
Nazwa zadania: 
 
rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej urzędu - wykorzystanie technologii VOIP 
poprzez zakup dedykowanych aparatów telefonicznych 
 
 
Beneficjent: 
 
Miasto Terespol 
 
Zakres zadania: 
Dostawa i konfiguracja aparatów telefonicznych: 

a) aparaty podstawowe VOIP – 19 sztuk, 
b) aparaty dyrektorskie VOIP – 2 sztuki, 
c) aparaty sekretarskie VOIP –  1 sztuka. 

 
Minimalne wymagania: 

a) aparaty podstawowe VOIP 
 

cecha opis 
Obsługiwane protokoły/ 
standardy 

Co najmniej: 
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/ RTCP,  HTTP /HTTPS,  ARP/ RARP, 

ICMP, DNS, DHCP, PPPoE,  SSH,  TFTP, NTP, STUN, SIMPLE,  LLDP-
MED,  LDAP,  TR-069,  802.1x, TLS, SRTP. 

Interfejsy sieciowe Dwa przełączane porty Ethernet 10/100 Mb/s z automatycznym 
wykrywaniem i zintegrowaną funkcją PoE. 

Wyświetlacz Wyświetlacz LCD z podświetleniem. 
Klawisze funkcji Co najmniej: dwa klawisze linii z dwoma kontami SIP, specjalne 

klawisze funkcyjne obsługujące co najmniej następujący zestaw 
funkcji: MUTE, HEADSET, TRANSFER, CONFERENCE, SEND i 
REDIAL, SPEAKERPHONE, VOLUME, PHONEBOOK, MESSAGE, 
HOLD, PAGE/INTERCOM 

Kodery – dekodery 
głosu 

Obsługa koderów-dekoderów co najmniej G.711μ/a, G.722, G.723, 
G.726-32, G.729 A/B, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 

Funkcje telefoniczne Obsługa co najmniej następującego zestawu funkcji telefonicznych: 
wstrzymanie, przekazywanie, przekierowanie bezwarunkowe (brak 
odpowiedzi/linia zajęta), 3-osobowe połączenia konferencyjne, 
parkowanie/odbieranie połączenia, symulacja połączenia 
współdzielonego (SCA)/symulacja połączenia mostkowego (BLA), 
pobieranie książki telefonicznej (XML, LDAP), połączenie oczekujące, 
rejestr połączeń (minimalnie 100 wpisów), automatyczne 
wybieranie po podniesieniu słuchawki, automatyczna sekretarka, 
wybieranie kliknięciem, współdzielenie telefonu (hot desking), 
własne dzwonki muzyczne 

Gniazdo słuchawki Gniazdo słuchawki RJ9  
Słuchawka Słuchawka i zestaw głośnomówiący z obsługą dźwięku HD o średniej 

szerokości pasma. 
Montaż Podstawka biurkowa i możliwość montażu do ściany. 
QoS Co najmniej: QoS warstwy 2 i QoS warstwy 3 . 
Zabezpieczenia Kontrola poziomu dostępu użytkowników i administratorów, 

uwierzytelnianie co najmniej MD5, plik konfiguracji zaszyfrowany. 
Uaktualnianie/ 
konfiguracja 

Możliwość uaktualnianie oprogramowania układowego za 
pośrednictwem protokołów TFTP/ HTTP/HTTPS, możliwość 



masowej konfiguracji za pomocą protokołu TR-069 lub pliku 
konfiguracyjnego XML 

Języki Obsługa języka polskiego 
Gwarancja Co najmniej 24 miesiące 

 
 

b) aparaty dyrektorskie VOIP 
 

cecha opis 
Obsługiwane protokoły/ 
standardy 

Co najmniej: 
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP /RTCP,  HTTP /HTTPS,  ARP/ RARP, 
ICMP, DNS, DHCP, PPPoE,  SSH,  TFTP,  NTP, STUN,  SIMPLE,  LLDP-
MED,  LDAP,  TR-069,  802.1x, TLS,  SRTP. 

Interfejsy sieciowe Dwa przełączane porty Ethernet 10/100 Mb/s z automatycznym 
wykrywaniem i zintegrowaną funkcją PoE. 

Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości co najmniej 132 x 48 
pikseli (min. 2.5’’) i z podświetleniem. 

