci automatycznie synchronizuje się z innymi stacjami bazowymi 
będącymi w jej zasięgu. Rozwiązanie wyróżnia się tym, że nie wykorzystuje systemu master/slave podczas 
synchronizacji. Dzięki temu sieć DECT może być zbudowana z redundancją tak, aby awaria pojedynczej 
stacji bazowej nie powodowała unieruchomienia sieci.

Odbierany sygnał stacji bazowej wymagany dla synchronizacji jest znacznie mniejszy niż dla bezpiecznej i 
bezproblemowej transmisji głosu. Dzięki temu duże sieci bezprzewodowe mogą być implementowane za 
pomocą rozsądnej liczby stacji bazowych.

Wewnętrzny roaming wykorzystany w rozwiązaniu SIP-DECT, odpowiedzialny jest za inteligentne 
przełączanie rozmów pomiędzy poszczególnymi stacjami bazowymi obsługującymi poszczególne „komórki 
systemu”. Gwarantuje to ograniczenie ruchu w systemie oraz wsparcie dla standardu GAP.

Standard GAP gwarantuje otwartość systemu, który jest kompatybilny z innymi słuchawkami 
bezprzewodowymi.

Voice over IP – głos w 
sieciach pakietowych

SIP-DECT – mobilność w 
sieciach IP, zalety systemu

SIP-DECT – budowa system

SIP-DECT - synchronizacja 
stacji bazowych podstawą 
nieprzerwanej komunikacji
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SIP-DECT jest szczególnie odpowiedni dla firm, które:

- już posiadają jedną, spójną sieć transmisji danych,
- zatrudniają pracowników mobilnych w różnych lokalizacjach i nie chcą uruchamiać oddzielnych serwerów 

komunikacyjnych dla każdej z nich,
- chcą rozszerzyć funkcjonalność posiadanej platformy komunikacyjnej DGT o łączność bezprzewodową,
- potrzebują skalowalne, zorientowane przyszłościowo rozwiązanie zabezpieczające wartość inwestycji na 

lata,
- szukają niezawodnego i sprawdzonego rozwiązania.

Oprócz klasycznych stacji bazowych DECT oferowane są stacje bazowe łączące w sobie technologię 
DECT z technologią WiFi. Tym samym stacja bazowa może dodatkowo pełnić rolę bezprzewodowego punk-
tu dostępowego (Access Point) firmowej sieci WLAN. Rozwiązanie takie eliminuje konieczność instalacji 
dodatkowych urządzeń WiFi pozwalając na uproszczenie struktury sieci i w konsekwencji ułatwienie jej 
administracji. Bezprzewodowe punkty dostępowe mogą być używane tradycyjnie do transmisji danych jak i 
do transmisji głosu wykorzystując do tego terminale VoWLAN lub wyposażone dodatkowo w interfejsy WiFi 
nowoczesne dwufunkcyjne telefony GSM.

W ramach systemu oferowana jest seria nowoczesnych aparatów DECT 600d w różnych wykonaniach 
oraz podstawowy aparat DECT 142d. 

 Wybrane parametry:
· wyświetlacz graficzny, monochromatyczny LCD 2”, rozdzielczość 176 x 160 pikseli, podświetlany z 

możliwością regulacji kontrastu, 6 linii, 1 linia nagłówka, 1 linia klawiszy typu softkey,
· osobista książka telefoniczna do 200 wpisów,
· dostęp do Centralnej Książki Telefonicznej Serwera DGT-IPnova,
· polifoniczne dzwonki,
· blokada klawiszy,
· klawisze nawigacyjne w tym programowalne 4 (2),
· klawisze kontekstowe typu softkeys w tym klawisze programowalne – 3 (2)
· możliwość podłączenia zestawu nagłownego 
· regulacja głośności torów akustycznych (słuchawka, układ głośnomówiący, dzwonek)
· lista połączeń przychodzących/wychodzących - 30/20
· bateria litowo-jonowa  850 mAh, czas rozmowy – min. 12h, czas czuwania – 100h,
· wymiary – 135 x 49 x 22,5 mm,
· waga – 120g (wraz z baterią),
· obudowa – IP50.

Wybrane parametry:
· wyświetlacz graficzny, kolorowy LCD 2”, rozdzielczość 176 x 220 pikseli, podświetlany z możliwością 

regulacji jasności, 7 linii, 1 linia nagłówka, 1 linia klawiszy typu softkey,
· osobista książka telefoniczna do 200 wpisów,
· dostęp do Centralnej Książki Telefonicznej serwera DGT - IPnova,
· polifoniczne dzwonki,
· blokada klawiszy,
· alarm wibracyjny,
· klawisze nawigacyjne w tym programowalne 4 (2),
· klawisze kontekstowe typu softkeys w tym klawisze programowalne  – 3 (2)
· boczne klawisze programowalne – 3,
· możliwość podłączenia zestawu nagłownego – przewodowego lub bezprzewodowego (Bluetooth),
· regulacja głośności torów akustycznych (słuchawka, układ głośnomówiący, dzwonek),
· lista połączeń przychodzących/wychodzących - 50/30
· złącze – USB/Bluetooth,
· bateria standardowa – litowo-jonowa 850 mAh, czas rozmowy – min. 12h, czas czuwania – 100h,
· bateria dodatkowa – 1800mAh, czas rozmowy – min. 24h, czas czuwania - 200h,
· wymiary – 135 x 49 x 22,5 mm,
· waga – 120g (wraz ze standardową baterią),
· obudowa – IP50.

Wybrane parametry:
· wyświetlacz graficzny, kolorowy LCD 2”, rozdzielczość 176 x 220 pikseli, podświetlany z możliwością 

regulacji jasności, 7 linii, 1 linia nagłówka, 1 linia klawiszy typu softkey,
· osobista książka telefoniczna do 200 wpisów,
· dostęp do Centralnej Książki Telefonicznej serwera DGT-IPnova,
· polifoniczne dzwonki,
· blokada klawiszy,
· alarm wibracyjny,
· klawisze nawigacyjne w tym programowalne 4 (2),
· klawisze kontekstowe typu softkeys w tym klawisze programowalne  – 3 (2)
· boczne klawisze programowalne – 3,
· klawisz alarmowy – 1 na górze,
· możliwość podłączenia zestawu nagłownego – przewodowego lub bezprzewodowego (Bluetooth), 
· regulacja głośności torów akustycznych (słuchawka, układ głośnomówiący, dzwonek),
· lista połączeń przychodzących/wychodzących - 50/30
· złącze – USB/Bluetooth,
· bateria standardowa – litowo-jonowa 850 mAh, czas rozmowy – min. 12h, czas czuwania – 100h,
· bateria dodatkowa – 1800mAh, czas rozmowy – min. 24h, czas czuwania - 200h,
· wymiary – 135 x 53 x 22,5 mm,
· waga – ok. 125g (wraz ze standardową baterią),
· obudowa – IP65.

SIP-DECT – zastosowanie 

Integracja technologii DECT 
i WiFi 

TERMINALE DECT

Telefon Aastra 610D 

Telefon Aastra 620D

Telefon Aastra 630D
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Telefon Aastra 142

RFP L32 IP 

RFP L34 IP 

RFP L42WLAN

STACJE BAZOWE

DECT
- wsparcie dla wszystkich 120 kanałów DECT,
- 8 jednoczesnych kanałów głosowych na 1 

stacje bazową, 4 dodatkowe kanały wykorzy-
stywane do obsługi przenoszenia rozmów,

- obsługa standardu GAP,
- autentykacja DSAA pomiędzy terminalem a 

stacją bazową, szyfrowanie DECT,
- synchronizacja drogą radiową

VoIP
- obsługa pakietów poprzez RTP/RTCP,
- kodeki G.711, G.723, G.729AB,
- kompensacja jittera,
- tłumienie echa,
- Voice Activity Detector (VAD) z szumem 

komfortowym

Parametry sieci IP
- interfejs Ethernet 10/100 BaseT,
- IPv4,
- DHCP, Network Boot (automatyczne pobi-

eranie oprogramowania/aktualizacji z serwera 
TFTP),

- obsługa - QoS – DiffServ (DSCP) i ToS
- opcjonalnie SNMPv1/v2c, MIB II

Zarządzanie
- scentralizowana konfiguracja poprzez 

przeglądarkę WWW,
- obsługa logów systemowych,
- administrowanie wieloma klastrami (zsyn-

chronizowane grupy stacji bazowych) - do 
łącznej liczby 256 stacji bazowych i 512 
terminali.