Klawisze funkcji Co najmniej: trzy klawisze linii z trzema kontami SIP, specjalne 
klawisze funkcyjne obsługujące co najmniej następujący zestaw 
funkcji: MUTE, HEADSET, TRANSFER, CONFERENCE, SEND i 
REDIAL, SPEAKERPHONE, VOLUME, PHONEBOOK, MESSAGE, 
HOLD, PAGE/INTERCOM 

Kodery – dekodery 
głosu 

Obsługa koderów-dekoderów co najmniej: G.711μ/a, G.722, G.723, 
G.726-32, G.729 A/B, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 

Funkcje telefoniczne Obsługa co najmniej następującego zestawu funkcji telefonicznych: 
wstrzymanie, przekazywanie, przekierowanie bezwarunkowe (brak 
odpowiedzi/linia zajęta), 3-osobowe połączenia konferencyjne, 
parkowanie/odbieranie połączenia, symulacja połączenia 
współdzielonego (SCA)/symulacja połączenia mostkowego (BLA), 
pobieranie książki telefonicznej (XML, LDAP), połączenie oczekujące, 
rejestr połączeń (minimalnie 100 wpisów), automatyczne 
wybieranie po podniesieniu słuchawki, automatyczna sekretarka, 
wybieranie kliknięciem, współdzielenie telefonu (hot desking), 
własne dzwonki muzyczne 

Gniazdo słuchawki Gniazdo słuchawki RJ9  
Słuchawka Słuchawka i zestaw głośnomówiący z obsługą dźwięku HD o średniej 

szerokości pasma. 
Montaż Podstawka biurkowa i możliwość montażu do ściany. 
QoS Co najmniej: QoS warstwy 2 i QoS warstwy 3  
Zabezpieczenia Kontrola poziomu dostępu użytkowników i administratorów, 

uwierzytelnianie co najmniej MD5, plik konfiguracji zaszyfrowany. 
Uaktualnianie/ 
konfiguracja 

Możliwość uaktualnianie oprogramowania układowego za 
pośrednictwem protokołów TFTP/ HTTP/HTTPS, możliwość 
masowej konfiguracji za pomocą protokołu TR-069 lub pliku 
konfiguracyjnego XML 

Języki Obsługa języka polskiego 
Gwarancja Co najmniej 24 miesiące 

 
c) aparaty sekretarskie VOIP 

 

cecha opis 
Obsługiwane protokoły/ Co najmniej: 



standardy SIP RFC3261, TCP/IP/UDP,  RTP/ RTCP,  HTTP /HTTPS,  ARP/ 
RARP, ICMP, DNS, DHCP,PPPoE, SSH,  TFTP, NTP, STUN,  SIMPLE,  
LLDP-MED,  LDAP,  TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6 

Interfejsy sieciowe Dwa przełączane porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z 
automatycznym wykrywaniem i zintegrowaną funkcją PoE. 

Wyświetlacz Wyświetlacz LCD TFTR o przekątnej co najmniej 4 cale. 
Klawisze funkcji Co najmniej: sześć klawiszy linii do obsługi 6 kont SIP, 20 klawiszy 

szybkiego wybierania/BLF z kolorowymi diodami LED, klawisze 
nawigacyjne menu, 10 klawiszy funkcyjnych: Wiadomość (z diodą 
LED), Książka telefoniczna, Przekazywanie, Konferencja, 
Wstrzymanie, Słuchawka, Wyciszenie, Wysyłanie/ ponowne 
wybieranie, Głośnik, Regulacja głośności 

Kodery – dekodery 
głosu 

Obsługa co najmniej następujących koderów-dekoderów G.729A/B, 
G.711μ/a-law, G.726, G.722 oraz iLBC, wybieranie DTMF w paśmie 
i poza pasmem  

Funkcje telefoniczne Obsługa co najmniej następującego zestawu funkcji telefonicznych: 
wstrzymanie, przekazywanie, przekierowanie bezwarunkowe (brak 
odpowiedzi/linia zajęta), 5-osobowe połączenia konferencyjne, 
parkowanie/odbieranie połączenia, symulacja połączenia 
współdzielonego (SCA)/symulacja połączenia mostkowego (BLA), 
pobieranie książki telefonicznej (XML, LDAP, co najmniej 1000 
pozycji), połączenie oczekujące, rejestr połączeń (minimalnie 300 
wpisów), automatyczne wybieranie po podniesieniu słuchawki, 
automatyczna sekretarka, wybieranie kliknięciem, współdzielenie 
telefonu (hot desking), własne dzwonki muzyczne i muzyka 
podczas wstrzymania połączenia 

Gniazdo słuchawki Gniazdo słuchawki RJ9 
Słuchawka Słuchawka i zestaw głośnomówiący z obsługą dźwięku HD o średniej 

szerokości pasma. 
Montaż Podstawka biurkowa i możliwość montażu do ściany. 
QoS Co najmniej: QoS warstwy 2 i QoS warstwy 3. 
Zabezpieczenia Kontrola poziomu dostępu użytkowników i administratorów, 

uwierzytelnianie co najmniej MD5, plik konfiguracji zaszyfrowany, 
kontrola dostępu do multimediów 802.1x 

Uaktualnianie/ 
konfiguracja 

Możliwość uaktualnianie oprogramowania układowego za 
pośrednictwem protokołów TFTP/ HTTP/HTTPS, możliwość 
masowej konfiguracji za pomocą protokołu TR-069 lub pliku 
konfiguracyjnego XML 

Języki Obsługa języka polskiego 
Gwarancja Co najmniej 24 miesiące 

 