- sygnalizacja statusu stacji bazowej diodami 
LED

RFP L32 IP - stacja bazowa wewnętrzna 
Parametry ogólne
- zintegrowana antena wewnętrzna,
- zasilanie PoE (IEEE 802.3af) lub zasilacz AC,
- moc: 6W
- typ obudowy: IP 20
- możliwość zamontowania na ścianie,
- 3 zewnętrzne diody LED przedstawiające 

status
- waga: 417g
- wymiary: 151mm x 101mm x 32mm

RFP L34 IP - stacja bazowa zewnętrzna
Parametry ogólne
- dołączalne antena zewnętrzne (dookólne lub 

kierunkowe),
- zasilanie PoE (IEEE 802.3af)
- temperatura działania: od -25°C do 55°C
- wilgotność: od 5% do 95%
- temperatura przechowywania: od -5°C do 

+45°C

- pobór prądu: 120mA
- moc: 6W
- typ obudowy: IP 55
- możliwość zamontowania na ścianie i 

maszcie,
- 3 zewnętrzne diody LED przedstawiające 

status
- waga: 970g
- wymiary: 240mm x 260mm x 60mm

RFP L42WLAN – stacja bazowa DECT + 
punkt dostępowy WLAN

Parametry ogólne
- zintegrowana antena wewnętrzna DECT,
- dołączane dwie anteny WiFi,
- zasilanie PoE (IEEE 802.3af) lub zasilacz AC,
- temperatura działania: od -5°C do 45°C,
- wilgotność: od 5% do 95%,
- temperatura przechowywania: od -40°C do 

+70°C,
- pobór prądu: 150mA,
- moc: 9W
- typ obudowy: IP 20
- możliwość zamontowania na ścianie,
- 3 zewnętrzne diody LED przedstawiające 

status
- waga: 467g
- wymiary: 205mm x 200mm x 32mm

Punkt dostępowy WLAN 
- IEEE 802.11 b/g,
- konfigurowalny poziom mocy transmisji 

radiowej,
- centralne zarządzanie wszystkimi punktami 

dostępowymi z systemu OMM,
- 802.11d – zgodność z regulacjami prawnymi 

danego kraju,
- WME (Wireless Multimidia Extensions) – 

wsparcie dla QoS

Bezpieczeństwo WLAN
- WEP – 64, 128, 256 bitowe szyfrowanie,
- WPA1, WPA2 z asymetrycznym szyfrow-

aniem,
- mechanizmy autentykacji w oparciu o serwer 

RADIUS 802.1x,
- możliwość ustawienia białej listy dopuszc-

zalnych klientów WLAN – na 64 adresy MAC,
- ukrywanie SSID, możliwość konfiguracji wielu 

SSID, 
- obsługa dla VLAN – możliwość separacji 

transmisji DECT i WLAN (również w 
zależności od SSID)

DGT Sp. z o.o.
ul. Młyńska 7, 83-010 Straszyn
tel.: 58 682 07 00, fax: 58 683 29 25

Wybrane parametry:
· wyświetlacz graficzny, 5 linii - rozdzielczość 96 x 60 pikseli,  podświetlany z możliwością regulacji 

kontrastu
· osobista książka telefoniczna do 100 wpisów
· dostęp do Centralnej Książki Telefonicznej serwera DGT-IPnova,
· identyfikacja numeru abonenta dzwoniącego
· przyciski szybkiego wybierania (przyciski od 1 do 9)
· 30 dzwonków konfigurowanych jako pojedynczy albo ciągły dzwonek
· możliwość podłączenia zestawu nagłownego
· regulacja głośności torów akustycznych (słuchawka, układ głośnomówiący, dzwonek)
· funkcja głośnomówiąca
· alarm wibracyjny
· wyciszenie mikrofonu
· przycisk połączenia alarmowego
· blokada klawiszy
· lista połączeń (wybieranych, odebranych, nieodebranych)
· 3 akumulatory AAA 750 mAh NiMH w zestawie (możliwość zastosowania akumulatorków o 

pojemności 650-1500 mAH), do 14 godzin rozmowy, do 140 godzin oczekiwania,
· wymiary: 146mm x 52mm x 28mm
· waga: 138g.
 


